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ПАМ'ЯТІ ПЕДАГОГА
«Що найголовніше було в моєму життії Не задумую« 

чись відповім: любов до дітей, любов, в яній поєднуй 
ться сердечна ласкавість з мудрою строгістю, вимоґч 
ливістю батька й матері».

В цих словах В. О. Сухомлинсьного виражається 
вся суть ослиного вченого педагога, який все свос 
життя присвятна дітям.

Нещодавно в актовому залі Кіровоградського пед« 
інституту ім. О. С. Пушкіна відбувся вечір, присвяче« 
ний пам'яті нашого земляка.

Викладач педагогіки Г. Н. Міллер часто зустрічалася 
з вченим, тому її доповідь про життя і творчість 
В. О. Сухомлинсьного була побудована на власних 
дослідженнях і викликала великий інтерес в присут
ніх. З рефератами про видатного педагога виступили 
також студенти, члени педагогічного гуртка Л. Ялова, 
М. Лопата та ін.

Винладач Павлисьної школи Сергій Олександрович 
Сухомлинськии поділився своїми спогадами про 
брата.

Майбутні вчителі відкрили для себе багато нового з 
тієї багатої і різноманітної спадщини, яку залишив 
нам великий вчений-педагог.

О. ШВЕЦЬ. ,

ВИДАТНЕ
ДОСЯГНЕННЯ

Центральний Комітет КПРС, Президія Верхов
ної Ради СРСГ* і Рада Міністрів СРСР палко н 
сердечно поздоровили вчених і конструкторів, ін
женерів, техніків і робітників, колективи організа
цій, які брали участь у створ.ен’иі. запуску і керу
ванні польотом двох • автоматичних ставній — 
«Марс-2» та «Марс-3»' і ’забезпечили' м’яку по
садку спускного апарата на поверхню Марса.

У привітанні підкреслюється, що цеп експери
мент є новим видатним досягненням радянської 
науки і техніки, надзвичайно важливим вкладом у 
снігову науку.

(ТАРС).

ЙДМЬ ЗНВТ6М) - ВВЗБОРШ КОНФЕРЕНЦІЇ
Двадцята Знам’янська міськрайонна комсомольська конференція загострила 

увагу ка питаннях:
підвищення Соковитості первинної комсомольської організації;'
участь молоді у розвиткові громадського тваринництва.
Звітна доповідь: секретар міськкому комсомолу КАТЕРИНА КІВЕРНИК.
Обговорення доповіді: секретар комсомольської організації Знам’лнського 

локомотивного депо СТАНІСЛАВ АНТОНЕНКО; секретар комсомольської органі
зації колгоспу «Родина» ГАЛИНА СИМОНЕНКО; будівельний майстер третьої 
дистанції ЛЕОНІД ЦИІАА; старша піонерсожата В'олодимирівської середньої школи 
ВІРА ЦИМБАЛІСТ; військовий комісар міського військового комісаріату В. М. АБ- 
ЛОВ; учениця Знам’лнського сільськогосподарського технікуму ОЛЬГА ТКАЧЕН
КО; учителька Казарнянської восьмирічної школи Л. В. ЄНАКІЄВА; директор Бог- 
данівської середньої школи ім. В. І. Леніна І. Г. ТКАЧЕНКО- майстер машинного 
доїння корів колгоспу імені Леніна с. Суботці НІНА БУРИК'.

На конференції виступили перший секретно Знам’лнського міськкому КП 
України В. Г. КУЗНЕЦОВ, секретар обкому ЛКСМУ М. П. ГРОМОВИМ.

В роботі конференції взяв участь секретар Знам’лнського міськкому НП Украї
ни В. О, ІВЛЄВ.

Першим секретарем Знам’янсьного міськкому ЛКСМУ обраний М. І. ВАСИ- 
ЛАШКО. /

Василашко Михайло Іванович був робітником у Знам’лнському вагонному 
депо, згодом — вагонним майстром. У Дніпропетровському інституті інженерів 
транспорту здобув кваліфікацію інженера-механіка. Член КПРС. Працював ін
структором Знам’лнського міськкому КП України, потім оиолюваг. партком ва
гонного депо.

|/ ОМСОМОЛЬСЬКО-молодіжними ко
лективами ЗнйМ. янськсго ЛОКОМО

ТИВНОГО депо за восьму п'ятирічку прове- ; 
дено 19694 важковаювих поїзди, переве
зено для потреб народного господар
ства 12 міньйонів тонн надпланових ван
тажів. Молоді залізничники крім робочих 
годин, заощадили чимало дизельного 
палива, електроенергії.

Ось так, у робоиих буднях, на ззліз- - 
ничних коліях; у ремонтних майстернях 
проявилася боєздатність комсомоль
ської організації. Молоді залізничники 
достроково завершили виконання пла
нів першого року нової п’ятирічки і про
довжують очолювати змагання робіт
ників. ' ’

Приклад залізничників набув глас-• 
ності, слідом за ними пішли й інші мо
лодіжні колективи міста. Але перетвори- . 
ти в реальність добрі наміри пощастило 
не всім. Там тільки, де міцна, згуртована 
первинна комсомольська організація, 
життя молодіжне б'є могутнім, чистим 
джерелом. І ледве жевріє там, де зане
дбана організаційна робота.

79 членів ВЛКСМ серед робітників цук- 
рокомбінату. Числом це одна з великих 
комсомольських організацій. Однак діла
ми своїми вона не піднялась навіть до 
рівня середніх. Нарешті міськком комсо
молу зайнявся вивченням причин відста
вання. Виявилось, вони не в байдужості 
молоді — юнаки і дівчата, ти і всі, праг
нуть ділами своїми збагатити будні, но
вої п’ятирічки. Причини — у цілковитому 
занедбанні внутріспілкової роботи. У • 
Саблинськом/, Коханіпському і Трепів- 
сьному відділах за рік тільки по разу •' 
комсомольці збиралися на збори, на цук
ровому заводі — двічі. 50 членів ВЛКСМ 
не виконують ніяних доручень, чимало 
їх по 4 — 5 місяців не стогть на обліку 
після того, як прийняті на роботу.

Слабкість ор-анізації спричинилася до 
занепаду змагання, серед молодих робіт- • 
ників цунрокомбінату. Комсомольсько- 
молодіжні колективи існують формаль- ■ 
но, відсутні колективні та індивідуальні 
соціалістичні зобов’язання, не застосо
вуються стимули морального заохочення.

Шляхом добору керівних комсомоль
ських кадрів, формування- молодіжних 
колективів, встановлення дисципліни до
магався міськкола зміцнення первинних 
організацій. Більшість із них нині по- 
справжньому згуртовані, здатні вершити 
великі діла, авторитетні у робітничих і 
хліборобських колективах.

Серед добрих справ, здійснених ком
сомольцями Знам’лнського району, за
слуговує схвалення їхня увага до тва
ринництва. В районі, власне, зникла про
фесія доярки, і саме це слово відходить 
у минуле. Механізація трудомістких про
цесів у тваринництві зробила доярку 
майстром машинного доїння. Комсо
мольсько-молодіжні колективи молочно
товарних ферм колгоспів «Правда», 
«Шлях Ілліча», імені Чапаєва, як і імена

групкомсоргіа Галини Куц, Меленії Жор
нової та інших, відомі за межами ра
йону.

Знам'янсьні тваринники мають послі
довників у кожному районі області, їх 
беруть за взірець. Але трапилось те, 
що аж ніяк не можна вважати законо
мірним, що не пояснити об'єктивними 
причинами. Ініціатива завмирає біля сво
їх джерел. В районі зменшується кіль
кість комсомольсько-молодіжних колек
тивів на фермах. За успіхи у змаганні 
на честь 50-річчя Ленінського комсомо
лу комсомольсько-молодіжний колектив 
майстрів машинного доїння колгоспу 
імені Кірова відзначений пам’ятним пра
пором ЦК ВЛКСМ, Нині цього колективу 
не існує. Так само, як і в колгоспі імені 
Дзержинського.

