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Пленум Центрального 
КПРС.

Пленум заслухав і обговорив 
доповіді заступника Голови Ради 
Міністрів СРСР, голови Держпла-

Д*(1у СРСР тов. М. К. Байбакова 
'«Про Державний план розвитку 
народного господарства СРСР на. 
1973 рік» і міністра фінансів СРСР 
тов. В. Ф. Гарбузова «Про Дер
жавний бюджет СРСР на 1973 рік».

У дебатах на ці доповіді висту
пили тт. Н. Д, Худайбердиєв — 
Голова Ради Міністрів Узбецької

відбувся 
Комітету

PCP, Б. Ашимов Голова Роди 
Міністрів Казахської PCP, Г. В. Ро
манов — перший секретзо Ленін
градського обкому КПРС, Г. С. 
Золотухін — перший секретар 
Краснодарського крайкому КПРС, 
В. В. Щербицький — перший сек
ретар ЦК Компартії України, І. П. 
Казанець — міністр чорної мета
лургії СРСР, Д. Расулов — перший 
секретар ЦК Компартії Таджикис
тану, Є. Є. Алексєсвський —- мі
ністр меліорації і водного госпо
дарства СРСР.

Наприкінці на Пленумі з вели
кою промовою виступив Генераль
ний секретар ЦК КПРС тоз. Л, І. 
Брежнев.

Пленум ЦК КПРС прийняв у цих 
питаннях відповідну постанову.

Пленум обрав секретерам ЦК 
КПРС тов, В, і. Долгих,

Пленум увільнив тоз. В. П. Мжа
ванадзе від обов’язків кандидата 
у члени Політбюро ЦК КПРС у 
зв'язку з виходом на пенсію.

На цьому Пленум ЦК КПРС за
кінчив свою роботу,

; 18 грудня у Москві почала
роботу V сесія Верховної Ра
ди СРСР восьмого скликання. 
О шостій годині вечора у Ве
ликому Кремлівському Палаці 
відкрилося спіліше ззсіданни 
Ради Союзу і РаДи Націо
нальностей.

Тепло зустріли присутні то- 
' варишіл Л. (. БРЕ КИЄВА, 
, 1’. І. .ВОРОНОВА, А. П. КИ- 

РМЛЕНКА; О, М. КОСИГІНА,

Ф. Д. КУЛАКОВА, Д. Л. КУ- 
НА6ВА, К. Т. МАЗУРОВА, 
М. В. П1ДГОРНОГО, Д. С. 
ПОЛЯНСЬКОГО, М. А. СУС
ЛОВА, О. М. ШЕЛЕП ША,
II. К>. ШЕЛЕСТА, В. В. 1ЦЕР- 
БИЦЬКОГО, 10. В. АНДРО- 

■ НОВА, П. И. ДЕМ1ЧЕВА,
П. М. МАШЕРОВА, Б. М. НО- 
НОМЛРЬОПА, III. Р. РАШИ
ДОВА, М. С. СОЛО'ЛЕНЦЕ- 
ВА, Д. Ф. УСТИНОВА, В. 1.

ДОЛГИХ, І. В. КАПИТОНОВА, 
К. ф. КАТУШЕВА.

Головував на засіданні Го
лова Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР А. П. ШИТИКОВ.

З доповіддю «Про Держав- , 
ний план розвитку народного 
господарства СРСР на 197$ 
рік» виступив заступник Голо- _ 
ви Ради Міністрів СРСР. го
лова Держал ану СРСР депу
тат М. К. БАЙБАКОВ.

Ця сесія ВертохмоТ Ради 
СРСР, сказав доповідач, зі
бралася наперело і,пі всена
родного свята — 59-рі-ггн утво
рення Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік. Наш 
багатонаціональний народ зу
стрічає цей знамешнїй ювілей 
новим піднесспним трудової І 
політичної активності, широ
ким розмахом соціалістичного 
змагання за успішне виконан
ня завдань XXIV з’їзду КПРС.

М. К. Байбакол коротко спи
нився на зага.іьиис підсумках 
(Закінчення на 4-м стар.).

ВСЕСОЮЗНИМ
КОМСОМОЛЬСЬКИМ

ЗБОРАМ
ДОПОВІМ О: 
ОСНОВА ПЛАНІВ —

Сьогодні в столиці нашої Батьківщини Москві у Кремлівському Палаці з'їздів 
відбудеться спільне урочисте засідання Центрального Комітету КПРС, Верховної Ря
ди Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Верховної Ради Російської Радян
ської Федеративної Соціалістичної Республіки,

НАШЕ ДОСЯГНЕННЯ
У соціалістичному змаганні на чес-.ь Г/З-річчи утво

рення СРСР високі показники в праці показують ком- . 
сомольці і молодь району. Про виконання річних зо- ’ 
бов'язань вже рапортували три комсоію.;і.сько-моло* 
діжпі колективи — тракторна бригада колгоспу «Зо 
ря» (групкомсорг І. Коршняк), колектив шоферіз кол
госпу «Дніпро» (грункомсорг П. Половий), молочно« 
товарна ферма колгоспу «Шлях Леніна» (груг.ком- 
сорг Надія Кириченко).

В цих колективах рівняються на комсомл-тьців Іва
на Коршняка, Анатолія Карталіша, Володимира На« 
гайченка (колгосп «Зоря»), Миколу Аргю.ха, Володи
мира Лісного, Миколу Кізелка, Миколу Журавля, 
Степана /Карка (колгосп «Дніпро»), Надію Ксстіо 
ченко, Ольгу Гусар, Віру Іванченко, Ліду Плитку, Ві
ру Косточку (колгосп «Шлях Леніна»). 44 молодих 
виробничників молочнотоварних ферм вже виконали 
свої річгіі зобов’язання. 85 комсомольців вибороли 
звання ударника комуністичної праці. У фонд еконо
мії п’ятирічки цього року комсомольці району вже пе
рерахували 5670 карбованців.

На ослові досягнень сьогодні складаються плани на 
третій, вирішальний рік п’ятирічки .

В. МАКСИМОВ,

■ завідуючий відділом комсомольських організацій
Онуфріївського РК ЛКСЛ1У.

БАТЬКІВЩИНО МОЯ!

Алексей МАРКОВ

> о
Снега над Родиной, снега 
Летят светло и косо, 
Ложатся а белые стога 
По голубым откосам. 
Дожди над Родиной, дожди{ 
Пронизанные солнцем. 
Далеко видно впереди, 
Дорога песней льется.

^-Дружится желтый листопад 
Над Родиною милой, 
Ее богатствами богат, 
Ее наполнен силой.
...Ковром дурманящих цветов

Я :я А
Земля моя одета;

. Благодарю своих отцов, 
.Что здесь живу, не где-то! 
А чтобы Родину мою 
Не затоптали, надо 
Кому-то в пушечном бою 
И а каждодневном падать. 
Целую алый край зари, 
Как полковое Ьнамя. 
И что ты там нй говори, 
А Русь — всегда-за нами!

