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ІЮІДИООА ДО ПОЛІТЗйНЯТЬ
! жовтня починаються 

заняття в системі комсо
мольського політичного 
навчання і економічної ос
віти. Тисячі юнаків і дівчат 
Кіровоградщини вивчати
муть тему «Ленінізм — 
революційний прапор на
шої епохи».

Напередодні нового 
навчального року пропо
нуємо рекомендації об
ласної методичної ради 
з питань політичного на
вчання молоді.

(Див. 3-ю стор.).

Маршрути дружби учасників зустрі
чі трудящої молоді соціалістичних 
країн пройшли в ці дні по багатьох 
містах, ударних комсомольських бу
довах нашої країни. Посланці браініх 
Комуністичних спілок знайомляться з 
досвідом роботи комітетів ВЛКСМ по 
мобілізації юнаків і дівчат на успішне 
виконання народногосподарських 
планів, зустрічаються з трудовими 
колективами. У програмі поїздки — 
мітинги дружби, конкурси професій
ної майстерності, дискусії. Кореспон
денти ТАРС повідомляють:

МОСКВА. Висотні корпуси олімпій
ського села, які виросли на південно
му заході столиці, стали місцем зу
стрічі радянських учасників форуму 
юності з будівниками об ситів «Олім- 
піади-80». На цій всесоюзній ударній 
комсомольській будові дострокове, 
на місяць раніше строку, завершено 
монтаж усіх 18 житлових будинків. 
З особливим інтересом знайомилися 
з досвідом роботи передових комсо
мольсько-молодіжних колективів мо
сквичів, очолюваних Героєм Соціа
лістичної Праці І. Дьоміним і А. Тихо- 
новим, бригадир будівельників з 
Атоммашу ґ. Фоменко і його колега 
з Азербайджану П. Велісв. На своїх 
об єктах вони також працюють від
мінно, лідирують у соціалістичному 
змаганні. Думка гостей і господарів 
одностайна: відбувся цікавий обмін 
досвідом.

ЛЕНІНГРАД. Емблему зустрічі з 
повним правом можна прикріпити на 
одному з тракторів К-701, які зійшли 
з головного конвейєра об'єднання 
«Кіровський завод». Разом з молоди
ми ленінградцями в його складанні 
езяли участь посланці Куби. Машини 
з маркою підприємства добре відомі 

' на Острові Свободи, де працює більш 
як сто «Кировцев».

ВОЛГОГРАД. Фейєрверком вогнен
них плаеок зустрів завод «Красньїй 
Октябрь» учасників зустрічі — деле
гацію чехословацької молоді, яка 
знайомиться з досвідом роботи об
ласної комсомольської організації.

Давня дружба зв'язує волжан з на
родом братньої країни: Північно-Мо
равська область — побратим Волго
градської. З великим інтересом ді
знались посланці Чехословаччини про 
співробітництво краснооктябрців з 
колективом Вітковіцького металур
гійного і машинобудівного комбінату 
імені К. Готвальда.

ТЮМЕНЬ. Новий виставочний па
вільйон столиці сибірських нафтови
ків — поки ще в риштуваннях. Не
зважаючи на це, він прийняв перших 
відвідувачів — юнаків і дівчат з Бол
гарії.

Будову гості вибрали не випадко
во. Багато з них знають про ударну 
роботу на ній своїх співвітчизників— 
членів бригади А. Ангєлова. І ось те
пер з явилась можливість особисто 
познайомитися з дружним колекти
вом і його керівником — кавалером 
золотого «Народного Ордена Праці». 
Ильки цього року бригада здала з 
оцінкою «підмінно» три молодіжних 
гуртожитки, комбінат побутового об
слуговування, житловий будинок. А 
всього на ударних будовах області 
працює чотири тисячі посланців брат
ньої Болгарії.

' ' (ТАРС>.

УРОЖАЙ-79

ліпіііа. Бурякозбиральним комп
лексом КС-6 він звільнив від 
урожаю 75-гсктарпу ділянку, 
звідки вже відтранспортовано 
па цукрозавод більше 700 тонн 
цукрової сировини. Варто за
значити: недавно комсомольці 
тракторної бригади- обрали 
Анатолія своїм ватажком, тож 
відтепер його звитяжна пра
ця — приклад для товаришів 
по спілці.

Л серед водіїв автомашин 
найвищого виробітку в районі 
добився Микола Алхімов з кол
госпу імені Дзержямського. Па 
50-кіломе.трову відстань він 
уже перевіз більше 220 тонн 
солодких коренів.

Словом, у ці погожі осінні 
дні повним ходом іде боротьба 
за тс, щоб у кращі строки зі
брати вирощений урожай і пе
ревезти ного на приймальні 
пункти. Молодь у цін бороть
бі — в числі правофлангових.

А. ЛИСОГОР, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

на 
трг.к-

ВИКОРИСТОВУЮЧИ
ПОГОЖІ ДНІ

В Устшїівському районі на 
збиранні та перевезенні цукро
вих буряків бере участі» біль
ше 200 комсомольців. У колгос
пах і радгоспах створено сім 
комсомольсько-молодіжних екі
пажів збиральних агрегатів.

Два з них — у господарстві 
імені Кірова. Трудове завзяття 
демонструє щодня екіпаж, очо
люваний комсомольцем Воло
димиром Метисом. На його ра
хунку — більше 500 тонн нако
паних коренів. Ненабагато від 
став від Нього суперник по зма
ганню — екіпаж із цього ж гос
подарства. очолюваний .Мико
лою Салжаном.

Хороших показників па буря
кових жшіпах домагаються цо- 
лоді механізатори колгоспу 
імені Куйбпшсва та радгоспу 
«Іпгульськпй».

і\ першість серед комсомоль
сько-молодіжних утримує в ра
йоні молодий комуніст Анато
лій Білий з колгоспу імені Ка-

Відпливло за небокрай 
літо. Ніби непомітно під
кралася осінь, зазолотився 
вересень у теплі, у пого
жих днях.

От і вистигли, от і за
жовтіли високі стебла ку
курудзи. А скільки було 
тривог: посушлива весна, 
травневе бездощів'я, коли 
ніжні паростки засихали, 
а потім вимивали їх зливи 

і бив град! Та вона — дбай
ливо доглянута, вчасно об
роблена, прополена—під
нялась, зазеленіла, зашу
міла на вітрах, зацвіла, 
викинула коси, налилася 
зерном.

Надія Гросул, бригадир 
навчально - виробничої 

і бригади, десятки разів під 
І час канікул відвідувала ді- 
: лянку, і ніби й сама ви

ростала зі стеблами — 
[міцніла, набиралася сили.

І поле здалеку, зустрічало 
її зеленим шумом, неначе 
казало:

— Не турбуйся, дівчино, 
все буде добре!

І
.. А тепер загули 
плантації комбайни, 
тори потягли важкі приче
пи на 
госпу 
нсвич

нувся
— Потрібна поміч, 

перебиранні качанів...
Директор покликав 

дію:
— Збирай-но штаб 

робничої бригади.