Розпадаються ті колективи, які мали 
славу передових, на котрих рівнялися 
всі. Комітети первинних комсомольських 
організацій не клопочуться про попов
нення їх молодими кадрами, про закріп
лення людей у тваринництві. А навіть 
незначне послаблення уваги зразу ж 
відбивається прикрими явищами. Тварин
ництво — та галузь, яка особливо не 
терпить компанійщини.

Резерв надріз твариннинів, мабуть, єди
ний; випуеннини загальноосвітніх шніл. 
Проте у школах профорієнтація ще не 
набула того ступеня, поли можна точно 
знати, скільки випускників працюватиме 
в колгоспі і що вони взагалі залишаться 
в рідному селі. Протягом трьох останніх 
років Іоанновецька школа, наприклад, 
дала місцевому колгоспові... двох праців
ників.

Ще слабкі зв’язки сільських комсо
мольських організацій із шкільними, уч
ні, ян це не парадоксально, іноді мають 
спотворено уявлення про характер праці 
в сільському господарстві. Звичайно, час 
змінює ці уявлення. Але пізно: молода 
людина вже облюбувала пррфесію.

Міськком комсомолу помітив свої про
махи. З допомогою господарських керів
ників, партійних організацій, педагогіч
них колективів він сподівається заціка
вити сільських юнака й дівчину пробле
мами свого села.

І. БЕЗДН НИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Валентину КОПТЄВУ, голову Ленніеької кімнат Кіровоград
ського технікуму радянської торгівлі, добре знають в моло
діжній аудиторії як лектора.

Фото М. ТЕРНАаСЬКОГО.

ПЕРШИЙг П'ЯТИРІЧКА ДЕВ'ЯТА. РІК

Комсомольсько- 
молодіжний 
механізований
загін Світловодського районного 
об'єднання «Сільгосптехніка» з честю 
виконав річні завдання. Обсяг механі
зованих робіт за 11 місяців станозив 
121,5 процента річного плану, м'якої 
оранки також вироблено на 13,8 про
цента більше, ніж передбачалося на 
рік.

На 4-мільйонний 
рубіж

Серед повідомлень про успішне 
виконання плану першого року п’яти
річки — рапорт ковальсько-пресового 
цеху № 3 Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів. Ще до 17 
листопада колектив цей при завданні 
виготовити продукції на суму 3 міль
йони 600 тисяч карбованців за рік 
склав звіт на 3 мільйони 605 тисяч.

За підсумками соціалістичного зма
гання протягом трьом кварталів ком
сомольська організація тут займала 

ведучі місця серед цехових комсо
мольських організацій. Приклад удар
ної праці показує комсомольсько-мо
лодіжна бригада автоматників імені 
XXIV з’їзду КПРС, де бригадиром 
Георгій Вандровський.

До кінця року ковалі заводу зобо
в’язалися дати надпланової продукції 
ще на 4П0 тисяч карбованців.

Новоріччя — 
в грудні

Більше півмісяця працівники Кіро
воградського тролейбусного управ
ління трудяться вже в рахунок 1972 
року. Новоріччя вони зустріли І гру
дня. В цей день стало відомо, що ко
лектив управління виконав виробни
чий план першого року п’ятирічки на 
102,3 процента.

Трудову перемогу виборював вели
кий загін комсомольців та молоді. 
Серед кращих комітет комсомоль
ської організації, управління називає 
чергову тяглової підстанції Людмилу 
Чуприну, електромонтера контактної 
мережі Миколу Луньова, водіїв тро
лейбусів Віктора Перетрухіна, Миколу 
Іванова, Миколу Кравцова та їх това
ришів.
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€ 16 НОВИНОК
Нещодавно до Кіровоградсько

го магазину «Передплатні ви
дання» надійшла нова літерату
ра. Передплатники можуть при
дбати першу книгу другого то
му «Історії радянської багато
національної літератури», шос
тий том ^Короткої літературної 
енциклопедії» та перший " том 
сСлоЕиика української мови*. 
Магазин одержав перший том 
5 з зібрання творів Іллі Се.чьвін- 
ського, другий том творів Мико
ли Грибанова, третій том творів 
Володимира Луговського. шос
тий том творів Самуїла Марша
ка. восьмий том творів Леоніда 
Леонова, другий том творів 
Шолом-Алейхема, третій том 
творів Жорж Санд, другий том 
творів Юрія Смолича, четвертий 
том творів Олександра Твардов- 
ського та іншу літературу.

Р. КОЖУХАР, 
завідуюча магазином «Пе
редплатні видіння».

ПОЕЗІЯ ДУШУ ХВИЛЮЄ
Занінчується день. Дрібний дощ ■ такт вистукує 

□ шибки. За декілька хвилин розпочнеться вечір 
поезії. Учні з піднесеним настроєм заповнили зал. 
Стало тихо, як в осінньому лісі. Погляд всіх звер
нений до столу, покритого червоним кумачем, за 
яким сидять гості — поети міста Олександрії і ор
ганізатор вечора викладач української літератури 
нашого училища Галина Карпівна. Вона привітала 
гостей і слухачів, розповіла про розвиток україн
ської радянської поезії, зонрема про поезія» Павла 
Григоровича Тичини. Потім читали свої тсори учні 
педагогічного училища Погорілий і Землянська. 
Радо вітали присутні поета-аматора, викладача хі
мії СШ Ні 6 Олександра Івановича Тимченка. Всі 
були задоволені його виступом, це відчувалося в 
бурхливих оплесках. З цікавістю слухали учні гу
морески Петра Сиволала, які читав автор. Від гу
моресок, дотепних, смішних, в залі не вщухав сміх. 
Та ось знову лине голос ведучої. Вона бажає всім 
гарного настрою, доброго здоров’я. Учасники вечо
ра розходяться, у кожного гарний настрій.

Тепер ми готуємось до книжкового балу. Ми 
впевнені, що і він буде цікавий.

Катерина СІРЕНКО. 
учениця Олександрійського 
педучилища.

JS грудня 1971 року.

НАВКОЛО ГЛОБУСА
З м. Ленінграді відбувся 

симпозіум Географічного то
вариства Союзу PCP. Симпо
зіум проведено з проблем 
шкільної картографії. В ньо
му брали участь предстаз- 
иики Голодного управління 
ігеодезії і картографії при 
Раді Міністрів СРСР, науко
во - дослідного інституту 
цжільного обладнання і тех
нічних засобів навчання 
Академії педагогічних наук 

Учасники симпозіуму прий
няли розгорнуту постанову. 
В світлі цієї постанови, су-

часний стан розвитку гео
графічної науки знайде своє 
повне відображення на сто
рінках шкільних підручни
ків. Буде ліквідовано той 
значний,на жаль, в багатьох 
випадках принциповий роз
рив, який мас місце між 
текстами підручників, кар
тами та Іншими посібника
ми, між географією, як на
укою і географією, як пред
метом викладання с школах 
і педагогічних навчальних 
закладах.

Найближчим часом будуть 
видані нового типу різнома-

нітні нарти та інші навчаль
ні посібники, в них цент
ральне місце займуть аналіз 
важливих регіональних фізи
ко-географічних проблем з 
залученням найновіших да
них і показників. Також бу
дуть змінені і узагальнені 
відповідні питання в. текстах 
підручників шкільних курсів 
географії.

Звідси визначаються пер
спективи шляхів розвитку 
географічних наук в май
бутньому.

Р. ДЛИДЛКУЛОВ, 
учитель, учасник сим
позіуму Географічного 
товариства СРСР.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
ЕРЕД численних художніх творів, які 
видані останнім часом і в яких сідо- 

бражено бурхлизу сучасність, виділяється 
книга нашого земляка, письменника 
Сергія Плачинди «Ніч перед стартом»*. 
Ввійшли до неї повісті І документальні 
оповідання, геролми яких стали люди 
різної долі. Це і всесвітньо відомий ра
дянський вчений, славний син України, 
двічі Герой Соціалістичної Праці Сергій 
Павлович Корольов і криворізький шах
тар Яків Иирилович Шевченко, і кірово
градський трантсрист Михайло Сергійо
вич Ткаченко, і багато-багато інших зна
них і незнаних трудівників. В Сергія 
Плачинди є свій стиль показу людини 
праці, свій підхід до кожної теми, вміння 
серед багатьох епізодів і фактів знайти 
найбільш вражаючі, такі, що розкрива
ють і глибінь помислів, і красу думок, і 
теплоту душі, і всю неповторність харак
тері о.