Г. Москва.- " \

Радянська Батьківщина. 
Колиско Великого Жовт
ня, до тебе звернуті сьо
годні радісні, вдячні сло
ва росіянина — з бере
гів Неви і Волги, з-під 
Уральських гір і з Дале
косхідного Примор’я; ук
раїнця і білоруса — з 
берегів Дніпра, казаха і 
узбека, туркмена, таджи
ка і киргиза — з гір 
Тянь-Шаню і неозорих 
степів, через які стру
мить Сир-Дар’я; грузина, 
азербайджанця і вірме- 
на — із сонячного За
кавказзя; зі співучого 
краю —- оід молдовани
на; з краю голубого при
балтійського — від ла
тиша, латвійця і естонця; 
від бурята — з берегів 
Уди і чукча — з далекої 
Півночі, осетина і башки
ра, ненця і тувинця, тата
рина і якута —- від усіх, 
кого ти об’єднала в єди
ну сім’ю і цим принесла 
їм щастя спільної бо
ротьби за світле, майбут
нє, за велику Ленінську 
правду.

Радянська Батьківщина, 
Колиско молодого сон
ця, що встало вперше в 
світі нрд Державою .ро
бітників і селян і осипи- 
по своїми променями 
землі й народи, до тебе 
звернуті погляди всього 
трудящого люду, що ти 

- бУСЩ невгасним прикла
дом дружби і єдності на- 

1 цій і і національностей, 
всіх нарЬдів, які під про
водом .. Комуністичної 
партії^ йдуть незупинною 

комуністичною ходою.

МОСКВА СЕРЦЕ РАДЯНСЬКОЇ БЛТЬКШіЦЙЇІИ,
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Перемога будівників. Є кон
кретна адреса, де святкують цю 
перемогу. Але коли сказати, що 
це нова перемога, наприклад, 
нафтовиків Тюмені, то не ска
жеш про десятки таких же пе
ремог на безкраїх просторах 
Радянської Росії,

Фото Е. ВІЛЬЧИНСЬКОГО.

„СТРАТЕГІЯ СИБІРУ«
«У поїзді, що йде через Сибір.» — так називається 

вірш — Пабло Неруда сказав про нього поетично точ
но: «Золота маги, майбутнього прекраспа весна...».

На сибірській півночі ще в тридцяті роки виник
ло, як його називають в газетах, «російське чудо Тай- 
мира» —г Норильський гірничо-металургійний комбі
нат. І десятки рудників.

А сьогодні райони східніше Уралу дають країні чет
верту частину електроенергії, газу, цементу, зерна, 
третину деревини, майже половину вугілля. Цей вне
сок стає з кожним роком вагомішим, і видно роки, 
коли він буде найбільшим у країні, на азіатському 
континенті, в світі. ї

«Стратегія Сибіру» — напевне, так коротко можна 
назвати далекоглядну і планомірну економічну полі
тику Комуністичної партії і Радянської держави, на
правлену на освоєння багатств Сходу.

Сибірська Північ щедро ділиться споїм багатством з півд
нем. Нафтова річка по 818-кілометрог.ому трубопроводу діа
метром більше одного метра потекла нещодавно від села 
Олександрійського Томської області до міста Анжеро-Суд- 
женська в Кузнецькому басейні. В майбутньому вона дійде 
до Тихого океану.

На Єнісеї побудована Красноярська ГЕС 1 споруджується 
наймогутніша в світі Саяно-Шушенська поіужністю в 6,4 
мільйона кіловат. Аигара віддає свою шалену енергію Ір
кутській 1 Братській електростанціям, до кінця п'ятирічки 
стане до ладу Усть-І.іімська. Норильськнм рудникам шле 
енергію найпівнічніша в світі Усть-Хантайська ГЕС, а в про
ектах сибірських енергобудівників — Богучанська, Серед- 
ньоенісейська. Нижньо-тунгуські, інші.

І вони будуть побудовані, до того ж сибірськими темпами 
—• в найкоротший строк.

...Чудовим краєм з великим майбутнім називав В>> 
Ленін Сибір. Це майбутнє вже крокує по його прос
торах сьогодні.

Юрій ШЕБАЛ1Н.

І Років сорок тому це невеличке містечко, що загубилось н« просторах Росії, 
І відмічалося далеко не на всіх картах. Нині на його вулицях нерідко чути говір 
І на різних мовах. І, навпаки, сотні городян працюють в багатьох зарубіжних краї- 
I нах. Вісімнадцять років тому бурхливо уростаюче місто стало обласним центром. 

Ім’я його — Липецьк. Славу йому приніс Ново-Лнпецький металургійний завод.

ЄДИНОЮ 
СІМ’ЄЮ

ЛЕНІНСЬКА національна 
політика партії забез

печує . шаидкий всебічний 
прогрес всіх народів нашої 
країни, вирівнювання та під
несення рівнів їх розвитку. 
Це наочно видно на досвід1 
ножної союзної республіки. 
Переконливий приклад того 
дає багатонаціональна Ро
сійська Федерація, яка має 
нині у своєму складі 16 ав
тономних оеспубліс, 5 ав
тономних областей і 10 на
ціональних округів. В авто
номних республіках, кра
ях і областях РРФСР ство
рено різноманітні сучасні 
галузі індустрії, склалося 
соціалістичне високомеха- 
нізовзне сільське господар
ство, розцвіла культура. За 
роки Радянської влади об
сяг продукції великої про
мисловості зріс у Комі 
АРСР в 247 разіз, Башкирі? 
— у 513 разів, Кабардино- 
Балкарії — майже п 2700 
разів при зросіанні обсягу 
продукції велико" Індустрії 
по РРФСР у цілому в 139 
разів.

Багато автономних рес
публік Російсько* Федера
ції відіграють велику роль 
у загальносоюзному 
праці.

Татарія 1 Башкирів, 
х.тад, стала надзвичайно 
виміі нафтодобувними 
нами, великими 
МІчноТ індустрії, _ ___ . _
Створено потужну деревооброб
ну промисловість. Карельська і 
Марійська АРСР — великі ви
робники целюлозно-паперової 
продукції. Мордовія славиться 
виробництвом електроприладів, 
Удмуртія — один з машпноЗу-

М. СОЛОМЕНЦЕВ, 
Голоса Ради Міністрів 

РРФСР

поділі

напри- ; 
важдн- 

райо- 
ценграми :;і- 
в Комі АРСР

дівних центрів країни. Докорін
но змінилося жнгтя народів 
Крайньої Півночі, :ікі при капі
талізмі були приречені на вими
рання.