І
 ...Ланкові уважно 

слухали директора, 
шою підвелася 
комсомольської

ції школи Лариса Ліщенко:
— Я так скажу. Рік ни- 

Інішній у нас особливий.
Ось свята наближаються, 
великі свята у житті на
шою села, колгоспу, на
шої Вітчизни. Давайте зро
бимо до них подарунок.

комсорге

уроі-.и. 
раз він

тік. І голова кол- 
Анатолій Митрофа- 

Бондаренко звер- 
до директора школи’ 

На

На-

ви-

ЕИ-
Пер- 

секрєтар 
організа-

Звичайно, насамперед нам 
треба добре вчитися. Arc 
й треба допо/логти колгос
пові. Неодмінно. Зробимо 
так: після навчання, після 
уроків старші класи на три 
години — на тік. Сил у нас 
вистачить!

З пропозицією 
погодились усі.

...Кінчаються 
Дзвоник. На цей 
кличе на тік. Клас за кла
сом, ланка за ланкою ідуть 
учні до золотих гір каба
нів.

1 закипіла робота. Ланка 
змагається з ланкою. Кл~.с 
із класом. Найкраще, як 
завжди, йдуть справи у 
восьмому. Поруч з учня
ми — учителі. Разом у на
вчанні, разом і в праці. 
Трапилось так, що кг ;с- 
ний керівник восьмого за
хворіла. А вони не підеє- 
ли — як трудились зраз
ково, так і трудяться. 
Та.м — головні заспівувач; 
змагання — Світлана Со- 
рочан, Антоніна Щсрб- 
Наталка Цуркан...

Росте гора перечищених | 
гнтарних качанів. Прямо з 
току школярські центнери J 
тонни ідуть на елеватор— | 
подарунок Вітчизні до | 
свят. Подарунок вагомий- в 
поле виробничої дало по В 
50 центнерів кукурудзи" в І 

. зерні з гектара.
Швидко минають три І 

години прані. І учні розхс | 
дяться по домівках. До не- І 
ротного перепочинку. Ес І 
треба ще розв’язати зада- “ 
чі, виконати вправи, про
читати розділи з історії 
літературні твори... Щоб і 
в навчанні зробити пода
рунок Батьківщині.

М. СТОЙН, 
учитель Панчівської 
середньої школи Нс- 
вомиргородського ра
йону. І

НОВОУКРАЇНСЬКИИ РАЙОН. Певним ходом іде збирання цук
рових буряків у колгоспі імені Калініна. Відзначається в роботі 
еніпаж КС-6, до складу якого входить комсомолець Юрій Козуля. 
Разом з своїм наставником комбайнером Миколою Івановичем 
Ковальчуком він щоденно перевиконує норму.

На знімку: помічник комбайнера комсомолець Ю. КОЗУЛЯ. 
Фото В. ГРИБА.

«МАЛИЙ»
ТРУДОВИЙ CEMECTF

Із завданням
справимось!

Допомога працівникам 
сільського господарства у- 
збиранні врожаю стала 
ОДНИМ 3 ВІДПОВІДСЛЬНИл’ 
наших завдань. Ми. сту
денти другого курсу іс
торичного факультету 

і Кіровоградського педаго
гічного Інституту імені 
О. С. Пушкіна, нині пра
цюємо па збиранні ово
чів і фіру'.’гіз у Знам’ян 

1 ському районі, в колгос
пі імені Ловіпа.

і Правління господар
ства створило всі умови 
для продуктивної праці і 
відпочинку. А тому нам

І працюється з особливим 
п і д н < се і і н я м. 11 а магаємо- 

1с я виконувати і пере
виконувати норми. Так. 
працюючи па збиранні 
картоплі, студенти 21-ї 
трупи виконали норму на

400 процентів, а студсп- І 
ти 22-ї групи — па .550 | 
процентів. Особливо від 
значилися тут С. Стер- ■ 
чаус, О. Орлик, С. Кар І 
дані, Л. Орлова. Ю. Са І 
мохвал, А. Дубова, 
С. Чернявський, О. За- ' 
царнвіі. Успішно йде ро
бота і в саду. Норми 
виконуємо в основному 
на 170 процентів, тобто 
кожен збирає щодня по 
263 кілограмів яблук.

Трудовий вересень 
триває. І ми запевняємо 
старших: успішно спра
вимося із завданням, яке. 
нам доручили. Урожай 
буде, зібрано вчасно і 
якісно!

Студенти історичного 
факультету КДПї 
(Усього 20 підписії

пі. І в). І

ОСІННЄ ПОЛЕ 
РЕСПУБЛІКИ

Допомагає 
механізація ,

Високий рівень механізації 
відзначає пніїіцівє . збирання 
овочів у спеціалізованих гос
подарствах .України. У Крпм-

ській, Донецькій, Дніпропет
ровській областях, де найбіль
ші городні плантації, па тех
ніку покладено практично всі 
трудомісткі операції. Щодня 
в торговельну мережу і па пе
реробку надходить поиад 
и’ягдесять тисяч топи про
дукції. Вживається заходів 
до того, щоб повністю зібрати 
багагиіі урожай і надійно 
його зберегти.

Чіткість збирального 
конвейєра

3 випередженням торішніх 
темпів збирання і переробки 
цукрових буряків працюють 
колективи господарств і заво
дів Київської області. Нині 
тут щодня переробляють на 
'130 топи коренів більше, ніж 
минулої осені.

Повсюдпо творчо застосо
вується досвід я.мнільцір. За 
договорами про співдруж
ність. укладеними між кол
госпами і заводами, сировина 
надходить точно за графіком, 
безперебійну роботу забезпе
чують 300 збнральво-травс- 
пертпвх комплексів.

(РАТАІ-).



ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

МОЛОДИЙ КОМУНАР“

З Чисельність учительської 
9 комсомольської організації 
В ДИмитрівської середньої 
§ школи за останній ріп зрос- 
3 па вдвічі. Нині туг на обліку 
■’! 12 комсомольців. А це зпа- 
;) чить, що зросла І її рол о у 

комуністичному вихованні 
підростаючого покоління.

ІЗ Доповідь секретаря Н. Г. 
Ковтун і виступи комсомог»- 

Ь ців на. зборах були самонря- 
3 тичними.
а Молоді вчителі добре ро- 
Я зуміють, що основною фер- 
и мою роботи в школі був і 

залишається урок, від нього 
! залежить ефєкіизність усьо

го назчально-зихозного про- 
иасу. Тому зсі зони прагнуть 
урізноманітнювати свої уро
ки технічними засобами, на
очними посібниками, вдо-

І
сконалюаати методику ви
кладання предметів. Скажі
мо, учителі Л. І. Довгань та 
П. 3. Агафонова привчають 
старшокласників до кон- 
спекгузання, впроваджуючи 
таким чином методи викла
дання у вузах. Учитель ма
тематики Н. С. Гутник засто
совує елементи проблемно
го незнання, лекційні, семі
нарські, практичні та лабо- 
регорні заняття. У школі 
здійснюється диференційо- 

| заний підхід до особистості 
П учня, добирається матеріал 
І для індизідуальної роботи, 
Я широко застосовується по- 
Я згорання. Так, учитель по

чаткових класів Г. В. Руда 
вивчення нової о матеріалу 
пов’язує з повторенням, ви
користовуючи цікаві факти 
з життя села, району.