Про С. П. Норольова, скажімо, написано 
уже немало. Біографи знаменитого вчено
го взяли вже на облік ножен прожитий 
ним день, зміряли кожен крок. Здавалося 
б, все вже зафіксова
не. Але С. Плачинда 
підходить до опису 
життя героя як доскіп
ливий документаліст 
і захоплений худож
ник, він відкриває 
такі грані життя, які 
раптом засяяли не
згасним вогнем не
підкупної ЛЮДЯНОСТІ і 
зробили великого ге
нія ще більш близь
ким і рідним кожно
му з нас. Письменник 
поетапно прослідио- 
вує життя героя, починаючи з епізоду, 
коли маленький Сергійко з мамою, діду
сем і бабусею Ідуть дивитися на чудер
нацьке «летиво» і до того пам’ятного дня, 
коли він проводжав у зоряний політ пер
шого в світі космонавта Юрія Гагаріна. 
І протягом всього цього часу тонкими 
рисами, яскравими деталями автор пока
зує, як рідна земля живить соками свого 
вірного синз, як несе він красу рідного 
нраю, де народився, в своєму серці і ду
ші, підіймається, набравшись від неї 
снаги. Бо жив він духом народу, вдихав 
його багату історію, відступи в яку дуже 
вдало збагачують письменяикову розпо
відь про життя Корольовз. Наче випадко
во довідуємося ми про те, як козаки ота
мана Головатого забилися з Дерибасом об 
занлад і взяли турецьку фортецю Хаджи- 
бей, на місці якої виросло місто Одеса, 
або про те, як «круторогі українські воли 
везли ракети« — винахід полковника За- 
сядька, і про подвиг Миколи Кибальчича 
та Костянтина Ціолковського, і від усього 
цього веде велику родословну сам Коро
льов. Дуже вдало показано в повісті такі 
риси характеру героя, як сміливість, що 
близьна до відчуйдушності. рішучість, са
мовідданість, невтомна наполегливість в 
навчанні і роботі — до самозабуття. Ці 
сторінки повісті вчитимуть молодь; і ви 
такими будете, якщо поставите о житті 
чітку мету.

Дуже цікаво довідатись, що Сергій Ко
рольов, навчаючись в інституті, дружив з 
Юрком Яновським, що обидва вони, сту
денти, ходили разом^ на підробітки, про 
зустрічі із Сашном Довженном та багать- 
ма-багатьма іншими відомими ; людьми. 
Про життя геніального конструктора 
письменник сказав своє образне вагоме 
слово в повісті «Ніч перед стартом», яка 
дала назву і всій книжці.
у ПОВІСТІ «Серед степу широкого
•т герой інший — скромний тракторист 

Михайло Сергійович Ткаченко із степово
го кіровоградського села. В нього немає 
широкого кола знайомств, він нікуди не 
їздить, крім хіба того, що на виставку в

РОЇ, 
ЩО ПОРУЧ
ГЕ

З НАМИ

(Видавництво «Радянський письмен* 
нин», Київ. 1971 р.).

Москву. Все життя його проходить а селі, 
точніше кажучи, в стелу, під сонцем і 
вітрами, він оре землю і ростить хліб» і 
тут важко знайти якісь виграшні подо, 
які промовисто прикоеузали З узагу. Та 
письменник нічого такого і не шукає. Вія 
прагне збагнути душу степовика, і пише 
про цю душу просто, дохідливо, зримо: 

«Людина тут, у стег.у, народжується і 
росте в усіх на очах. Людина тут, мов на 
долоні. Тут нема лісу, і ні з чого робити 
високі парнани, ба навіть немає вербо
лозу для тинів. Степовикові нічим відго
родитися від світу, людину видно тут 
звідусіль і видно здалеку. Тож тут виро
стають натури широкі, щирі, сердечні...» 

Така широка, щира, сердечна натура і 
Ткаченко, і його друзі, а особливо най
ближчий його колега Олександр Гіталов. 
Автор вдумливо розповідає про цю винят
кову дружбу, що почалася із змагання, 1 
стала нерозривною. Кращі риси людей 
працею проявляються в кожному порухо
ві, в кожній репліці.

Михайло Сергійович Ткаченко, вічний 
трудівник, помер. Він згорів на роботі, 1 

на сільському цвинта
рі, серед скорботної 
тиші, стоїть обеліск.

1 як це добре, що 1 
пам'ять про нього і 
ожила в книжці. «Свя- З 
ті руки трударя», — 1 
каже Сергій Плачинда. ї 
і ми можемо повто- J 
рити за ним: «Так, 1 
святі вони в кожного, 1 
хто оре землю, СІЄ І 
хліб, ростить його../» З 

Такою ж великою 1 
пристрастю наснаж«* 1

ні і документальні оповідання, вміщені в І 
книжці. Письменник зумів ніжно розпо* І 
вісти про велику працю криворізьких І 
шахтарів, показати поезію їх буденно«. 0 
звитяги, високі помисли, що нриються за І 
непоказною роботою, тонке почуття на- І 
виолишньої нраси, відчайдушні серця І | 
горді постаті. Це — «Шахтарський трип* 1 
тих». В оповіданні «Польова сага» пись- 1 
менник знову звернувся до життя нашої S 
області — він показав, як трудівники 1 
колгоспу імені Леніна в Долинському ра- | 
йоні, очолені комуністами, підіймали своє 5 
господарство, виводили його в число ле- і 
редозих.

Героями оповідань С. Плачинди є_ кос- | 
монавт Павло Попович («У зоряні рейси»}, 1 
знаменитий силач Іван Піддубний л
раїнський велет»), лікар Андрієнко («Бути ; 
нещадними...», народна художниця Гали- а 
на Горзат («Добридень у новій хаті») та І 
інші. І

Всі — наші сучасники. За часом випа- І 
дає з цього ряду герой оповідання І 
«Хлопець з обротькою», юний киянин, І 
якого й імені ніхто не знає. В літопису І 
занотовано ного подвиг. .Коли . печеніги І 
обложили Київ, і коли обложені знемага- п 
ли без води й хліба, він, цей хлопчина, в 8 
полотняній сорочці і палаючими звабою І 
карими очима, викликався пройти негіо- 1 
міченим крізь ворожі ряди і дати звістку і 
воїнам, які спокійно косили сіно за дар- | 
ницькимн лісами і нічого не знали про І 
біду рідного міста.

— «Я пройду!» — сказав звитяжець. | 
З обротькою в рунах спустився він по | 

линві з бійниці, непомітно прокрався біля •. 
печенізьких вогнищ, переплив Дніпро, ПО- 1 
долавши холодну течію. «Не бояася ні . 
Дива, ні Мари, ні Желі, ні іншого страхо
вища, про яке чув з дитинства і якими j 
кишіли, кажуть, Дарницькі ліси;..». Він 
дав звістку, врятував місто. І хоч все це 
було тисячу років тому, та герой зали- ■ 
шається таким же юним, як і всі наші 
сучасники, про яких яскраво ‘Г тепло 
пише Сергій Плачинда.

Олександр МОТОРНІІИ, І

ІШЄННЯ XXIV з'їзду КПРС 
озброїли партію, весь наш на
род науково обгрунтованою 
програмою дій. Вони відкрива
ють перспективу нового могут
нього піднесення економіки І 
культури, значного підвищення 

добробуту трудящих, дальшого розвитку 
соціалістичної демократії, зміцнення со
ціально-політичної та ідейної єдності 
радянського суспільства — перспективу 
упевненого руху вперед по шляху до ко
мунізму. В цих рішеннях чітко визначе
ний зовнішньо-політичний курс нашої 
партії і держави, який передбачає послі
довну боротьбу проти імперіалізму І агре
сії, за мир, свободу і незалежність наро
дів, за демократію і соціалізм.