Засновник Радянської дер
жави В. І. Ленін відзначав 
ще до Жовтнево" револю
ції, що «...величнішою буде 
соціалістична роль велико
руського пролетаріату, як 
головного рушія комуніс
тичної революції»;. Життя 
підтвердило ленінські сло
ва. Всі нації і народності 
Російської Федерації, ін
ших союзних республік від
значають видатну роль ро
сійського народу, його ро
бітничого класу в здійсненні 
соціалістичних перетворень 
у нашій країні.

Соціалістична Росія має ве
личезні матеріальні і духовні си
ли. Ііа її території 28,5 тне. 
промислових підприємств, май
же 9 тисяч радгоспів та бли
зько 14 тисяч колгоспів. У гос
подарстві республіки працює 
понад 56 мільйонів робітників і 
службовців. Сьогодні промисло
вість Російської Федерації за 
чотири дні лає значно більше 
продукції, ніж промисловість 
дореволюційної Росії випуска
ла за весь рік. В РРФСР вироб
ляється 63 проценти всієї елек
троенергії країни. М процент 
нафти, 53 процентів вугілля, 
майже половина чавуну та біль
ше половини сталі І прокату, 60 
процентів приладів і засобів ав
томатизації, 83 проценти автомо
білів, 80 проценгіо _ бавовняних 
тканин. На республіку припа
дає половина всієї сільськогос
подарської продукції.

Досяїнення Російської 
Федерації невіддільні від

успіхів.усіх народів ЄРСР. • 
Братерська дружба, соціа
лістичний. інтериац’оналізм, 
ткне економічне співробіт
ництво забезпечують ви
датні досягнення СРСР, всіх 
союзних республік.

Батьківщина у всіх радян
ських гюдем одна — Радян
ський Союз. Кожен грома
дянин нашої кра'ни, до якої 
б з націй і народностей він 
не ьяпежав, і в якій би рес
публіці не жив, — це ра
дянська людина.

Дев’ятий п’ятирічний 
план передбачає дальший 
економічний і культурний 
прогрес усіх радянських на
родів. П’ятирічка висуваг 
ряд нових завдань перед 
економікою Російської Фе
дерації.

Готуючись до 50-річчя ут
ворення Радянського Сою- 
Ізу, ми і е тільки з юрдістю 

оглядаємо пройдений шлях, 
але й задумуємося над ти
ми проблемами, які щодня 
висуває життя. Централь
ний Комітет КПРС постійно 
підкреслює ленінське поло
ження, що найкращий спо
сіб відсвяткувати револю
ційну річницю — зосереди
ти увагу на нерозв’язаних 
завданнях. Вірною запору
кою успішного розв'язан
ня цих завдань, нзиюго да
льшого руху вперед є тісна 
згуртованість братніх наро
дів СРСР навколо Комуніс
тичної партії під прапором 
соціалістичного інтернаціо
налізму, великим ленінсь
ким прапором.

ГїРО МЕТАЛ переважно говорять: йде. 
** Тут він летить. Я пройшов по його', 
багатокілометровому шляху віт домен і 
конверторів до прокатних станів і бачив 
цю кур'єрську швидкість. За кілька хви
лин багатотонний зливок розкутується в 
150-метрову стрічку товщиною від 1,2 до 
1,8 міліметра. По рольгангах вона ле
тить з швидкістю 70 кілометрів за годи
ну. 1 так година за годиною, день за 
днем, рік за роком...

Ново-Липецькнй металургійний завод був 
одним з 518 підприємств, які Радянська влада 
5удувала в роки перших п'ятирічок. Багаті за
паси руди Курської, магнітної аномалії (КМА) 
дозволили створити тут, у самому центрі Ро
сії, потужну металургійну базу. Були побудо
вані дві демни, ТЕЦ. Війна перервала будіа- 
ннцтво, ;

гутніша 9 Радянському Союзі доменна 
піч об’ємом 3'200 кубічних метрів.

В розмові з-інженерами; іеішками, ро
бітниками часто виникало запитання: к*о- 
ли завод перегонить зна-меїштий на весь 
свігМагиітогорський металургійний ком
бінат. І відповідь приходила сама со
бою: скоро. В кіпці п’ятирічки почнеться 
будівництво домчн-гіганту об’ємо^йк? 
п’ять тисяч кубометрів.

На заводі мені повідомили цікаві фак
ти. Близько тисячі металургів вивчають 
тут в спеціальних гуртках основи еконо- 
-мічних знань, створено 300 шкіл кому
ністичної праці, де робітники знайомля
ться з досвідом кращих майстрів чавуну, 
сталі, прокату.

і В її й Е її ЇЇ ЇЇ р

ЦЯ КАЛМИЦЬ
КА ДІВЧИНКА - 
ОДНА З СО 000 ДІ
ТЕЙ З КАЛ
МИЦЬКОЇ АВТО
НОМНОЇ і 
ПУБЛІКИ, 
ЙІДВІДУ 10 
РАДЯІ1 С Ь 
ШКОЛУ, 
ДВАДЦЯТЬ 
ІАШ1ІХ
НАСЕЛ Е Н Н Я 
КРАЮ ЗБІЛЬ
ШИЛОСЯ МАЙ
ЖЕ в ПОТИРИ 
РАЗИ.
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Вдруге завод народжувався в п’ятдесяті ро
ки. 1 ніби втілюючи ленінську вказівку про 
найшвидше освоєння багатств КМА («справу 
цю потрібно вести особливо енергійно»), на
брав таку швидкість виплавки Й прокату ста
лі. про яку лише мріють на багатьох радянсь
ких і зарубіжних підприємствах. «Завод бурх
ливо росте й розширюється», — відзначив у 
книзі відгуків, де можна зустріти записи на 
>сіх мовах світу, генеральний директор Бх<- 
лайського металургійного заводу П. Р. Ачуд- 
жа. «Ми, — записав керівник бельгійської де
легації Лео Блюмпель. — відвідали Англію, 
Францію, ФРН, Італію, побували в Канаді, з 
метою ознайомлення з установками безперерв
ного розливання сталі, але нічого подібного, 
там на металургійних підприємства^ не бачи
ли. Ваша —• найкраща і найпотужніша установ
ка в світі». А копверторннк Микола Меншиков 
— минулого року йому випала честь зварити 
10-мільйонну тонну лнпецької сталі — розпо
вів мені з посмішкою таку історію: «Два роки 
тому була у нас делегація американських 
єталепромнеловців. Дивилися вони, з якою 
швидкістю плавиться ІІ прокатується сталь. 
Коли ми видали чергову плавку — а вона вай- 
мае чистого часу сімнадцять хвилин, —« 
джентльмени зняли кашкети...»