Але не всі уроки . вчиге- 
лів-комсомольціз побудова
ні вдало. Трапляється фор
малізм, шаблон у їх прове
денні. Тому не треба забу
вати, підкреслювалося на 
зборах, що кожний урок — 
це творчість і зимагає він 
серйозної підютозки.

На жаль, майже повністю 
випала з поля зору комсо
мольської організації робо
та з піонерами. Про недолі
ки в роботі старшої піонер- 
вонгатої школи Н. М. Горо
бець говорилося вже не раз, 
•зло позитивних зрушень не 
було. І за таких обставин 
учительська комсомольська 

9 організація стояла осторонь.
Нерегулярно проводились і 
збори загонів у піонерських 
класах, загальношкільні за
ходи сули слабо організова
ні. Приклад зразкової сьосї 
роботи вчителі-комсомольці 
вбачають у патріотично.-лу та 
інтернаціональному вихован
ні школярів. Цікаво проходи
ли відкриті засідання НІДУ. 
зустрічі з людьми, які побу
вали за кордоном. Чітко пра
цювали його секції: 
Батьківщина — СРСР», 
зі різнокольорових 
ків», «Братні нраїни

лізму», «Міжнародний моло й 
діжний рух».

Непогано працювала у ни
нішньому році шкільна на-1 
вчально-виробнича бригада.! 
Разом зі старшокласниками І 
вчителі влаштовували зу-| 
стрічі з представниками різ-1 
них професій, виготовляли 
куточки профорієнтації. Алег 
в цілому профорієнтаційна! 
робота велася неконкретно, І 
неглибоко. І ось один з ре-І 
зультатів: з цьогорічних ви- І 
пускникіз залишились пра- | 
цювати у рідному селі лише 
кілька хлопціз, про трудо- і 
влаштування деякої частини! 
випускників І ДОСІ В ШКОЛІ і 
не знають.

Критичних зауважень на І 
зборах було чимало. Але во-1 
ни, зрешюю, — ни свідчен
ня незадовільної роботи вчи
тельської комсомольської 
організації. На її рахунку 
чимало хороших справ. Ось 
іще нілька прикладів: і по
стійна робота з батьками, 
відвідання сімей своїх учнів, 
і діяльність ком.сії у спра
вах неповнолігніх при сіль
ській Раді народних депута
тів, членами якої є вчніслі-І 
комсомольці школи, і ор-1 
ганізація роботи юних дзер-1 
жинців та клубу вихідного І 
дня. До речі, лише у вересні І 
під керівництвом комсомоли-1 
ців школярі, члени клубу, 1 
здійснили похід на річну Ін
гул, зробили записи спогадів 
учасників громадянської вій
ни у селі Тирлова Балка, 
збирали лікарські рослини.

...Зроблено чимало і поча
ток непоганий. Але мимово- > 
лі простежується цілком І 
зрозуміла закономірність: 
зроблено там, де за кож-1 
пою конкретною ділянкою 
роботи закріплений 
крегний виконавець, 
робота виконується 
справжньому,
мольськи. У багатьох 
комсомольців постійних до
ручень не було. Тому і 
дивно, що на зборах раз-по-
раз повторювалися лише 
нілька прізвищ (Гутник, Дов
гань, Агафонова, Верещак, 
Руда) і лише кілька присут
ніх взяли участь у обго
воренні доповіді комсорга. 
Інші моачели. Але ж у мало- 
чисельній комсомольській 
організації, констатували 
збори, роль кожного її чле- 5 
на зростає вдвічі, втричі... £

Тому збори висловили 
впевненість у тому, ЩО І ті, її 

хто відмовчувався нині, у 
наступному році ще скажуіь 
сноє вагоме слово.

Б. ДМИТРУК,
Усгинівський район.

кон- 
дв ця 

по-
по-комсо- 

же

но

Вірність принципові про
летарського інтернаціона
лізму, СНІЛЬіІІСіЬ цілей і 
інтересів — непорушна ос
нова МІЦНІЮЧИХ [ 
дружніх 
СПІЛОК 
жеїшя 
участь 
реалізації 
програми 
економічної інтеграції, 
шефство над виготовлен
ням устаткування і випус
ком продукції для країн— 
членів РЕВ.

Енергетична система 
«Мир», нафтопровід 
«Дружба», і ірничозбагачу- 
вальний м і д 11 о-м ол ібде но
вий комбінат «Ердснеї» і 

. місто Дархап у МИР, теп
лоелектростанція «Туши- 
міце-2> в ЧССР, Кремнії- 
ковськнй металургійний 
комбінат у ІІРБ - на цих 
та інших будовах почина
лася трудова біографія ба
гатьох учасників зустрічі в 
Москві.

Переконливий приклад 
розвитку нових форм спів
робітництва молоді — спо
рудження іазоироводу 
«Союз». Символічно, ІЦО 
джерела, цієї магістралі 
дружби беруть свій поча
ток там, де зароджувалася 
наша співдружність. У рз- 
ки громадянської війни 
бійці-іитернаціоналісти з 
Угорщини і Чехословаччн- 
нн разом з червоноармій- 
ЦЯМі! боролися В оренбур
зьких стенах з білогвар- 
дііщ.їміі. Недалеко від 
Оренбуріа, в Бузулуку, 
формувалися у Велику Віт
чизняну війну перші части
ни Чехословацької народ
ної армії — піхотний ба
тальйон Людвіка Свободи.

Будову такого масшта
бу, як «Союз», європейські 
країни РЕВ 
вперше. 1 
справжньою 
передового досвіду, 
лою і 
виховання юнаків і дівчат. 
Братні спілки молоді Бол
гарії, Уіоріціїїш, ІІДР, Че- 
хословаччинн і Польщі на-

рік у рік 
зв’язків братніх 

молоді. ІІідтверд- 
то.му — активна 
юнаків і дівчат у 

комплексної 
соціалістичної 

їх

здійснювачі»
вона стала 

лабораторією 
шко- 

ііітсрнаціонального

«Моя 
«Дру- 

галсту- 
соціа-

ВОГНИК
- ‘\

Шляк до професії хлібо
роба починається з любові 
до рідної землі, до праці, 
якій присвятив житія. Адже 
улюблена робота, хай навіть 
найбудешіініа, підноситься 
До творчості. Тож важливо 
Прищепити цю любов ще в 
дитинстві. У школі, сім’ї, 
формується характер, сві
тогляд дитини, підлітка, 
юнака. 1 велику допомогу 
тут подають іь сільські біб- 
діогекп. Цікава і змісговпа 
0г* С(!Ігловодщиііі їх робота. 
Скажімо, у Великій Апдру-. 
щіщі. Село це велике, моло
ді. багато. Для неї у двох 
Сільських бібліотеках оформ
лено тематичні полиці: «Ме
ханізатор — професія почес- 
Ііа>, «Живеш па селі — знай 
трактор», проведено зустріч 
і молодими спеціалістами 
р комсомольсько-молодіж- 
ним комбайновим екіпажем 
Йратів Мельників-з колгоспу 
імені Леніна. Зустрічі ці цС 
ііройшли безслідно. Коли 
молодший з братів пішов 
блужити в армію, і старший 
Залишився без помічника —•

бажаючих йому допомагати 
виявилось аж четверо.