Плани, розроблені партією на її XXIV 
з'їзді, виражають кровні інтереси радян
ського народу, вони близькі і зрозумілі 
трудящим масам. І в цьому — краща га
рантія того, що вони будуть виконані.

«У ленінської партії слово не розходи
ться з ділом. — говорив Генеральний 
секретар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв на 
урочистому засіданні, присвяченому 
100-річчю з дня народження В. І. Лені- 
нз. — Курс на перемогу соціалістичної 
революції, курс на соціалізм, курс на бу
дівництво комунізму — таке слово пар
тії, яке сказане з трьох її програмах. 
Перемога Жовтня, торжество соціалізму, 
успішним рух по шляху а комуністичне 
завтра — така справа партії, справа 
всього народу».

Кінцева мета ленінської партії — побу
дова комунізму. Програма КПРС дала 
найбільш повне, узагальнене визначення 
комунізму: «Комунізм — це безкласовий 
суспільний лад з єдиною загальнонарод
ною власністю на засоби виробництва, 
цілковитою соціальною рівністю всіх чле
нів суспільства, де разом з всебічним 
розвиткоїл людей виростуть і продуктивні 
сили на осмолі науки і техніки, що по
стійно розвиваються, всі джерела су
спільного багатства поллються повним 
потоком І здійсниться великий принцип 
«аід кожного — по здібностях, кожно
му _ по потребах». Комунізм — це ви- 
сокоорганізо9«іне суспільство вільних і 
езідомих трудівників, □ якому утверди
ться суспільне самоврядування, праця на 
благо суспільства стане для всіх першою 
життєвою потребою, усвідомленою нерб- 
хіоністю, здібності ножного будуть засто- '••еЙуЖія з найбільшою користю для 

"» здійснити перехід від соціалізму 
ПО комунізму, необхідно розв'язати такі 
Основні Історичні завдання: по-перше, 
створюй матеріально-технічну, базу ко»

/ЛУ/\\ТЕПЇ
УНІВЕРСИТЕТИ
НАС ПАРТІЯ ВЕДЕ

РІШЕННЯ XXIV З’ЇЗДУ КПРС — НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНА 
ПРОГРАМА СУЧАСНОГО ЕТАПУ КОМУНІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА

мунізму; по-друге, сформувати комуніс
тичні суспільні відносини; по-третє, вихо
вати всебічно розвинену людину кому
ністичного суспільства. Всі ці завдання 
знаходяться у взаємозв’язку і нерозрив
ній єдності між собою, вирішальною умо
вою комуністичного будівництва є ство
рення в СРСР матеріально-технічної бази. 
Це зумовлено ленінським положенням 
про те, що «ми цінимо комунізм тільки 
тоді, коли він обгрунтований економічно». 
(В. І. Ленін. Твори, т. 29, стор. 162).

XXIV з'їзд КПРС науково обгрунтував 
економічну політику партії на сучасному 
етапі розвитку нашого господарства. Те
пер, коли досягнуті великі успіхи в роз
витку матеріально-технічної бази нашого 
суспільства, коли можливості радянської 
економіки значно зросли, партія постави
ла завдання прискореного росту народно, 
го добробуту. «Партія виходить з того, — 
говорив в своїй доповіді Генеральний 
секретар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв, — 
що піднесення добробуту трудящих стає 
осо більш настійною потребою самого 
нашого господарського розвитку, однією 
з важливих економічних передумов швид
кого росту виробництва».

Незмінно керуючись інтересами трудя
щих.! враховуючи НОВІ можливості і умо
ви. партія визначає, дев’яту п’ятирічку ян 
новий етап будівництва матеріально-тех
нічної бази комунізму, зміцнення еконо
мічної і оборонної могутності країни, 
головним завданням якого є значне під-

несення матеріального і нультурного рів
ня життя народу на основі високих тем
пів розвитку виробництва, підвищення 
його ефективності, науково-технічного 
прогресу і прискорення зростання про
дуктивності праці.

ЕРЖАВНИЯ п’ятирічний план 
розвитку народного господар
ства СРСР на 1971—1975 роки, 
проект яного був схвалений 
Пленумом Центрального Комі
тету НПРС і затверджений як 
закон третьою сесією Верховної 

Ради СРСР восомого скликання, намічає

зближення темпів зростання промислово
го виробництва засобів виробництаа 
(група «А») I виробництва предметів спо. 
живання (група «Б»). За п’ять років ви
робництво засобів виробництва збільши
ться на 41 —45 процентів, а виробництво 
предметів споживання — на 44—48 про
центів. Серед основних завдань п’ятиріч* ■ 
ного плану — поліпшення пропорцій су
спільного виробництва, забезпечення ви
соких темпів зростання сільського госпо
дарства і тих галузей, що виробляють 
предмети народного споживання. Крім 
того, передбачено швидкий розвиток сфе
ри побутового обслуговування.

Курс партії на прискорений розвиток 
галузей, що виробляють предмети спожи
вання або сировину для виробництва, ні 
в якому разі не означають послаблення 
уваги до важної промисловості. У Звітній 
доповіді ЦК XXIV з’їзду КПРС підкресле
но, що важка індустрія — фундамент 
економічної могутності країни, дальшого 
зростання добробуту народу.

В документах XXIV з’їзду КПРС відзна
чається» що курс на підвищення ефек
тивності виробництва, його всебічну ін
тенсифікацію не може бути успішним без 
дальшого посилення матеріальної заінте
ресованості а праці. Середня зарплата 
робітників і службовців збільшилась за 
восьму п’ятирічну на 2^6 процентів, а 
прибутки колгоспників ВІД суспільного 
господарства — на 42 проценти. В дев’я- 

тій п’ятирічці передбачено забезпечити 
нове значне підвищення життєвого рівня 
народу. Середня зарплата з державному 
секторі збільшиться на 20—22 проценти, 
оплата праці • нолгоспному секторі — в 
середньому на 30 — 35 процентів. Черев 
суспільні фонди споживання в 1975 році 
буде розподілено пільг на 40 процентів 
більше, між в 1970 році. Намічено забез
печити стабільність державних роздріб
них цін; на окремі види товарів по мір* 
нагромадження ресурсів буде проведем» 
зниження цін. Передбачається значно 
збільшити товарні ресурси, підвищиться 
насиченість ринку високоякісними това
рами в потрібному асортименті, розши
риться обсяг послуг для населення. * 
результаті всіх цих заходів реальні дохо
ди на душу населення збільшаться ня 
31 процент.

Висуваючи зелнку програму істотног» 
піднесення добробуту народу, партія ви
ходить із зрослих можливостей нашої 
країни. Вона опирається на історичні 
перемоги соціалізму, на гігантські мас
штаби радянської економіки. Саме це « 
дає змогу нашій державі виділити великі 
ресурси і засоби для задоволення безпо
середніх потреб людини.

Б
оротьба за комунізм — це бо» 
ротьба за краще життя людини. 
В цьому питанні Комуністичне 
партія виходить з марксист
сько-ленінського положення пр» 
те, що народ — творець історії, 
І побудова комунізму — справа 

рун народу, ного енергії, йога розум* 
Все. що накреслено а рішеннях XXIV 
з’їзду лаотії, може і буде здійснено Тру» 
дящими СРСР.

Створення могутньої матеріально-тек» 
нічної бази комунізму сприятиме у елі їм» 
кому розв'язанню всіх завдань комуні©« 
тичного будівництва і, насамперед, фор
муванню комуністичних суспільних ВІД
НОСИН. За своїм характером, вназуваж 
В. 1. Ленін, суспільні відносини, за вчен
ням К. Маркса і Ф. Енгельса, «поділяю
ться на матеріальні й ідеологічні. Останні 
являють собою лише надбудову над пер
шими, що складаються поза волею 4 
свідомістю людини, як (результат) форма 
діяльності людини, спрямованої на під
тримання іі існування». (В. І. Ленін. Тво 
ри, т. 1, стор. 128—129). Отже, економіч
ні, виробничі відносини, що характери
зуються формою власності на знаряддя * 
засоби виробництва, становлять мате
ріальну основу всіх інших суспільних 
відносин, є головними, вирішальними» 
зумовлюють розвиток політичних, ідеоа»*
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Відповідаємо тобі, Галю, що в місті КіровО4 
граді на вулиці Гоголя, 79, знаходиться про
фесійно-технічне училище № 9, вступивши ■ 
до якого ти опанусш професією закрійника.