Однак липецькі швидкості видно не ли
ше в технологічному процесі. Так, тут 
конвертори плавлять сталь зз рекордний 
час. Тут вперше в світі запроваджене 
безперервне розливання сталі. Тут до
сягнуто небачених швидкостей прокату, 

дивує швидкість, з 
сам завод. Він ніби 

ріст —• пі, злет! — 
, яка по впплавлси- 

провідне місце в 
Ново-Липецького за- 

держази про свою

Але найбільше диву« 
якою розширюється СЕ 
символізує бурхливий 
радянської металургії, 
ню сталі вже зайняла 
світі. На прикладі Не 
воду бачимо турботу 
сталеву могутність.. 

Сьогодні завод — 
В минулій п'ятирічці 
перервний широкоштг 

< 1 гарячого.прокату, ніші
\^Рі'га чеРяа. Восени д

завод — одночасно будова, 
п'ятирічці став до ладу без- 
широкоштабний стан «2000» 

, тпші створюється його 
осени дасть чавун наймо-

Тут, на заводі, можна зустріти сьогодні 
робітників 1 інженерів з "Югославії, Ін
дії, Алжіру, Єгипту, Болгарії, Кореї, Іра
ну. Вони приїхали сюди вчитися вмінню, 
з яким працюють металурги. А більше 
сотні лрпецьких спеціалістів роз’їхались 
в різні країни, щоб передати свій досвід 
зарубіжним металургам. В десятки кра
їн — навіть важко перерахувати аі^с.и 
—> йде липс-цький метал.

І місто Лнпецьк, яке колись загубилося 
в глибші: російських просторів, бурхливо 
виходить з невідомості до свігозої слави 
Сталевого серця Росії.

(АИН).
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У Г{/7'; ^Лох ^ев’лз'У* класів написали 
твір. а9 шкільних зошитів лягло на 

СТІЛ вчителя, І в кожному ~ відпо- 
еідь на одне питання: «Що таке ра
дянський народ?» Авторам творів по 
п ятнадцять років, і те, що пережили 
люди старшого і середнього віки, те 
що зміцнило дружбу різних національ
ностей СРСР, для них — історія: і 
перші п'ятирічні плани, і боротьба 
проти фашизму під час другої світової 
війни, і післявоєнна відбудова зруйно
ваного. Навіть політ Юрія Гагаріна — 
адже їм тоді було лише по чотири ро
ки. Але вони добре знають цю істо
рію, вони спостережливі іі допитливі. 
Ось як відповідають учні 20-ї москов
ської школи, на запитання: «Що таке 
радянський народ?»

«ХОЧА КОЖЕН І ЖИВЕ В СВОЄМУ 
ДОМІ...»

Перш за все школярі уявляють собі 
радянський народ як згуртовану, єдину 
сім’ю.

«Коли я чую слова «радянський на
род», я уявляю собі його не як мішани
ну національних груп, а як єдине ціле, — 
пише у своєму творі Олексій Смирно». 
— Не можна після Велико»- Вітчизняної 
війни ділити на національності людей на
шої країни. Україну захищали не лише 
українці, Росію — не лише росіяни. Ле
гендарні панфіловські частини, що від
значилися в 1941 році під час оборони 
Москви, були сформовані 8 Казахстані», 

Думка про випробувану в роки війни 
міцність радянського народу висловлю

ється в багатьох творах, «Ми перемог
ли, дякуючи тому, що боролися разом, 
одним згуртованим колективом» (Ліза 
Лапекіна). Ніна Рогатньова цитує уривок 
з листа на фронт воїнам-землякам, який 
підписаний в 1942 році двома мільйона
ми трудящих Узбекистану: «Росіянин, 
українець, білорус, казах і киогиз ра
зом з тобою протягом двадцяти п’яти 
років вдень і вночі будували великий 
наш дім, нашу країну, нашу культуру, 
— говорилося в листі. —■ Ви були разом 
в боротьбі і праці. Дім росіяііина та
кож і твій дім, дім українця і білоруса, 
також і твій дім! Бо Радянський Союз 
—- дружна сім’я, де кожен живе хоча і в 
своєму домі, але подвір’я і господарство 
«дині й неподільні».

«Ось за цю єдність, неподільність і 
боролись так мужньо й стійко сини різ
них народів», — пише Ніна Рогатньова.

І В МИРНІ РОКИ
Не меню яскраві прояви згуртованості, по

чуття сім’ї єдиної автори творів «находять у 
сьогоднішньому дні,

«Я бачу цю згуртояаність 1 нині, — пише Ді- 
ма Якушнін, — коли тисячі трактористів, ком
байнерів, шоферів з Латвії, Білорусії, а Укра
їни виїхали на збирання спільного радянсько
го хліба у Сибір». Іра ЛІбман згатує земле
трус в Ташхенті 193*5 року і відбудову міста 
зусиллями всієї країни. «Майже весь Таш- 
кент був зруйнований, але негайно була орга
нізована допомога. Тисячі будікельннків при
їхали з усіх кінців країни підніміте місто. І 
зараз не віриться, що всього шість років тому 
иа місці сучасного мільйонного міста були ру
їни».

«Буде виноград у Грузії, — пише Марина 
Гакаева, — вся країна буде забезпечена вино
градом. Буде хліб на Сході — вся країна ма
тиме хліб».

«Ми одна сім’я, — пише Риялга Л.ідутдіно-

„молодий комунар« З стор.
—Г » ак*хч.итмнілнім.и

ва. — У пас все: турботи, подвиг»», праця *<• 
осе спільне*.

ТОМУ, ЩО БУЛА РЕВОЛЮЦІЯ
А чому одна сім'я? Чому це стало 

можливим? У більшості творів учні став
лять ці запитання і відповідають на иих.

І суть відповідей — «тому, що була 
соціалістична революція».

«Коли люди живуть у дружбі? — запи
тує Марина Гакаєва. — Тоді, копи зни

щена експлуатація людини людиною, ко
ли немає гнобителів і гноблених. А це 
зробила революція».

«Жоден з них, —- пише Галя Бут про 
радянські народи, — не може розвива
тися, багатіти за рахунок експлуатації » 
гноблення народів. Будь-яку високу по
саду може зайняти гідний представник 
будь-якої національності, вищі учбові 
заклади відкриті для всіх народів нашої 
країни, У труднощах і незгодзх, що ви
пали на долю першої соціалістично» 
держави, міцніла і загартовувалась 
дружба народів. Разом вони здійснили 
революцію».

ЦЕ ДАВНО НЕ «ЕКЗОТИКА»
З почуттям гордості пишуть учні про рівно

правність радянських народів і наводять чис

ленні приклади: і Історичні І особисті. Оли 
Муфазалова розповідає, що її бабуся башкир
ка, «яка ледве вміла писати й читати, вихо
вала дев'ятеро дітей І всім дала освіїу*. Всі 
вони закінчили школу, технікуми чи інститути. 
За те, що бабуся зуміла виховати своїх дітей, 
уряд нагородив її медаллю «Материнська сла
ва» та орденом «Матн-героїнн*.