А в Глппській бібліотеці 
№ 2 пройшли цикли чигань 
про сільськогосподарські 
професії. У бібліотеці № 1 
дуже цікавою була зустріч 
з дівчатам н-меха віза торами. 
Тема її — «Пишаюсь своєю 
професією».

Великою популярністю в 
районі користуються вечори 
вшанування кращих трудів
ників. Поспішають на вогни
ки сільських бібліотек меха
нізатори і доярки, агрономи 
і зоотехніки. Зовсім недавно 
пройшли такі вечори в іва- 
нів'ській сільській бібліотеці 
(тема — «Герой праці — ге
рой твого села»), у Миропів- 
ській (хБудь славен, труд хлі
боробський»), у Подорож- 
непській («За чесну працю— 

ви- 
тут 

про
тру

правилк сюди найкращих 
з* кращих. І кожен з по
сланців робітничої гвардії 
вніс свій вклад у ту атмо
сферу .справжнього- Л-’; 
вір’я, дружби і товариської 
взаємодопомоги, яка сош
лась у багатонаціонально
му колективі будівників 
газопроводу. Широко роз-

— 27 вересня 
програми соціалістичної 
інтеграції.

...Так вийшло, іцо з усіх 
болгарських водіїв, які 
прибули па ('•удову, авто
мобілі. КРАЗ знали лише 
кілька чоловік. А працюва
ти треба було почина-тп 
без розкачки.’ і техніка, і 
люди, і час тут на особли-

ЕСТАФЕТА ДРУЖБИ
«Ми будуємо соціалізм і комунізм» таким є де- 

вг *зустрічі трудящої молоді соціалістичних країн, яка 
відкрилася 22 вересня в Москві. Представник., виа 
робітничих професій ВЗЯЛИ участь у цьому 
сягнеш, будівників нового суспільства, присвяченому 
30-оіччю РЕВ.

Про дружбу і співробітництво братніх спілок моло
ці розповідає в розмові з коресноидентом ТАРС сек- 
рсіар ЦК ВЛКСМ В. І'усейиов.

І СПІВРОБІТНИЦТВА
горнулося змагання за пра
во бригад носити імена 
Героїв Радянського Союзу, 
які віддали життя в боях 
з фашизмом. Юнаки і дів
чата брали активну участь 
у ленінських суботииках, 
разом відзначали націо
нальні свята, відпочивали.

Минав час. Працювали в 
космосі міжпародпі екіпа
жі «Союзов», а на Землі в 
зусиллях 15-тпсячпого ін
тернаціонального екіпажу 
ріс земний «Союз» — га
зопровід Оренбург — За
хідний кордон СРСР. Уже 
в січні цього року' по 
2750-кіло.меіровій магіст
ралі пішло «голубе па
ливо».

Естафету дружби прий
няв Усть-Ілімськ, Спо
руджуваний на берегах 
Ангари лісопромисловий 
комплекс став якісно но
вим кроком участі братніх 
спілок молоді у виконанні

вп.му рахунку — введення 
комплексу ' передбачено 
уже в цій п’ятирічці. На 
допомогу болгарським друу 
зим прийшли радянські 
водії.

Через місяць після ста
жування перших «здвоє
них* рейсів змагання між 
ними йшло на рівних. А ко
ли в Усть-І.іімськ з XVІІІ 
з'їзду ВЛКСМ прибув Все
союзний ударний комсо
мольський загін, уже бол
гарські водії передавали 
новачкам свій досвід. Гак 
виникли спільні інтернаціо
нальні молодіжні бригади.

Немало таких нових 
форм співробітництва на
роджено творчим змаган
ням учасників будови. Тут 
діють об’єднаний штаб і 
рада командирів інтерна
ціональних загонів, прово
дяться взаємоперевірки, 
конкурси професійної май
стерності, працює клуб

7979 року ■------
«Гренада».

Тепер посланці Цдр 
Угорщини вже заиершющ 
сйоруджешія своїх об’ектіц 
в У сть-Ілімську і поверну« 
лясь на батьківщину. Еста
фету трудової доблесті ра< 
зом з радянськими 
довжують польські та бод, 
і арські будівельники.

«Інтернаціоналістські п>а, 
диції втілюються сьогод. 
ні... мабуть,, ширше, різ 
манітйіше, . ніж будь-ко
ли, — говорив на ' XVIII 
з'їзді ВЛКСМ Л. І. Брея? 
нєв. — і молодь туг, як і а 
баї ато чому іншому, — а 
перших рядах». Х.ХХІЦ 
ювілейна сесія РЕВ, яка 
прийняла ряд AOBTocipcKQ. 
вих пільгових програм еко
номічної інтеграції, назва
ла нові адреси міжиарид. 
них будіву.іьннх І гшробіїїь 
ЧИд об'ємів, у споруджеч. 
ці яках візьмуть активну 
участь юнаки і дівчата 
братніх країн. Передбачає
ться, наприклад, коопера
ція у виробництві устаїкуі 
ваиня для атомних елек
тростанцій та їх споруд
женні, будівництві ЛІНІЙ 
електропередачі та хіміч
них комбінатів, технічному 
переозброєнні залізничнії-; 
магістралей і реконструкції 
автомобільних шляхів. Ви
конуючи рішення /XXV з’їз
ду партії, В.ІКСМ у тісно
му контакті з спілкам« мо
лоді братніх держав спря
мовує свої зусилля на 
дальше розширення участі 
юнаків і дівчат у реалізації 
програми соціалістичної 
економічної інтеграції, удо
сконалення виховання мо
лодого ПОКОЛІННЯ в дусі 
відданості ідеалам марк- 
сизму-ленініз.му, Пролетар
ського і соціалістичної о 
Інтернаціоналі ..му. Зустріч 
у Москві надає добру мол:- • 
лніясть поглибити I ризшн- 
рити плодотворне сніирсн 
бітництво, обмінятися досі 
відом 
плани

цієї роботи, намітиш 
на майбутнє.

ЦАРС).

Г аля Рижко- 
молода 
п’ятого 
Кірово- 

ви-

швачка
цеху 
градського 
робничого швей
ного об'єднан
ня. Проте вона 
вже стала ви
знаним майст
ром своєї спра
ви: освоїла кіль
ка суміжних 
слеціа л ь н о с- 
гей, виборола 
звання ударни
ка комуністич
ної праці, здає 
продукцію 
з першого пре
д’явлення. Това
риші по брига
ді обрали Гали
ну профгрупор
гом.

Г-'ЛИна пра
цює нині в ра
хунок травня 
1УЙ0 року.

На знімку; 
Г. РИЖКОВА.
Фото В. ГРИБА.