Просимо відповісти на запитання:
1. Чи

цювати
2. Чи

цю ас. ти
Робі гнпки Гаіівороіїського цегельного 
заводу О. .Леонов. А. ІІЬг.іховськіін, 
В. Шпоха.

В ЛЕНІНГРАДСЬКОМУ
H Е Б І

Петро Андрійович Пілютов, 
ді, народився в селі Весенівці 
ки Великої Вітчизняної війни 
тову, заступнику командира 29-го гвардійського ви
нищувального авіаполку, довелось воювати з фашис
тами в небі Ленінграда. Одним з бойових побрати
мів Пілютова був наш земляк. Герой Радянського ■ 
Союзу полковник В. А. Мацієвим, вчитель космо
навта-? Германа Татова.

’їЧ>А,]!4ЛОСа» че 17 грудня 
• 1941 рону... Ще не затяг

ле кригою Ладозьке озеоо і 
блокований Ленінград під
тримував зв’язок з країною 
лише повітрям. Кільком ка
раванам транспортних літа
ків насилу вдалось проби
тись до міста. Один з кара- 
ванів прикривала ланка 
Пілютоза. Літаки з продукта
ми для ленінградців обов’яз
ково приземляться за при
значенням! — неписаний за
кон цієї клятви був непо
рушним для кожного льот
чика.

Продукти розгрузили. Але 
зворотним рейсом на транс
портниках мали летіти з Ле
нінграда діти, жінки, стари
ки. Ще при погрузці почався 
артобстріл, три снаряди ро
зірвались на аеродромі. Ко
мандир загону транспортних 
машин вирішив злітати, не

герой нашої розпові- 
на* Гомельщині. В ро- 
підполковнику Пілю-

таячись, хоч і знав, що два 
літами з ланки Пілютова ще 
не повернулись з Кронштад
та (куди теж супроводжува
ли літаки з продуктами}, а 
третьому—осколком проби
ло нолесо.

І Пілютоз злетів сам, 
один —- прикривати дев'ять 
машин, в яких вмістилось 
близько 300 пасажирів. На
брав висоту І полетів під еа- 
місіньними хмарами. Літаки 
під ним — як на долоні, а 
Пілютов — невидимка у хма
рах.

Шість «хеннкелів» атаку
вали караван біля Ладоги. 
Головний винищувач ви
рвався наперед. Це, без сум
ніву, був командир. Не на
нісши першого удару, він 
так і не вийшов з піке. Не 
сумніваючись, що радян
ський винищувач лише пер
ший з великої групи, п'ятеро

фашистія приготувались до 
атаки. -
ззаду, 
•ання 
•ану.

Але . .. ____ ___
ляз у небі сам. Зі злістю на
кинулись на нього фашисти. 
Один «хейниель» врізався • 
озеро, на поверхні валялись 
лише крила, зрізані при па
дінні.

Вдались до хитрощів і нім
ці. Двоє їх продовжували 
гонитву за Пілютовим, а дру
га пара вдарила зверху. Пі
лютов відчував себе в клі
щах, нидав літак в різні бо
ки, несподівано зпинав дого
ри і каменем летів на землю, 
виробляючи фігури, не пе
редбачені, мабуть, жодним 
підручником з вищого піло
тажу.

Почав баоахлити підбитий 
мотор. Машина втрачала 
швидкість. ПІлютоз різко 
знизився І несподівано для 
переслідувачів, не випускаю
чи шасі, плюхнувся в сніг, 
торкнувшись берега озера, 
завмер, Пілютов відразу ж 
кинувся до носа літака: в 
разі нападу з повітря мотор 
захистить.

Оскаженілі фашисти, ви- 
пустивши дев’ять транспорт
них літанів і втративши дві 
свої машини, вирішили доко
нати зухвальця. Один за од-

І, боячись нападу 
припинили пересліду- 
транспортного кара-
радянський ас круж-

НИМ ЗіТХОДИЛИ вони в німе. 
Винищувач Пілютова спалах
нув. Зараз вибухнуть баки. 
Поранений у плече, льотчик 
відповзає на виду у «хейн- 
келів», Обпалило руку. А ку
лемети й гармати стріляли 
по розпластаній живій мі
шені.

Пілютова підібрав літній 
колгоспник... Двадцять одна 
рана на тілі льотчика здиву
вала досвідченого хірурга. 
Витягуючи осколки, він збив
ся з ліку. Стримано пожар
тував-

— У вас, голубе, стільки 
металу, що на переплавну 
хоч зараз відправляй.

...А через місяць Пілютов 
знову літав. Йому, рятівнику 
трьохсот життів, Указом 
Президії Верховної Ради 
Союзу PCP від 10 лютого 
1943 рону присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

Про багатьох гомельчан- 
героїз можна було б розпо
вісти, але й на ділі одного з 
славних синів білоруського 
народу впевнюєшся у само
відданості, мужності и людя
ності. У підполковни
ка запасу Пілютова —чотири 
ордени Леніна і чотири ор
дени Червоного Прапора! 
Перший орден Леніна має 
порядковий номер 40 — ним 
Пілютов нагороджений у 
1934 році за участь в спасін
ні челюскінців, будучи борт
механіком у відомого льот
чика Василя Молокова.

Петро Андрійович служив 
на Далекому Сході, бойова 
хрещення одержав на Хаса- 
ні, воював проти білофіннів. 
З того часу його військова 
доля і пов’язана з Ленінгра
дом. і не лише військова, до 
речі. В повоєнний час ленін
градці обрали П. А. Пілютова 
своїм допутатом до Верхов
ної Ради СРСР.
Володимир ЧАБАНЕНКО,

краєзнавець.

еДОРОГА РЕДАКЦІЄ!

Мені no
il дуже 
такі на-

Я навчаюся в десятому класі, 
дойається професія закрійники, 
люблю шити, та не знаю, чи с 
вчальні заклади, де можна оволодіти цісю 
професією.

Галиііа ФУРКАЛО.
с. Біркії Олександрійського району».

В селищі Вяпдра Естонської 
PCP живуть робітники радгос
пу молочного комбінату та до- 
еяідної станції тваринництва. 
Нещодавно державна комісія 
тут прийняла будинок, збудова
ний Пяриуською міжколгосп
ною будівельною організацією, 
В ньому—дванадцять дно- і три
кімнатних квартир з усіма зруч
ностями. Новий будинок поклав 
початок утворенню мікрорайо
ну, де будуть збудовані такі ж 

і оселі, гаражі для власних авто- 
I мобілів, спортивні майданчики, 
І фінська лазня та танцювальна 

зала.
Таких селищ, як Вяндра. 8 

! Радянській Естонії чимало. За 
проектування селищ Саку. Кур
чина та Віяні група естонських 
архітекторів удостоїлась Дер
жавної премії.

На фото: жителі
В яндра Хейно та Еллі 
в новій квартирі.

Фото С. МИГДАЛЯ.
Фотохроніка

селища
Наани

лгш.

і. 'і *

«Повідомте, будь ласка, -які факультети 
має Кіровоградський інститут, сільськогос
подарського машинобудування.

Люд кила Т.».
Задоаольнлємо твоє прохання: ремонтно- 

технологічний, механіко - машинобудівний, 
факультет сільськогосподарського машино
будування, загальнотехнічиим.

дозволяється неповнолітнім пра- 
нарівні з дорослими?
дозволяється неповнолітнім пра~ 

о нічній зміні?

Згідно із статтями 22—23 «Основ трудо
вого законодавства», введених з 1 січня; 
цього року, робочий день для неповнолітні* ; 
віком від 15 до 16 років триває чотири годи
ни, для неповнолітні* ВІКОМ ВІД 16 до 1В 
років — 6 годин. При цьому їм виплачує
ться заробітна плата з розрахунку повного 
робочого дня.