»Був час, коли сприймалась, нк екзотика ни
ща освіта у чукчів та ескімосів — народів 
Крайньої Півночі. А нині? — запитує Галя 
Москаленко., — Це давно вже не екзотика, — 
продовжує вона. Якщо раніше пго Чукотку 
говорили, як про аграрну область, то нині го
ворять про неї, як про Індустріальну; перша 
заполярна атомна електростанція будується на 
Чукотці».

«БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІСТЬ — 
ЦЕ ЗДОРОВО».

Багато школярів пишуть, що ніколи не 
задумувались, до якої нації належать їх 
друзі. До речі в цих двох класах навча
ються разом росіяни, українці, татари, 
башкири. Цінують вони людей, дружбу 
з ними незалежно від їх національності.

«Багатонаціональність — це дуже здо
рово! — вигукує Марія Цепа. —- Чим 
більше людей, тим цікавіше »кити. Адже 
кожна людина може розповіли про св:й 
народ багато цікавого. Кожну людину, 
незалежно від її національності потрібно 
цінувати, тому, що вона людина».

Спільна мета, рівні права, спільна 
праця — все це, на думку московських 
школярів, робить багатонаціональний 
радянський народ єдиним.

Що ж головне в понятті «радянський»? 
«Головне те, —• пише Кирило Новосоль- 
ський, — що в. який би куток країни їй 
не приїхав, ніде не почуватимеш себе 
чужим».

Чисельність міського населення на Радянській 
Півночі росте нині втричі швидше, ніж у цілому 
по Російській Федерації, а в промислових районах 

Чукотки — вдесятеро. —" -

ЧУКОТКА дивиться 
УЗАВТРА

Сучасна техніка, матеріал», ме
тоди будівництва дозволяють, 

здавалося б, легко вирішити проб
лему спорудження міст І селищ на 
Крайній Півночі. Існують також та
кі проекти поселень, де людина по
стійно живе під куполом, де вона 

повністю ізолюється від природи, і 
потрапляє, по суті справи, в «син
тетичний світ». Не зважаючи на 
♦сю суворість Півночі, тут в цьому 
немає гострої потреби. Тутешній 
клімат так само підлягає змінам, і 

хай в Іншому співвідношенні, але 
тут є ті ж самі пори року. Є Й 
Інші міркування. Континентальні 
райони Якутії безвітряні, а на Чу
котці вітри віють 3 .ПІІВОВМЯ'.ІІОЮ 
сталістю. Отже, І заході» захисту 

від низьких температур і вітру по
винні бути різними.

Проект ноаого міста Анаднр-2 на
лежить до тлк званої напівзакритої 
схеми. Місто планується таким чи
ном. щоб захистити жителів віл 
г.ітру, мооозів і хуртовин, і В ТОЙ- 
же час залишитися майже звичай
ним містом середньої смути.

Тут немає традиційних- для ін
ших районів міських площ, широ
ких магістралей, що обстазлсні 
рядами будівель <ін згруповані в 
архітектурні ансамблі. Основним 
композиційним елементом е голов
на вулиця,, яка виконує функції 
громадського центру І на яку жите
лі можуть вийти в будь-яку пого
ду. Па ній вулиці знаходиться 
повний набір послуг: магазини, 
їдальня й ресторан, клуб Із зимо
вим садом, спортивний комплекс, 
лікарня, заклади побутового обслу
говування.

Всі точки міста, будинки й за
клади зв’язані між собою теплими 
галереями й переходами на вцпа- 
док особливо несприятливої погоди. 
І все ж основний Н.ійкоротішій 
шлях діл пішоходів запроектований 
відкритим, але в той же час захи
щеним від вітрів .

Житловий сектор міста склада
ється з відкритих на південь груп 
п’яти поверхових будівель. Компо
зиція кожної групи така, що будни
ки в ньому та аигячі заклади утво
рюють перешкоду ДЛЯ ПІВНІЧНИХ 
вітрів і захищають як самі кварти
ри, так і територію, що прилягав 
до будинку з півдня, по розміщу
ється зона’ відпочинку,

У кожному дитячому закладі пе
редбачені закриті зимові дворики, в 
лйнх взимку підтримується темпе
ратура мінус 10—15 градусів. Квар
тири аяадпріїїв підвищеної кубату
ри, з просторими вітальнями, ша
фами для сушіння одягу, пмонгова- 
ннмн меблями, секційними шафами 
та антресолями .

Проект Анадира-2 експеримен
тальний. Його ще мають переліри- 
тп на практиці. Проте ,•’втори про
екту стверджують: кожен анаднрень 
буде почувати себе справжнім жи
телем Півночі й городянином. Ос
кільки лише хороший настрій кож
ного жителя забезпечить йому ак
тивність, високу продуктивність 
праці, гармонійний розвиток йою 
особистості.

В. ЯІІОВСЬКИЙ, 
завідуючий лабораторією 
народонаселення та труто
вих ресурсів Північно-Схід
ного комплексного науко
во-дослідного інституту.

Ім'я Олександри Миколаївни ПАХМУТОВОТ, чудового компози
тора, лауреата премії Ленінського комсомолу, широко відоме.

Кореспондент Т. Громова звернулась до композитора з прохан
ням відповісти на кілька запитань.

Олександра Миколаївна, розкажіть трохи про себе, молоді цікаво знати про 
Ваш життєвий шлях.

Він дуже-простий. Народилась я на околиці Волгограда, в Бекетозці. Все 
моє дитинство пройшло на берегах Волги. В нашій сім і не було професій тих 
музикантів. Але батько любив музику, добре грав, та й зараз грає.

Грати я немала досить рано. Коли мені було п’ять років, пробувала щось 
«творити». 22 червня 19-11 року, я. учениця четвертого класу виступала в місь
кому театрі Концерт був ЦерерваннЯ несподівано: почалась в;Г,нл.., У най
важчі дні я не втрачала надії знову повернутися до занять хіузикою. У 43-му 
поступила в Нейтральну музичну школу при Московській консерваторії по 
класу фортепіано. Мої однокласники були дуже талановитими людьми. Твор
ча атмосфера класу, чудові педагоги дали наснагу на все життя.

Молодь особливо любить Ваші 'ліспі. Ллє чи не звужує прихильність до 
молодіжної пісні діапазон творчості?

КОЛИ СПІВАЄ ДУША
Я пишу не лише пісні. В мене є кілька творів

(«Російська сюїта», увертюра швидку «віддав»‘
ііл пісню я гуже любаїо за н близькість до людей, за швидку «віддачу».