чссть і слава»). Молоді 
роби II чинки розповіли 
школярам про шлях у 
фссію, про свої перші 
дові здобутки.

І коли звучали назви і 
що так чи інакше вплинули 
на подальшу долю молодих 
хліборобів, ю була найкра
ща нагорода бібліотекарям 
за їхню працю.

3. ШУШКЕТ, 
завідуюча методичним 
відділом обласної біб
ліотеки для юнацтва 
Імені О, Бойченна.

КНИГ,

З комсомолом не розлучаються
Важливою умовою поси

лення керівництва комсо
мольськими організаціями 
« постійне зміцнення в них 
партійного ядра.

Пам ятаючи про це, пар
тійна організація Поміч- 
нянського залізничного 
вузла направила працюва
ти в керівні комсомольські 
органи 42 молодих кому
ністи. Душею вболівають 
за доручену справу ва
тажки молоді Костянтин 
Гончаров, Микола Луцке
вич, Олена Гончарова. Це 
завдяки їхній енергії і за
взяттю комсомольські ор
ганізації локомотивного 
депо, дистанції сигналіза
ції та за язку, відділу ро
бітничого постачання ви-

йшли з передові.
Багатьом комуністам до

ручено керувати важливи
ми ділянками виробництва. 
Наприклад, очолювана Ан
дрієм Споришем комсо
мольсько-молодіжна ло
комотивна колона за пер- 
ше півріччя нинішнього 
року провела 213 велико
вагових поїздів. Молоді 
залізничники додатково до 
завдання перевезли 93931 
тонну народногосподар
ських вантажів, зекономив
ши при цьому 105 741 кі
ловат-годину електроенер
гії.
.Добрих слів заслугову

ють і бійці ідеологічного 
фронту, керівники шкіл 
комсомольського активу

Олександр Дробот, Дмит
ро Дегтяренко.

Добре поповнення отри
мала парторганизация По- 
мічнянського залізнично
го вузла в особі молодого 
подружжя —- Віри Палієн- 
ко і Миколи Манженка, які 
нещодавно стали комуніс
тами. За рекомендацією 
комсомольської організа
ції вступили до лав КПРС 
і Олександр Рудий та Во
лодимир Комаров. А всьо
го з початку року реко
мендовано для вступу а 
кандидати і члени партії 
12 кращих комсомольців.

О. КОРНИЦЬКИИ.
м. Помічна,

внрооництва 
Ззерна—в дію |
■ Питання значного зоіг.ь-и 

шеннл виробництва зернел 
І і впровадження індус, р. у 

альної технології виро
щування кукурудзи о 
1980 році розглянуто на і 
кущових республінзн | 
гьних нарадах-семінарах. 
що відбулись у Дніпро
петровську й Одесі. З до-1 
повідями на них виступи-

І
ки міністр сільської о гос
подарства УРСР м. в. 
Хсруни’.ий і заступник мі
ністра сільського госпо 
царства УРСР О. Г. Деки 
сонно.

На нарадах-семінарах 
була лсебічію npoana.it; > 
Івана робота партійно ; 
радянських, і сільської<к- 
иодарс.ьних органік рес
публіки по виконал.і?.» 
ііі.с гавленого XXV з’їзди.*- 
КИРС. липневим (1978 р.і І 
Пленумом ЦК ІСПРС к.п • Я 
нового завдання — збі-іь І 
шемия валових зоори: І 

зерна. Відзначалось, і.11 
тепер хлібне поле Укр.".. З 
ні. займав 17.7 міпойош* 
іЧ'ктаріи — на міль;;--_ 
Г.ЬІ.ірін більше, ніж не І 
І'едбачено ;і ятирі ін,-. л| 
1.ланом. 36. і.но г-нш І 
сеіпія в грунт < рганічіїнх 1 
добрив, краще почал;. г.н-1 
ьориетовувались .іи | 
впровадфуюті.ея нові ви- 
соковротканні зорги і і :-> 
риди. Вдвоє, розширю 1 І 

І НОС-.ІВИ зернових на ме 
ліорованнх землях. її р? 
пульта і і середньорічне

І виробництво хліба ва чо
тири роки ПОТОЧНОЇ 11И-

І
тирічки. незважаючи н£| 
посуху нинішнього року, 
значно зросло порівняно 
з попереднім п’ятиріччям.

На нарадах-семінара.; 
виегуиили член Ііолітбю- 
ро. секретар ЦК Компар
тії України М. М. Бори- 
сенко. член Політбюро Ції 
1 Компартії України пер 

ший заступиш; Голови 
Ради 'Міністрів УРСР

Компартії України, 
піни заступник ] 
Ради ‘Міністрів 
11. Л. Погребний.

У роботі нарад-семіїш- 
| рів взяли участь перин 
секретарі обкомів парні' 

І Дніпропетровського 
Є. В. Качаловськні*. 
ського — їй. к. 
но. завідуючий 
господаре ьким 
ЦК Компартії 
А. Д. Коваленко.І.

Оде- І 
Киричен-1 
СІЛЬСЬКО- 

віддЬе.м 
України й

(РАТАУ).

npoana.it


вере&ня 19^9 року

дересні
минає 210 років з дня 
народження
І. п. Котляревського

Тут «слава 
сонцем 
вясіяяв»««^
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ва народного.

УСЕ ПРОГРЕСИВНЕ людство світу го
тується відзначити 110-ту річницю з 

дня народження Володимира Ілліча Ле
ніна. Трудові колективи нашої країни 
широко розгортають соціалістичне зма
гання, щоб до цієї знаменної дати успіш
но виконати плани десятої п’ятирічки.

Мета першого заняття — ще раз пока
зати велич ідей В. І. Леніна, розкрити ін
тернаціональний характер марксизму-ле- 
нінізму. Реалізації цієї мети може по
служити такий план лекції чи бесіди:

1. В. І. Ленін — геніальний продовжу
вач вчення і справи К. Маркса та Ф. Ен
гельса.

2. Побудова розвинутого соціалізму — 
втілення ідей ленінізму,

3. Ленінізм — прапор боротьби наро
дів за революційне оновлення світу.

4. Ленінізм освітлює шлях боротьби за 
перемогу комунізму.

;П ОЛТА8А... Мальовнича 
Іванова гірка, звідки 

відкриваються чудові крає
те види на пагорби, ліси, лу

ки, де:
«Ворскло річка, 
Невеличка, 
Тече здавна.. 
Дуже славна, 
Не водою, а войною, 
Де швед поліг

головою...»
^юди, до невеличкої са

диби, до землі натхнення 
Івана Петровича Котлярев
ського, СЬОГОДНІ ідуть і 
йдуть нескінченним ПОГО-
ком люди — полтавчани і 
приїжджі. Ідуть доземно 
вклонитися 210 вересню 
великого поета.