Стаття 78 «Основ трудового законодаз- 
ства» забороняє залучати неповнолітніх для' 
понаднормової роботи та роботи у нічні; 
зміни.

гічник, національних відносин, тощо. Ко
муністичні суспільні відносини виника
ють як занономірниц, об’єктивний ре
зультат розвитку і удосконалення соціа
лістичних відносин. Формування «ому- 
Нїетичних відносин відбуватиметься в 
{ііру розв’язання таких основних лро- 

яем, як роззнток двох форм соціалістич
ної власності в єдину комуністичну 
власність, дальше удосконалення соціа
лістичного принципу розподілу за пра
цею — найважливішої пере д у мов и 
Переходу до комуністичного прин
ципу розподілу по потребах, ліквіда
ція відмінностей між робітничим класом, 
селянством та інтелігенцією, між містом 
І селом, ;ліж фізичною І розумовою Пра
цюю, розвиток соціалістичної держав
ності в комуністичне самоврядування, 
Сближения і всебічне взаємне збагачення 
Націй о процесі побудови комунізму.

Оскільки в основі суспільних відносин 
насамперед лежить відношення до влас- 

-»нветі на засоби пиробництза, ОС7Л^И ’ 
найважливіших проблем формування до 
яумістичиик відносин є проблема розвиту 
Ну двох форм соціалістичної власності 
Шаяьнонародної І колгоспно- 
ТИЖНвї - з єдину_ «Р"УН‘СТ”ХУ.- ЛдбУ- 
Ність. Розв’язання н відбувається і вДОУ 
•йтиметься при одночасному роз^нУ 
Мржавнаї, і н0ЛГ0'П!<0’.и00®^оІиІає- 
•васності. Державна власність 
тия і розвиватиметься по піни дальшот 
розширення масштабів «яроб”иц1®1Іл?в 
СТ^ННЯ ос НО З НИХ виробничих 
вільш раціонального розміщення п?>оДУ^
Тмвнмх сил нраїни. Все це маг Г£2Я.,
н*й вплив на процес піднесення |вНЯ
жмюоператианої _ єдиної
•мвльнодержавноі. Створення и 
•хергатичиЬї системи, єдино, транспорт 
неї системи СРСР, «УД1вництал°іпЛпОи^с'т« 
•яеятроетамцій, великих
Сприяє дальшому розвитку ДР?ДУ иа цій 
СИя в сільському господарств’ ’іпь>че- 
•снові дальшому зростанню /су 
'<*9го колгоспного виробництва- фор^

Важливу роль у зблин<е2ґяі-пае зм*Ц’ 
Соціалістичної власності ®'д’госпів. Са- 
немня неподільних фондів.як за 
*• ці виробничі фонди .и®лг°СуСпільмим 
€*>ЄЮ структурою, так і за *узагаЛьНО- 
*арактеоом наближаються Д 
••»одної зласиості.
п Процес й У
Аатнвної власності .яр®*’?аТ.(3мик форм 
Дальшому розширенні І<ОЛ®';’Д » розвит-
•човояемхя потреб н*сел<^1иОлгэслниК 

двржазно-нолгослнмх сприятиме
"Чїюбничих ЗВ’ЯЗКІВ. Все *»£)ПГОСЛНОТ

більшому на0ЛИН!Я^нароАиО?' •МеДост: до рівня загальмонар^м

Формування єдиної комуністичної влас
ності, поступове — ---- 1---- ■ —?
рівності в сфері 
стирання граней 
і селянством, до 
ціял'-^ 'х груп.

здійснення соціальної 
розподілу приведуть до 
мім робітничим класом 
зближення класів і со-

ЄРІЗНОЮ силою е СРСР в ро
бітничий клас, чисельність яко
го за роки п'ятирічки виросла 
майже на 3 мільйонів чоловік. 
Робітники становлять більше 
55 процентів зайнятого населен
ня країни (всього в народному 

господарстві працює більш яя 115 міль
йонів чолозін). Він був і є основною ви
робничою силою суспільства, зв’язаний з 
передовою формою суспільного виробни
цтва, з загальнонародною формою соціа
лістичної оласності і виробляє значну 
частину національного багатства нраїни. 
Керівну роль робітничого класу визнача
ють також такі яності, як революцій
ність, активність, дисциплінованість, ор
ганізованість, колективізм, політична 
свідомість. Саме в робітничих колективах 
зародились комуністичні суботники, со
ціалістичне змагання, масовий рух за ко
муністичне ставлення до праці. Ідеологія 
робітничого класу — марнсизм-лені- 
нізм _ стала ідеологією всього радян
ського народу.КПРС вважає одним з важливих зав- 
лань своєї соціальної політики дальше 
зміцнення союзу робітничого класу І се
лянства Колгоспне селянство — актив
ний і вірний союзник робітничого класу. 
На основі розвитку продуктивних сил 
сільського господарства, поступового пе
ретворення сільськогосподарської праці в 
різновидність праці індустріальної, під- 
Ееееннякультури села \?ЄР««УД°СВЯМ с'^ 
сьного побуту у селян з Я»ЛЯ€ТЬСЯ все 
більше спільних рис з робітничим нла 
СОЗначнз скоротився розрив
і селом а рівм освіти. Серед працююче» о 

а 1939 році «а тисячу чоловік 1г”- 1 мТсті вищуРі середню осаіту (пов- 

вищу І серед-ио о«ьшУ, *ры>х х1етвергик, 
а°вУсеяах”— більше полозини зайнятого 
населення. колгоспів приПартія визначила роль іпьСТва ян
переході до безкласо о t постійно
школи КОМУ” зчуд гу еНономіччим
ГЖлЄьно!Ж?и5иим проблемам зміц- 

ИЭХХ1УИз^д^авГвисону оцінку ролі Інте- 
лігеїцП в радянському суспільстві, яка

бере активну участь у будівництві кому
нізму, у вихованні трудящих, нерозривно 
зв'язана з народом і а служінні йому 
бачить своє понликання. Творча праця 
інтелігенції охоплює всі сфери жмггя 
соціалістичного суспільства. Радянські 
вчені в ряді важливих галузей загоювали 
передові позиції а світі. Ряди інтеліген- 
ції, особливо науково-технічної, ростуть 
швидше інших соціальних груп, попов
нюються в значній мірі з середовища 
робітників і селян. Ліквідація всіх класо
вих відмінностей завершиться в резуль
таті побудови повного комуністичного 
суспільства, коли всі його члени будуть 
поставлені а однакові відношення до за
собів виробництва, матимуть рівні умоли 
праці і розподілу, «Знищити класи, — 
вказував В. І. Ленін, — це значить по
ставити ВСІХ громадян з ОДНАКОВЕ 
відношення до ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА 
всього суспільства...». (В. І. Ленін. Твори, 
т. 20, стор. 126).

Однією з важливих проблем розвитку 
комуністичних суспільних відносин є пи
тання про перетворення держави дикта
тури пролетаріату в політичну організа
цію всього народу — загальнонародну 
деряіаау. з якій зберігається нерівна 
роль робітничого «ласу І його авангар
ду — Комуністичної партії.

В міру побудови комунізму держава 
буде вдосконалюватися, поступово пере- 
ростаючи в комуністичне громадське са
моврядування. Цей процес відбувається 
двома напрямками; з одного боку, по 
лінії дальшої демократизації державного 
управління, з другого, — по лінії зростан
ня ролі громадських організацій. На ос
нові всебічного розгортання І вдосконз» 
лення соціалістичної демократії будуть 
складатися необхідні передумови для 
формування органів комуністичного са
моврядування. Для лозного відмирання 
держави необхідно створення як внут
рішніх умов — побудови розвинутого ко
муністичного суспільства, так і зовніш
ніх — перемоги І зміцнення соціалізму 
на міжнародній арені.