Чи^допомагають Вам поїздки по країні, зустрічі з молоддю, «кнх у вас ду-

Іїпїт'тгЙ творчій людині, звичайно, потрібні. В мене було багрю Різних ПО- 
7,а де зачГм’ятались Ті. в яких були не лише концерт« Й аплодисменти, 
І” Я мої тевість хоча б трохи побачити незнайому природу, псзнпйом.< гися 
Я новим и людьми І навіть потоваришувати з ними, подихати повітрям фзнх 
МісшГ н" лТше зі сцени. Тому з такою любов’ю згадую поїздки в Си^р. на 

ПіА'^!«шЛаТ,«омС»молі.м оплішають «з Вашу ™рчІт> .

створювався? , «--пт-і-г
„0»

в світі космонавт, чудова людина Юрій Іаіарін,
«к Ви плануете свій робочий день?
У мене досить багато найрізноманітніших обов’язків. Я секретар
У • ■*, попі’тіт Мпскоіи*г»К()і ЕСЬОГО ® МЄН€ ГиЛМІІС

^^Хнихіромадсьднх доручень. Тому в мене немає МО^’4т?ла ?С™ 
пІ-'-н’«'побзчого ДНЯ. і я встигаю значно менше, ніж хотіло.я б.

<Г" Які оиси сучасної молодої людини здаються Вам особливо привабливі ми і 
,Ц0ИХ0ТоЛпс-? мІт'ГЙЖЇ^ТрмКе’Інса, яку тек добре охарактеризував 
тост-’ніока сердца для чести живы»,. Чистота, безкомпромісність, праінепіш 
до високих комуністичних ідеалі»),

• ь/.-й

перевищує 20 років.«Класичний балет Москви» — один з наймолодших п країні. Його середній вік не
Йому аплодували в багатьох країнах світу. II а фото: молода балерина Алла ІПІАТОВА, 1КШ|<ОВ51К

і
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(Закінчення),

розвитку радянської економіки 
□а минулі два роки п’ятиріч
ки. Він повідомив, що націо
нальний доход країни, вико
ристовуваний на споживання 
і нагромадження, за ці два 
роки зросте на 25,2 мільярда 
карбованців, або на 10 про
центів.

У доповіді відзначається, що 
планом на 1978 рік передбачає
ться здійснити великі заходи 
по дальшому підвищенню ма
теріального і культурного рів
ня життя радянського народу. 
Реальні доходи а розрахунку 
на душу населения підвища
ться порівняно з нинішнім ро
ком на 4,5 процента.

Потім з доповіддю «Про 
Державний бюджет СРСР ня 
1973 рік і про викопаний Дер
жавною бюджету СРСР зз

НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
1971 рік» виступив міністр фі
нансів СРСР, депутат В. Ф. 
ГАРБУЗОВ.

19 грудня о 10 годині ранку 
почались роздільні засідання 
палат Верховної Ради СРСР.

Із співдоповідями планово- 
бюджетних і галузевих комі
сій у питаннях про Державний 
план розвитку народного гос
подарства СРСР на 19(3 рік, 
Державний бюджет СРСР на 
1973 рік і про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за 
1971 рік виступав голова пла
ново-бюджетної комісії Ради 
Союзу депутат П. Я. РОЗЕН- 
КО та голова планово-бюд
жетної комісії Ради Націо
нальностей депутат К. М. ГЕ
РАСИМОВ.

Після співдоповіді планово- 
бюджетної і галузевих комісій 
почалися дебати по першому 
і другому пунктах порядку 
дештого.

План третього року п’ятиріч
ки в галузі капітального бу
дівництва, відзначна у своїй 
промові Голова Ради Міністрів 
Української PCP депутат 
О. П. ЛЯШКО, відзначається 
концентрацією ресурсів на най
важливіших пускових об'єк
тах. Цс безумовно сприятиме 
прискоренню введення з дію 
нових виробничих потужнос
тей, кращому використанню 
капітальних вкладень.

Голова Ради Міністрі» Біло
руської PCP депутат т, Я.

СТІЙКІСТЬ В’ЄТНАМУ
Лр Є, ЩО я побачив у Де- 

мократичній Респуб
ліці В єтнам, назавжди за
лишиться в моїй пам’яті. 
Вогонь і кров, сльози і 
стиснуті кулаки, руїни жит
лових 
ліз....

Ще 
щини 
лись більш 
там. А це означає, 
протягом доби тисячі тонн 
смертоносного вантажу 
різного калібру падали на 
голови людей. Як же три
мається цей народ? Важко 
повірити, але в’єтнамців 
не лякають ніяки життєві 
випробування.

В’єтнамські селяни про
являють чудеса стійкості і 
працелюбства. Ніколи ще, 
не дивлячись на війну, во
ни не збирали таких вели
ких врожаїв рису, як сьо-

будинків і юспіта-

недавно 
щоденно 

як

деякі об- 
гііддава- 

20 напі.о- 
що

розгортання соціалістичного 
змагання працівників тварин
ництва. Тисячі колгоспів 1 рад
госпів відгукнулися на'заклик 
землеробів Кубані — збільши
ти в 1073 році . виробництво 
продукції рільництва. Про цс 
говорили на сесії міністр сіль
ського господарства РРФСР 
Л. Я. ФЛОРЕПТЬЄВ, дирек
тор держплсмзаиоиу «Комму
нарка» Московської області 
О. М. МОНАХОВА та Інші 
депутати.
О 17 годині у Великому Крем
лівському Палаці почалося 
спільне засідання Ради Союзу 
і Ради Національностей Вер
ховної Ради СРСР.

Головувала на засіданні го
лова Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР Я. С, 
НДСР1ДД1КОВА.

ІЗ заключним словом по 
першому пункту порядку деи-

ного виступив заступник Го
лови Ради Міністрів СРСР, 
голова Держплану СРСР де
путат М. К. БАНБАКОВ.

Верховна Рада роздільним 
голосуванням по пллзгах од
ноголосно прийняла Закон про 
Державний план ро-івиїку на
родного господарства СРСР на 
1973 рік.

Потім заключне слово виго
лосив міністр фінансів СРСР, 
депутат В. Ф. ГАРБУЗОВ.

Роздільним голосуванням по 
палатах Верховна Рада за
твердила Закон про Держав
ний бюджет СРСР на 1973 рік.

На цьому п'ята сесія Вер
ховної Ради СРСР восьмой} 
скликання закінчила роботу.

(ТАРС).

помірний, 
по-. . 
по .

гра-

а

М. Кіровоград.
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ЗВУЧИТЬ
КЛАСИКА

КИСЕЛЬОВ і Генеральний ди
ректор Ленінградського qn.ni- 
ко-механічного об’єднання де
путат М. П. ПАНФІЛОВ го
ворили про переваги великих 
виробничих об’єднань.