У цій хатині вересневим 
падолистом року 1769 у 
родині старшого канцеля
риста Полтавського магі
страту Петра Івановича 
Котляревського народився 
син Іван, якому судилося 
засвітити зорю нової ук
раїнської поезії. Звідси 
пішли у безсмертя «Ене- 
:да», «Наталка Полтавка», 
«Москаль-чарівник», Тут

ській діяльності, зв’язкові 
з декабристами, вшануван
ню пам'яті того, про кого 
Панас Мирний писав, що з 
його «почину на всю сло- 
в янщину пішло наше сло
во гулять», Виставочний 
зал музею в ці дні пере
повнений художніми робо-
тами, присвяченими Кот
ляревському та його твор
чості. Образи бравого 
вояки Енея, красуні Натал
ки, лукавого москаля вті
лені в живописі, кераміці, 
майоліці...

А за центром міста, край 
колишнього Кобеляцького 
шляху, на могилі поета 
квітуть квіти і, як символ 
одинокості, горить вогнем 
калина, посаджена Ната
лею Ужвій. Котляревський 
був одиноким у сімейному 
житті, але не був, і не за-

слиляли голови Тарас Шев
ченко і М. Гоголь, М. Щеп- 
кін і Леся Українка, Панас 
Мирний і М. Кропивниць- 
кий.

Як і два століття тому, 
. тут так само квітнуть чор- 

нобоивці й айстри, загля
дають у низенькі вікна ха
тини рожевощокі мальви і 
рум яняться яблука у не
величкому саду. Туманни
ми ранками скрипить жу
равель на подвір'ї і відчи- 
няюіься дерев яні віконни
ці. І сам господар, застиг
лий у бронзі, думає вічну 
Думу свою...

Дбайливі руки земляків 
зберегли і відтворили все 
так, як було за життя по
ета. До меморіального 
ьомплексу увійшли хата, 
комора, повітка і криниця. 
Садиба стала філіалом 
літературно - меморіаль
ного музею І. П. Котлярев
ського.

лишиться таким серед лю
дей. Бо слава поета «...сон
цем засіяла, не вмре Коб
зар, бо навікц його приві
тала...» (Т. Шеаченко).

Багатолюдно сьогодні з 
місцях, так чи інакше по- 
в язаних з іменем Котля
ревського. У театрах Пол
тави йдуть його п сси, у 
бібліотеках влаштовуються 
юХїлейні виставки і літера
турні читання його творів, 
у школах, студентських і 
робітничих гуртожитках, 
клубах і палацах культури 
проходять урочисті вечо
ри, присвячені пам яті 
земляка.

І не тільки на землі 
поета, скрізь, по всій на
шій великій Радянській 
країні,- мільйони людей 
сьогодні знову і знову при
слухаються до голосу муж
нього і гнівної о, дзвінкого 
і чистого, ееселого і лука
вого, голосу чарівника сло-

Сам музей розташова
ний неподалік, у будинку, 
спорудженому на початку 
XIX століття, — колишній 
оселі полтавського полков
ника Мартина Пушкаря. 
Напередодні ювілею тут 
а’Дкрилася нова експози- 
Ц>я, яка знайомить з Пол- 
тавою часів Котляревсько- 
г°. його дитячими та 
Юнацькими роками, почат
ком літературної діяльнос- 

Окремі зали присвячені 
безсмертним творінням 
письменника, його громад-

Д. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Полтава — Кіровоград.

На знімках: у Ц’й 
хатині понад два століття 
тому народився І. П. Нот 
ллревський, тут засвітив 
він зорю нової україн
ської поезії; ...і сам госпо
дар, застиглий У бронзі, 
думає вічну ДУМУ свою... 
Фото Я. МИРГОРОДСЬКОГО.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ

ПОЛІТИЧНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДІ

8.
У викладі першого пи

тання рекомендується на 
початку розкрити загальне 
поняття ленінізму. «Лені
нізм — це марксизм епохи 
імперіалізму і пролетар
ських резолюцій, епохи 
краху колоніалізму і пере
моги національно-визволь
ного руху, епохи переходу 
людства від капіталізму до 
соціалізму і будівництва 
комуністичного суспіль
ства», — записано у вступі 
до Тез Центрального Комі
тету Комуністичної партії 
Радянського Союзу «До 
100-річчя з дня народжен
ня Володимира Ілліча Ле
ніна» (К., Політзидав, І9ь9, 
с. 5). Тут же пропагандист 
знайде загальну оцінку ді
яльності В. І. Леніна як 
продовжувача революцій
ного вчення К. Маркса та 
Ф. Енгельса, творця Кому
ністичної партії Радянсько
го Союзу, керівника вели
кої соціалістичної резолю
ції і засновника першої а 
світі соціалістичної держа
ви, вождя міжнародного 
робітничого руху.

Спираючись на вчення 
марксизму, В. І. Ленін зба
гатив усі його складові 
частини новими відкриття
ми і висновками. Пропа
гандисту треба підкресли
ти, що Ленін не тільки роз
винув марксизм стосовно 
нових умов, він енергійно 
і непримиренно оберігаз 
вчення Маркса — Енгель
са від ревізіоністів і догма
тиків.

У Тезах ЦК КПРС до 
100-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна названо 
важливі риси діяльності 
вождя свігозого пролета
ріату: глибока науковість з 
аналізі подій, твереза 
оцінка співвідношення кла
сових сил, послідовність І 
твердість у відстоюванні 
марксистських принципів, 
цілеспрямованість у діях, 
гнучкість у тактиці бороть
би, беззааїтне служіння 
інтересам пролетарського 
руху.

Друга частина першого 
питання присвячується ді
яльності В. І. Леніна як за
сновника більшовицької 
партії — партії нового ти
пу, його теоретичній діяль
ності та керівництву підго
товкою і здійсненням со
ціалістичної революції. Тут 
важливо виділити такі ос
новні положення:

1. 3. І. Ленін — вождь

російських марксистів, він 
усе ширше розгортає 
езою практичну і теоре
тичну діяльність рево
люціонера а обстановці 
переломного етапу все
світньої історії, коли рево
люційний перехід від капі
талізму до соціалізму став 
об'єктивною необхідністю.

2. В. І. Ленін провів ве
личезну ідейно-теоретичну 
і організаційну робоїу, 
щоб створити бойову, ре
волюційну партію, здатну 
з єднати соціалізм з ро
бітничим рухом; розробив 
її програму, в якій впер
ше а історії міжнародного 
робітничого руху перед 
партією було поставлене 
завдання встановити дик
татуру пролетаріату.

3. Успіхи більшовицької 
стратегії і тактики значною 
мірою зумовлені творчим 
розвитком марксизму з 
нових історичних умовах.

4. Перемога Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції стала блиску
чим підтвердженням Пра
вильності революційної 
теорії 8. І. Леніна, який 
розробив план переходу 
до соціалістичної револю
ції, озброїв партію, робіт
ничий клас конкретною 
програмою завоювання 
політичної влади.

На закінчення цього пи
тання пропагандист може 
дати оцінку Великому 
Жовтню як зразкові роз 
в'язання корінних соціаль
них проблем, оцінну його 
міжнародного значення. 
Тут рекомендується вико
ристати партійні докумен
ти, роботи Л. І. Брежнєва, 
присвячені 60-річчю Вели
кого Жовтня, Конституцію 
СРСР, інші матеріали.