дружби між ними. Широкий розмах кому
ністичного будівництва і нові леремоги 
ідеології комунізм/ збагачуватимуть :о- 
ціалістичну за змістом, національну за 
формою культуру народів СРСР, сприяти
муть розвиткові спільної длл всіх соціа
лістичних ч.іііій іцгпнлціомллчмпї куль
тури. ;

Проте сгиоания національних відмін
ностей, особливо мовних, — процес знач- і 
но триваліший, ніж стирання класових . 
граней^ Штучне прискорення або форсу
вання його — недопустиме. Комуністична 
партія врахувала і враховує наявність 
національних відмінностей. їх живучість, 
вчить не ігнорувати і не роздувати зна
чення національних особливостей. Націо
нальні відмінності зникнуть лише через . 
певний час після повної пеоемоги кому- . 
нізму в усьому світі.

Будівництво комунізму В. І. Ленін роз
глядав як комплексне завдання, я якому 
розв’язання економічних і соціально-по
літичних пообпем органічно пов’язане з 
формуванням нової людини, з вихован
ням «всебічно розвинених І всебічно під
готовлених людей...». Морально-політичні 
якості радянських людей формуються 
ссім соціалістичним укладом нашого ■ 
життя, але перш за все всією цілеспря
мованою ідеологічною роботою партії, 
значення якої в сучасних умовах дуже 
зросло. Це визначається завданнями по
будови комунізму і загостренням ідеоло
гічної боротьби на міжнародній арені. . 
КПРС ставить завдання, насамперед, 
формування наукового гвігогляду, подо
лання пережитків капіталізму в свідо
мості І_поведінці людей, викриття бур
жуазної ідеології, виховання у ножної 
радянської людини комуністичного став
лення до праці, утззрдження комуністич
ної моралі.

♦ е з .
Радянські люди з гарячим схваленням 

зустріли рішення XXIV з’їзду КПРС. Вони 
бачать в них свою бойову програму на 
багато років і сповнені рішимості пере
творити в життя всі накреслення Кому
ністичної партії, Із здійсненням рішень 
з їзду нерозривно пов'язаний економіч
ний І СОЦІАЛЬНИЙ прогрес, процвітай чя: 
нашого суспільства, дальший ріст добро-'

СРСР проходить прогресивний 
процес міжнаціонального збли
ження, що приведе в ході будів
ництва комунізму до цілкозитої 
єдності націй. Стирання граней 
між класами і ооззитои кому
ністичних суспільних відносин ------- . г-......... ......... .. і-і—І—

посилюватимуть соціальну однорідність °УТУ ' культури осік верств трудящих.- • 
націй, сприятимуть розвитку спільник .
комуністичних рис моралі І побуту, даль; Л. ЩИНСЬКА,
шому зміцненню взаємного довір'я і кандидат історичних наук.

’"І _ г І
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ЩОБ СЛАВА СТАЛА ШИРШОЮ
Нещодавно в Кіровоградському 

гогічному інституті імені Пушкіна 
лась наукова конференція, 
творчості великого російського 
М. О. Некрасова. Всі доповіді 
домлення стосувались проблем, ще мало 
вивчених радянським літературознав
ством. Доценти інституту І. /А. Жарких 
та 3. В. Торговець, старший викладач 
Г. І. Олійниченко, студенти Р. Фокіна та 
Л. Баришева розповідали про змалюван
ня праці поетом, про оцінку його твор
чості А. П. Цеховим, про зв’язки Некра
сова з українською поезією 70-х років 
XIX сторіччя та інше.

Студенти та викладачі інституту разом 
з обласною організацією товариства 
«Знання» провели кілька літературних 
вечорів, присвячених 150-річчю від дня 
народження М. О. Некрасова. Вони від
булися в приміщенні інституту та в клубі

імені Крючкова в Кіровограді. В селі 
Богданівці Знам янськогс району студен
ти педінституту дали концерт, присвяче
ний знаменній даті, у Кіровограді члени 
інститутського гуртка виразною читання 
під керівництвом старшого викладача 
В. В. Смотренка допомогли школярам 
восьмирічної школи № 3 провести свят
ковий концерт, а кандидат філологічних 
наук Р. 3. Дидикіна прочитала лекцію 
про творчість Некрасова у міській біб
ліотеці імені Ю. Гагаріна.

Великий співець народу гордився тим, 
що присвятив йому свою бунтівну ліру. 
І народ не забув поета. Про це говорять 
і мільйони книг з його творами, і широке 
відзначення ювілею М. О. Некрасова.

В. ТИХ ОДНІ РОВ, 
старший викладач Кіровоградсько- ' 
го педагогічної о інституту.

МАСКО, ХТО ТИ?
З кожним днем худішеє календар. Новий 

рік зовсім близько. На вулицях міста не
забаром з'являться дерев'яні загородки, за 
якими турботливі тата та мами вибирати
муть дітям найкрасивішу ялинку.

В повітрі стоїть запах хвої, а в редакцію 
надходять листи, в яких прохання допомог
ти порадою чи консультацією, як зробити, 
де дістати маскарадні костюми. Вичерпну 
відповідь, ми, звичайно, дати не можемо. 
Для цього потрібно піти в бібліотеку і звер
нутися хоча б до таких книг, як «Карнавал.» 
В. Шокорєва чи «Костюми літературних ге
роїв» Р. І. Ходес-Поляновської та М. К. 
Бронзафт.

Ми ж пропонуємо всім, хто готується до 
новорічного бал-маснараду, кілі кз малюнків 
масок, костюми «Мушкетер», «Супутник 
«Луна-10», «Космонавт», єгипетський костюм 
для дівчини та кілька, на наш погляд, ко
рисних порад.

До карнавального костюму потрібно звик
нути, щоб навчитися носити його так, як би 
ви носили його щоденно. Тож рекомендуємо 
робити костюм самому, а не брати його го
товим з ностюмерної.

Карнавальний костюм посинен бути си- 
разним, яскравим, простим і зручним.

Костюми;для карнавалу можуть бути нлй- 
різноіуіанітчі ними: це і національне вбрання 
народів СРСР і за) убіжних країн, костюми 
літературних героїв, персонажів казок, ба
йок, костюми алегоричні (наприклад, пори 
року) і сатиричні.

Карнавальний костюм може бути або пов
ним, або у вигляді окремих деталей. Так, 
наприклад, для українського костюма до
статньо на білу кофтинку нашити кольоро
вий орнамент, такий же орнамент зробити 
на рукавах, на голову надіти віночоїч з бар
вистими стрічкчми.

Карнавал — це веселощі, розваги, сміх. 
І ніхто не вимагає для нього ностюмів з усі
ма етнографічними та історичними подроби
цями. Кольороса скатертина на плечах Дів
чини з успіхом замінить справжню циган
ську шаль, звичайний чоловічий капелюх, 
прикрашений пером, перетвориться в капелюх 
мушкетера, а картата доріжка на плечі і 
широкополий капелюх підійдуть до костюма 
мексінанця. Потрібно лиш придивитися до 
звичайних побутових речей, і легко переко
натися, що з них можна зробити багато 
костюмів для карнавалу.

Ще одне. Потрібно врахувати, що вирі
шальну роль в костюмі виграє настрій і по
ведінка костюмованого. ІЛожна одягти се- 
редньовіковий плащ і виглядати в ньому, як 
□ звичайному піджану, а можна накинути на 
плечі снатертину і ходити, як справжнісінь
кий іспанський гранд.

Отже, незабаром спалахне святкова ілю
мінація. Ви бажаєте одержати перший приз 
за найвдаліший маскарадний костюм? Тоді 
за роботу.

«А1ОЛОЛОП ROMMylfAPj. оріан Кирооогражсвиго 
овбома ЛКСМУ. r KiiD'.dorp»*.

Сергій Симоненко
кандидат 
в олімпійську

Нс одну перемогу в гонках па шосе і ірс- 
ку здобув нинішнього сезону в змаї анпях 
різного рангу кіровоградськім велосипедист 
спартаківень Сергій Симоненко. Останні 
змагання на кубок Радянського Союзу в 
груповій гонці на ЮО кругів з зЗ-ма проміж
ними фінішами (м. Фрунзе) вивели нации о 
земляка в число кращих троковнків країни. 
С. Симоненко виборов па цих змаганнях 
одинадцяте місце. Ного включено до збірної 
команди ЦР ДСТ «Спартак» та кандидатом 
до Олімпійської збірної команди Радянсько
го Соїбзу. ;

На знімку: Сергій Симоненко.