При розв'язанні величезних 
народногосподарських завдань 
дев’ятої п'ятирічки надзвичай
но важливу роль повинні ві
дправити наукові заклади. На 
цьому питанні спинився у сво
їй промові президент Академії 
наук Литовської PCP депутат 
Ю. Ю. МАТУЛІС,

Палку підтримку серед тру* 
дівникіа села знайшла поста
нова ЦК КПРС, Ради 
ніетрів СРСР і ВЦРПС

годні. Тут не знають, 
таке «чорний ринок», 
лод.

Ще якихось 20 років 
му деякі провінції регу
лярно з року в рік протя
гом кількох місяців голо
дували. Тепер з цим по- 
кінчено. Ті ж райони зараз 
забезпечують продоволь
ством не лише своїх 
телів, а й міста.

Успіх Демократичної 
Республіки В’єтнам, зреш
тою, вимірюється не чис
лом збитих американсь
ких літаків, 
успіх 
життя., з рості промисло
вого й 
ського 
стійкості.

Її справжній 
стабільності

сільсько-осподар- 
вирсбництва,

(Юманіте дім.анші 
АПН).

ТЕАТР
ТЛІРОБОГРАДСЬКИИ музично-драма- 

тичини театр їм. Крошівннцахого ви
ніс на суд глядача свою нову роботу — 
спектакль за п’єсою М. Старацького 
«Оборона Буші». Написана наприкінці 
минулого століття, драма хвилює й сьо
годні, оскільки в ній відтворено одну з 
численних сторінок іероїчяої боротьби 
українського народу проїв польсько- 
шляхетської навали. В основу покладено 
конкретний історичний факт всенародно
го захисту міста Буші від нападу полій 
ського війська на чолі з гетьманом Пою- 
цьким. Дія відбувається в перші дні піс
ля возз’єднання України з Росією.

П’єса Старнцького — широке полотно, 
складне для постановки. А чому з самого по
чатку хрчеться сказати тепле слово на адресу 
режисера Р. Корпль.чової-Сте.чаменко, яка зу
міла відновити для нас її сценічне життя І 
створити багато в чому цікавий, емоційно на
сичений спектакль.

П’єса — глибоко драматична у своїй основі, 
Населення Буші — чоловіки і жінзи, старі 1 ді
ти — піднімається проти багаточиссльного 
польського війська не стільки, щоб захистити 
місто, скільки власними зусиллями затримати 
ворогів на деякий час під фортечними мурами І 
не дати їм можливості раптоьо напасти на 
полк Богуна. Оборонці міста приречені на 
смерть, що вони ясно усвідомлюють, і тоді, 
у хвилини найвищої напруги, концентрують
ся усі сили людського характеру, проявля
ються кращі риси представнккіо народу.

Любов до Батьківщини дає праве сот
нику Завісному (його переконливо зі
грав заслужений артист У PCP М. Біле- 
цький) покликати на смерть своїх спів
вітчизників («Так, умремо, ж, як лицар
ство вмирало, — з ухмилкою на зціпле
них устах — за правду ми, за віру! Хай"- 
пас мало, а ці мури укриє трупом лях!»). 
Вона дає сили Мар'яні — * сотниківні,

серце якої щиро відкрилось для кодам 
ня, відкинути особисте, очолити загін за
хисників міста, висадити в повітря фор
тецю, до якої проникли вороги. Святе по^ 
чуття покликало віддати едеє життя за 
вітчизну діда Шрама, Кобзаря, бабу Па- 
дажку, Свирндиху, Дениса, Катрю...

ЯК

• НОВА ВИСТАВА КРОПНВНИЧАН
Та загибеллю героїв драматичність твору не 

вичерпується. Вона у нещасливій долі народів, 
які вимушені ворогувати один з одним, «вій
нами ясний край на пустелю перетворювати», 
Один з головних героїв п’єси Ангось Корець« 
кий, юнак «освічений, палкої вдачі, високих 
поривань» мріє про той час, коли «вогонь роз
жеврений погасне, коли кінець настане цій 
злобі, коли брати спізнаються собі і вже 
гуртом добудуть щасгя власне». Але шлях, 
яким він йде до цього, виявляється нездійс
ненням. Бо то:

Незбутня річ: чи ж пана І раба
Помирить хто? Пан з рук чужих жирує, 
Автор переконливо доводить, що причина 

трагедії ворогуючих народів, дійових осіб, до
лі яких у життєвій круговерті сплелись з по
діями свого часу, полягав в існуючій соціаль
ній нерівності,

Роль Мар янн — однієї з* основних ге
роїнь.-— виконала артистка М. Яриш. її 
артистичній палітрі не бракує фарб для 
'змалювання складного хзрактеру своєї 
героїні. В її виконанні сотниківна то 
ніжна, то палка, вольова і відважна на- 
.тура, яка над усе ставить любов до бать
ківщини.

Складний образ і обранця.її.серця Au- 
тося, який створив актор Ь. Яроцькіїш 
його гра переконує у щирості пережи
вань і благородстві іероя, показує наїв
ність -поглядів юнака. Глядач сприймає 
як природне і фінал Антося.

Варто сьазвти, що «група» захисників фор
теці зіграна ансамблево, життєво. В цьому за
слуга артистів В. Бабича, В, Зіиооатного, 
І, Кривич, заслуженої артистки УРСР А. Лю- 
бенко та ін.

Но бракує аисамблевості і «групі» шляхти. 
Проте образи тут не завжди позначаються 
глибиною. Серед предстивннків польського 
стану можна говорити про майстерно зіграну 
роль «поважної пані» І’рохольської (викона
виця — народна артистка УРСР Л. Гімош) — 
бундючної і жорстокої представниці старшого 
покоління польського панства.

Ноаий спектакль кропивянчан позначе
ний глибиною змісту, цікавою режису
рою. Постановник використала пе тільки 
акторську майстерність виконавців, а й 
вдалий музичний супровід, хор, танці, 
художнє оформлення.

При перегляді спектаклю пригадалась 
ще одна недавня прем’єра. Тоді, коли 
мала відкритись завіса перед «Короле
вою тюльпанів» па сцені театру кропив- 
ничанам було вручено премію імені Юрія 
Яновського за роботу з молодими акто
рами. У спектаклі «Оборона буші» пере
важно зайнята молодь.

Б. ПЕТРЕНКО.

тренування 
майбутніх 
чемпіонів.

Фото Л. Воробйоиа

Святковий новорічний вечір. Школярі че
кають його з нетерпінням, до нього 
ться заздалегідь, Ллє після часто 
почути; <А-а, нічого особливого^, 
цювалц трохи та й розійшлись», 
підготувати такий вечір, щоб вій надовго 
валншннея в пам’яті кожного старшоклас
ника. Про цс ми попросили розповісти за
відуючу методичним 'кабінетом Кірово
градського палацу піонерів Ю. Вороніжу.