81.
У цьому розділі варто 

розкрити значення ленін
ського вчення для побудо
ви соціалістичного суспіль
ства, визначення В. І. Лені
ним рогії Комуністичної 
партії у розз язанні полі
тичних, економічних, соці
ально-політичних і куль
турних завдань боротьби 
за соціалізм.

Ленінський план соціа
лістичного будівництва був 
у руках парті' надійним 
компасом індустріалізації 
країни і колективізації 
сільського господарства 
Ленінські ідеї управління 
в соціалістичному суспіль
стві, його вчення про со
ціалістичну демократію є 
надійною програмою і на

сучасному етапі розвитку 
радянського суспільства. 
Вони знайшли своє відо
браження з новій Консти
туції СРСР — Конституції 
розвинутого соціалізму, в 
рішеннях ЦК КПРС.

У цьому ж питанні про
пагандистові треба розпо
вісти про втілення в життя 
таких ленінських заповітів, 
як зміцнення союзу робіт
ничого класу, селянства та 
інтелігенції, як співробіт
ництво і дружбу націй та 
народностей. XXIV зізд 
КПРС констатував, що в 
СРСР виникла нова істо
рична спільність людей — 
радянський народ, зміцні
ла і витримала численні ви
пробування морально-по
літична єдність суспільства. 
Нарешті, з цьому питанні 
варто сказати про вико
нання і такого ленінського 
заповіту, як створення со
ціалістичної співдружності 
вільних народів.

ііі.
У наступному питанні 

треба грунтовно розкрити 
інтернаціональний харак
тер марксизму-ленінізму, 
його значення для сучас
ного світового революцій
ного процесу. . Треба до
вести, що, тільки керую
чись ленінським вченням, 
можна зрозуміти суть і 
характер революційних по
дій, які відбуваються сьо
годні в світі. Знання ленін
ського вчення необхідне 
при аналізі сучасного ка
піталізму, для оцінки пер
спектив розвитку світової 
соціалістичної революції.

Як відзначається у Тезах 
ЦК КПРС «До 100-річчя з 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна», цент
ральним питанням інтерна
ціональної політики В. І. 
Ленін вважав правильне 
співвідношення націонаг.з- 
ноі о та інтернаціонально
го в діяльності пролетар
ських партій, усіх загонів 
революційного руху.

Кращим способом бо
ротьби за національні ін
тереси є боротьба за со
ціалізм. Але інтернаціо
нальна політика комуністів 
не обмежується національ
ним внеском у загальну 
справу, пролетарський ін
тернаціоналізм включає в 
себе об’єднання всіх на
ціональних загонів у єди
ний союз для перемоги 
над міжнародним імперіа
лізмом.

КНИГУ ПИШУТЬ ШКОЛЯРІ
Спізазторзми майбут

ньої КНИГИ КОЛИШНЬОГО 
номандира партизанської о 
загону, Героя Радянського 
Союзу нозпанівця П. О. 
Брайна етапи червоні слі
допити середньої школи 
міста Комарне Городоцьно- 
го району Львівської об
ласті. Члени піонерського 
клубу «Прометей» під час

літніх канікул пройшли па
м'ятними місцями, запропо
нованими письменником. 
Вони побували там, де в 
суворі рони всенародної бо
ротьби з гітлерівськими за
гарбниками здійснювали 
подвиги партизани із з’єд
нання С. А. Ковпака.

У маршрутній карті учас
ників походу позначені му-

Важко сьогодні переоці
нити актуальність цих ле
нінських настанов, копи ім
періалізм намагається 
будь-що послабити вплив 
когхпаргій на національно- 
визвольний рух народів.

У цьому розділі пропа
гандисту варто також ко
ротко розкрити значення 
III Комуністичного Інтер
націоналу, який було за
сновано з ініціативи 8. І 
Леніна.

Окремо треба сказати 
про те, що В. І. Ленін роз
крив значення соціалістич
ної ідеології у боротьбі з 
буржуазією. Він вимагав 
непримиренної боротьби 
проти ідеології буржуаз- | 
ної і взажав, що всяке по 
слаблення соціалістичної 
ідеології означає посилен
ня ідеології буржуазної.

Ці ленінські ідеї постій
но розкриває наша партія. 
Постанова ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідео
логічної, політико-вихозної 
роботи» ще раз звергає 
увагу комуністів на необ
хідність підвищення ефек
тивності ідеологічної ро
боти.

IV.
У заключному розділі 

лекції (бесіди) рекомен
дується коротко зупинити
ся на важливих економіч
них, соціальних і політич
них завданнях радянсько
го народу, які визначені у 
рішеннях XXV з'їзду КГІРС, 
постановах ЦК КПРС, пра
цях Л. І. Брежнєва.

Зміст цих завдань поля
гає в тому, щоб на основі 
відкритих марксизмом-ле- 
нінізмом законів суспіль
ного розвитку створити 
матеріальні і духовні пе
редумови побудови кому
ністичного суспільства.

Йдучи ленінським шля
хом, наша партія вбачає 
головне завдання будівни
цтва комунізму у створен
ні його матеріально-тех
нічної бази. У матеріалах 
останніх з'їздів партії, у рі
шеннях Пленумів ЦК КПРС 
визначено конкретні шля
хи розвитку продуктивних 
сил країни.

У вирішенні економіч
них завдань будівницівс 
комунізму партія іілдас 
великого значення розвит
ку сільського господар
ства, його індустріалізації, 
меліорації. У спеціалізації, 
аграрно-промисловій інте
грації копгосгіз та радгос
пів партія абача: новий 
етап здійснення генінсько- 
го кооперативного плану.

Але економічний розви- І 
ток, звертав увагу В. І. Ле
нін, великою мірою зале
жить від розв язання со
ціально-політичних і куль
турних завдань народу. 
XXV з їзд КПРС наголосив 
на необхідності комплекс
ного підходу до спрази 
виховання будівників ко
муністичного суспільства— 
на необхідності забезпе
чення єдності ідейно-полі
тичного, трудового і мо
рального виховання.

* і *

Проведення цьою занят
тя вимагає від пропаган
диста глибокою розу/лін- 
ня оцінок і висновків, які 
містяться у Тезах ЦК КїіРС 
«До 100-рітчл з дня на
родження Володимира Іл
ліча Леніна», рішень XXIV 
і XXV з'їздів КПРС, остан
ніх постанов І •!< КПї'С з 
питань ідецлогі іної оо- 
боти.

зей партизанської слави « 
Яремчі, пам’ятний знак на 
місці жорстоких боїв з фа
шистами в урочищі Ділок, 
села Білі Ослави, Поляни- 
ця, Ділятин. Біля похідних 
вогнищ слухали шноллрі 
спогади нетераніп про смі
ливі нальоти на ворожі 
гарнізони, легендарний 
рейд народних месників від

лісів Сумщини до Карпат
ських гір. Багатий фак
тичний матеріал, розповіді 
очевидців, записані черво
ними слідопитами, втіля» 
ться в рядки НОВОЇ книги.