Фото II. ЗУБЧЕНКО.

ШІСТЬ ПРИЗЕРІВ - КІРОВОГРАДІ
Це були одні з най

більш захоплюючих слор- 
типних змагань, влашто
ваних за останні три мі
сяці в обласному центрі. 
На відкриту першість Кі
ровограда з бонсу при
їхали і наші сусіди — 
спортсмени Миколаєва та 
Черкас.

Вже після перших по
єдинків на ринзі уболі
вальники переконались, 
що в більшості сагових 
категорій найвищі оцінки 
суддів отримають нірово- 
градці. І сподівання спор
тивних провидців виправ
дались. Після дводенних 
змагань визначились най- 
сильніші учаснини бо
ротьби на ринзі. В легкій 
сазі не мав собі рівних 
наш землян вихованець

спортивного клубу «Зір
ка» Валентин Кисоз. В 
першій півсередній вазі 
переміг теж кіровогра- 
дець — вихосанець ДСТ 
«Буревісник» 
Панасенко.

Далі список 
ціс теж продовжили кіро- 
воградці: Валерій Кий-
ко — друга півсередня 
сага (СК «Зірка»), Олек
сандр Концов — середня 
вага 
Іван ____
друга середня вага (ДСТ 
«Буревісник»), Сергій 
Поркуян — напівважка 
□ага (ДСТ «Авангард»). І 
лише с поєдинках спорт
сменів важної ваги кіро- 
еоградці поступились пер
шістю черкащану Вадиму 
Бибергалу.

Анатолій

перемож-

(ДСТ «Авангард»), 
Цишковський —

ЗАПРОШУЄМО ДО СПОРТИВНОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Кому найвищі почесті?
Вже не раз траплялося так, коли жур

налісти світу взявши участь у своєму 
заочному референдумі, визначали кра
щих спортсменів планети. Найбільш 
популярних і найсильніших футболістів 
нашої країни щороку гені називають 
спортивні журналісти та уболівальни
ки — читачі республіканських та всесо
юзних газет і журналів.

А ми піші запрошуємо па свій рефе
рендум чига-іів «Молодого комунара». 
Хочеться, щоб любителі спорту назвали 
ім я кращого спортсмена Кіровоградщп- 
нп. Отож, друзі, згадайте поєдинки, що 
точились на стадіонах і спортивних май
данчиках під час проведення обласної 
спартакіади, верніться у помислах до тих 
днів, коли кіровоградські спортсмени 
брали участь у фінальних змаганнях 
V . Спартакіади УРСР. Представники 

• спортивних товариств нашої області ма
ли. здобутки і у фінальних поєдинках 
спортсменів від час V Спартакіади наро-

12.15 
(М). 
(К).

II О ГОДА
Сьогодні вдень по те

риторії області передба
чається хмарна погода, в 
північно-східних районах 
місцями невеликі опади. 
Ранком—туман. По Кіро
вограду без істотних опа
дів. Вітер північно-захід
ний, помірний. Темпера
тура повітря 0—5 граду
сів тепла.

19 —20 грудня хмарна 
з. прояснениями погода, 
часом опади, місцями ту
ман, слабка ожеледь. Ві
тер півмічно-зах і д н п н 
сильний. Температура по. 
вітря вночі близько 0, 
вдень — від 0 до 5 граду
сів тепла.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 19 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. -------
— «Людина і закон».
12.30 — Наша афіша. ,
12.35 — Мультфільм «Чебу- 
рашка». (Н). 13.00 — За
накресленнями XXIV з'їзду 
КПРС. «Пр изма». (Харків).
13.30 — Художній фільм 
«Дубровсьний», (К). 14.40 — 
Теленарис «Безсмертні ге
рої». (Львів). 14.55 — Фільм 
концерт «Наші мелодії». 
(К). 15.25 — Народний те- 
леуніверситет (М). 16.10 — 
Змагання найсильніших фі
гуристів СРСР. Жінки. До
вільна програма. (Рига). 
17.15 — Концерт. (К). 1В.10
— Клуб ніноподорожей. 
(М). 19.50 — Прем'єра сту
дії «Укртелефільм». Багато-

на ринзі, що 
спортивному 

тракторних- 
ще раз 

того, 
цікавий і захоп-

Поєдинки 
відбулися у 
залі заводу 
гідроагрегатів, 
стали свідченням 
що цей :
люючий вид спорту, здо
був в обласному центрі 
велику кількість при
хильників. Наші спорт
смени також мали нагоду 
помірятися силами з кра
щими боксерами сусідніх 
областей, перейняти їх 
досвід. Тана організація 
змагань, звісно, заслуго
вує похвали. Тоні недар
ма уболівальники висло
вили бажання частіше, 
бачити такі поєдинки, 
влаштовані в обласному 
центрі.

В. СУРЖАН.

дів СРСР. Слова похвали адресувались 
гімнастам, легкоатлетам, стрільцям...

ОТЖЕ, НАЗВІТЬ ІМ'Я
НА. КО ГРИП ПРОТЯГОМ
ДОМІГСЯ НАЙВИЩИХ УСПІХІВ. :----------
ОТРИМАНИХ ЛИСТІВОК ЧИТАЧІВ 1 БУДЕ

СПОРТСМЕ- 
1971 РОКУ 

згідно
ВИЗНАЧЕНО ІМ'Я ІІ А) 1И011У Я Я І’ ІП Ш ОГО 
СПОРТСМЕНА КІРОВОГРАДиіІПШ. СПОРТ. 
СЛІЕН А № 1.

ЦЕ БУДЕ ТОН, ХТО НАБЕРЕ НАЙБІЛЬ
ШУ КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАШИХ ЧИТА
ЧІВ.

ОКРЕМО МИ ЗБИРАЄМОСЬ ВИЗНАЧИТИ 
I НАЙПОПУЛЯРНІШОГО ГРАВЦЯ КІРО
ВОГРАДСЬКОЇ ФУТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ 
«ЗІРКА». НАЗВІТЬ ЙОГО ІМ’Я.

Отже, у своїх листах робіть дві поміт
ки: «Спортивний референдум» та «Фут
больний референдум».

Свої листи надсилайте на адресу: м. Кі
ровоград, вул. Луначарського, 36. Ре
дакція газети «Молодий комунар». По
мітка на конверті — «Референдум чита
чів».

серійний художній теле
фільм «Ніч перед світам- -1 
ком». 5 серія, (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 
Прем’єра студії «Укртеле
фільм». Багатосерійний ху-і 
дожній телефільм «Ніч пе
ред світанком». 6 серія 
(К) 22.35 — Унраїнське
кольорове телебачення. 
«Вечірня серенада». Кон
церт. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. Ек- 
Ван студента-заочн и к а.
Ругий курс. 11.00 — Марк

систсько-ленінська філосо
фія. Німецька мова. Вища 
математика. Фізика. 18.00 — 
Для дітей. Телефільми «То
реадори з Васюківни», «У 
мене сьогодні гості» і «Ма
леньке чудо». (К). 19.00 — 
І. Карпенко-Карий «Без
таланна». Телеспектакль 
(К). 20.30 — «На добраніч. 
Діти». (К). 20.45 - ФІльм-
концерт «По сторінках 
улюблених опер». (К). 
21.30 — Кольорове телеба
чення. «Наодинці з сло
вом». Читає І. Ільїнський, 
(М). 22.15 —Авторський в є- 
чір поета-пісняра Є. Васи
льєва. (ГИ). 23.15 - Нови
ни (М).

316050 ГСП. Кіровоград, 50, «уп. Луначарського, ло.
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листі» і масової роботи та івиїиж відділів ■— 2-45-36.

БК 00498, Індекс 61197.

Друнарпя їм. Г. М. Димитрова, обласноїп управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Гліики, 2,

Настунний номер «Молодого комунара», вийде 
завтра, 19 грудня ц. р.
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