тогу ІО- 
можіїа 
Потаи- 
Як же

Ж-
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, ?2 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 955 - 
Спільне урочисто засідання 
Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу, Верховної Ради Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік і Верховної Ради 
Російсько? Радянської Федора-

тивної Соціалістичної Респуб
ліки. присвячене 50-р1ччю утво
рення Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік. Тран
сляція з Кремлівського Пала
цу з'їздів. (М), 15.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — «Економічний 
семінар*. (Кіровоград). 13.23 
— Телефільм. (Кіровоград). 
18.35 — «Хроніка тижня». (Кі
ровоград). 18,50 — Кольорове 
телеба іення. Для дітей. «У 
кожному малюнку сонцо». 
(М). 19.20 — Прем’єра телеві
зійного документального філь
му «Ми — радянський народ». 
(М), 19.50 — Кольорове теле
бачення. Балет П. 1. Чайхов- 
ського «Лебедине озеро». (М). 
21.00 —> Проірама а’іас». (М),

21.45 — Продовження балету 
П. І. Чайковського «Лебедино 
озеро». (М). 22.15 — Кольоро
ве телебачення. Міжнародний 
хокейний турнір на приз газе
ти «Иізестия». Збірна ЧССР— 
збірна Фінляндії. ІІІ-й період. 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Спільне урочисте засідання 
Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу, Верховної Ради Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік і Верховної 
Російської Радянсько? 
ратиаиої Соціалістичної 
публіки, присвячене

утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з'їздів. (ЛІ). 17.25 —
Наша афіша. (К). 17.30 — Те

лежурнал «Прогрес». (К). 13.00 
— «Старт». (Харків). 18.30 — 
Музичний телефільм «Зали
цяльники», (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «Сьогодні •— 
День енергетика». (К). 19,45 — 
Концерт на замовлення .енер
гетиків. (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — Про- 
ірамл «Час». (ЛІ). 21.45 —’ Те
лефільм «Година над плане
тою». (К). 22.50 — Вечірні но
вини. (К). Л

Вдень 21 грудня 
по території об
лает] та місту ne« 
■редбача етьс п 
хмарна з прояс« 
нениями погодз, 
без істотних опа
дів. Зітер північ- 
ипГі,
температура 
вітря Ь-0, 
місту — 2—4 
дусії МОРОЗУ!

Наша адреса і телефони
Газета виходить ■; 

у вівторок, четвер,
субсту. . і ,

і 316050 ГСП, Кіровоград-50, вуя, Луначарського, з»е
Телефони: відповідального секретаря та відділу колі* 

еомольського життя •= 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів 1 масової роботи та Інших відділів =~ 2-45-35.

Друкарня !м. Г, М. Динатрона; обласного управління 
у справах видавництв, Поліграфії і книжково? 

торгівлі, м. Кіровоград, оул. Глііірн, 2.

НОВИЙ РІК — весело і емоційне свято,
Скільки незабутніх вражень залишав він 

у дорослих 1 дітей. Новий рік — це лише по
чаток радісного відпочинку — шкільних КІМН; 
кул. І щоб і арко провести їх, потрібно, легаль
но продумати і оформлення зали, дё.відбува
тимуться новорічні вечори, дитячі ринки, зу
стрічі, приготувати костюми для карнавалу, 
накреслити заходи на весь період шкільних 
канікул. Дуже радимо проводи г.ч ловорічннй 
бал-маскирад. Цо радісне. І захоплюючи свято, 
про яко потім довго згадуватимуть. І а й про
вести його не так складно, як дехто думав.

Перш за псе — потрібно тематично чітко I 
композиційно різно оформити залу. Справляв 
досить неприємне враження, коли в деяких 
школах намагаються наготувати побільше, 
яскравих плакатів, стендів, розмальовують сті
ни і т. д. Цс створює ефект хаотичного нагро
маджений малюнків, зайвої яскравості гітар« 
внстості.

Максимум уваги необхідно приділити оцеиі. 
Тут повинна панувати атмосфера зичовоитаем- 
ннчості 1 краси, хай це буде лісовий пейзаж -7 
«пеньки», засилані снігом, ялиіши. в іпЛ, гі 
стелі звішуються сріблясті нитки «дощику* а 
різнокольоровими ліхтариками, нц стінах аплі
кації казкових сюжетів тощо-

Рік, що минав — ювілейний, Г4н відзначаєм? 
50-річчя утворення СРСР, Все. цс нсоїжідлз 
врахувати в оформленні. Можна Оіигогуаати 
плакат-анлікацію «хоровод дружби», герб 
країїрі, герби радянських респуоліп,» макети 
яких створять ефектніше враження, коли знялу 
підсвічуватимуться. Вестибюль гсж повинен 
нагадувати про новорічне свято, >уг має бути 
і свіжа стіннівка, плакати, маАІОНКИ з друмиї* 
ми шаржами та ін.

Завжди на таких вечорах успіхом користую
ться вікторини, цікаві запитання, загадки, ре
буси. Воші заохочують школярів до активної’ 
участі в них, створюють піднссенвй настрііі.

Тепер — про бал-маскарад. Уявімо людину, 
яка прийшла на нього в своєму (хай навіть 
найошатнішому), але звичайному костюмі. Во
на не одержить всього задоволення під вечора, 
втратить для себе одну з його найприваолііиі- 
тих сторін: відчуття незвичайності і казковос
ті. Гакни юнак чи дівчина будуїь лише гляда
чами, а не учасниками. Тож, чим більше учнів 
з'являться в карнавальних костюмах і масках, 
тим веселішим стане свято.

Зробити карнавальний" костюм зовсім 
важко. Іноді досить використати дві-трн 
великі деталі. Як підходити до ного вибору? 
Не слід керуватись лише красою, необхідно 
подумати — чи буде він вам до лиця, ліештн- 
мс до кольору оолосся, фігури, иавіїь, до 
вміння триматися,,.

Буде добре, якщо юнаки і дінчатд одягнуть 
національні костюми народів СРСР і, до то
го ж, зможуть виконати пісню чи народний 
танець тієї чи іншої республіки. Карнавальних 
костюмів можна назвати багато. Особливою 
популярністю користуються костюми літератур
них та казкових героїв. їх треба шитй по рос
ту, по фігурі — тоді він і виглядатиме ошат
ним.

При підготовці до вечора необхідно дотриму
ватися правил протипожежної безпеки: не ви
користовувати марлю І вату, не запалювати 
бенгальських вогнів тощо. Необхідно виділяти 
'/ергових та призначати відповідальних ва про
ведения вечора. Це лише основні поради І. по« 
бажання. Щодо власної ініціативі!, 19 тут не 
існує ніяких обмежень для творчості. Адл е за
доволення одержуєш ке лише під проведении 
того' чи іпшого заходу, але й від самого про
цесу підготовки, пошуків.

’ . . Ю. ВОРОНША(
завідуюча методичним кабінс- 

. .. том Кіровоградського палацу
ІІІОНЄрІЗв

БК 07308,
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