Гуртни і клуби червоних 
слідопитів діють нині <» 
усіх школах області. Свято 
шанують піонери Прикар
паття пам’ять про мужніх 
патріотів, у всьому лрап> 
нуть бути гідними Їх.

Г. МАНЕНКО, 
кор. РАТАУ.
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КРОКУС ТЕАТРАЛЬНЕ СВЯТО
Науково-практична 
конференція

24 і 25 вересня в Кіро
вограді відбулася науково- 
практична конференція, 
яка проходила в рамках 
дев’ятого обласного свята 
театрального мистецтва 
Кіровоградщини і була 
присвячена 325-річчю воз
з'єднання України з Росією 
та 125-річчю з дня народ
ження Марії Костянтинів
ни Заньковецької.

Кіровоградщина, колиш
ня Єлисаветградщина, — 
земля, що народила кори
феїв українського реаліс
тичного театру, земля, на 
якій засяяла зоря україн

ської сцени — Занько- 
вецька. Сюди на свято 
дружби народів, свято те
атрального мистецтва при
їхали численні делегації 
районів області, гості з 
Одеси та Києва.

Конференція почала свою 
роботу в Будинку політ
освіти обкому партії, Гіал- 
ку промову «Подвиг актри
си» виголосив доцент Оде
ського державного універ
ситету імені І. І. Мечнико- 
ва, кандидат філологічних 
наук П. Т. Маркушевський. 
З великим інтересом ви
слухали присутні доповідь 
в. о. професора кафедри 
української літератури Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна А. П. Бойчука 
«Мистецька палітра вели

кої актриси». Науковий 
співробітник обласного 
краєзнавчого музею В. П. 
Ярош розповів про дебют 
/Л. К. Заньковецької на 
театральній сцені Єлиса- 
ветграда. Цікавими були 
виступи викладача Зна- 
м’янської музичної школи 
В. Є, Шкоди—«М. К. Зань- 
ковецька у Знам’янці» і 
краєзнавця А. І. Кохана — 
«М. К. Заньковецька в 
Олександрії».

25 вересня конференція 
продовжила свою роботу 
на хуторі Надія, у Бобрин- 
ці та у санаторії «Лісова 
пісня».

Завершиться вона 15 
жовтня в Одесі, де також, 
як сказав М. Рильський, 
сяяла зоря Заньковецької.

С. МИКОЛАЄНКО.

< * <•

МІСТАМИ І СЕЛАМИ 
ОРДЕНОНОСНОЇ КІРО
ВОГРАД ІЦИіІ И КРОКУЄ 
IX СВЯТО ТЕАТРАЛЬ
НОЮ МИСТЕЦТВА.

Цікаво, змістовно розпо
чали його в Олександрії. 
Палац культури шахти 
♦Світлрпільська» був пе
реповнений. Тут зібралися 
аматори театрального мис
тецтва. Тут колектив на
родного самодіяльного те
атру показав свою робо-' 
ту — виставу «Перстень з 
діамантом» О. Левади.

Світлбводський , район 
фідняв, завісу свята в селі 
С в е р д л і ’в ц і. Самодіяльні 
артисти районного Будин
ку культури показали ос
танню свою роботу «Кали- 
нівські солов’ї» М. Прядка.

В Новоукраїнці, у місь
кому Палаці культури 

«Ювілейний», відбувся кон
церт за учаспо народного 
самодіяльного театру та 
кращих драматичних ко
лені цвів району. Програму 
вечора аматори назвали 
«Від вистави до вистави».

У Кіровограді юні гля
дачі зустрілися з героями 
улюблених казок, яких 
відтворили па сцені артис
ти обласного театру ля
льок.

У Знам’янці актори Кі
ровоградського музично- 
драматичного театру імені 
М. Л. Кропіівніїцького по
ставили виставу 1. Нариси- 
ка-Карого «Суєта».

Театральне свято про
довжує свою ходу, засві
чуючи рампи і піднімаючи 
оксамитові завіси в міських 
і сільських будинках куль
тури, у клубах...

Г. ВОЙЧЕНКО, 
методист ОБНТ.

МОЗАЇКА 'ДО-

Цей міні-мотоцикл випу
щено фірмою «Бартольд 
продукте» у західнонімець
кому місті Ульме. Машина 
важить 33 кілограми і сила- 
деною легко вміщується в 
багажнику невеликого ав
томобіля. Та, зрозуміло, 
при обсязі диигуна 50 ну 
бічних сантиметрів і по
тужності 1,25 кінських сил 
швидкість малюна-мото- 
цикла невелика — 40 кіло 
метрів на годину.

Фотохроніка ТАРС.

ПАРК відкривається не
сподівано, відразу, 

їдеш, їдеш безкраїм сте
пом, і здасться ніщо не 
порушить йоі о спокою, на
стояного на доброму запа-

ТАМ, ДЕ РІЧКА
БОКОВЕНЬКА
хоьі хліба і обплутаного 
сніжно-білим павутинням 
бабиного літа... Аж рап
том — дивої Внизу, в до
лині, оповитій голубим 
серпанком, поблискує під 
золотавим промінням сон
ця невеличка річечка, а 
НсіЕ круги, скільки сягне 
око — веселкове буйство 
кольорів.

У «Ееселих Боковень- 
ках» осінь... Чисті і світлі, 
якісь урочисті стоять кле
ни та берези, темно жов
тіють могутні дуби, роз
плескала по жовтизні чер
воний ьогонь шипшина та 
калина, дзвенять, як стру
ни арфи, величні сосни. 
Тиша приголомшує. Лише 
зрідка порушує її дятлів 
перестук, або шурхоне 
вбік маленька козуля чи 
лисиця, або пробіжить 
дикий кабан. Чи закричить 
в очеретах селезень, чи 
сплесне важким хвостом 
на замріяному плесі ри
бина...

Пройшли роки, постарі
ли Дерева. З’явилася мо-

лода поросль... Коли в кін
ці минулого століття дво
рянський нащадок М. Да- 
видов забажав створити 
свій, власний парк на по
сушливих, з малогумусним 
чорноземом, схилах цих 
двох степових балок — 
Боковеньківської і Ского- 
ватої, що прорізались ма
ленькою, ледь помітною 
річкою, його дехто вважав 
диваком, а заіальновизнані 
авторитети різних наук біо
логічних говорили відвер
то, що марна то справа — 
ПсрК у степу.

І все ж людський розум 
і праця селянських рук 
споостували всі авюритеги. 
Роками копалися глибокі 
двометрові ями,засипали
ся привозним чорнозе
мом, насаджувалися в них 
дерева і кущі. Досвідчені 
лісничі, кращі парководи і 
дендрологи — Регель, 
Вольф, сам Давидов, зба
гачений досвідом парко
вої справи Австрії і Фран
ції, Італії і Англії по крап
линках творили «Веселі

садо- 
парково- 

мистецтва

з різ- 
куточків 

Пав- 
Петрович

Боковень к и», 
яким судило
ся стати од
ним з кращих 
зразків 
во 
го
того періоду.

НИНІ ТУТ - 
близько 1 и- 
сячі порід ку

щів і дерев, 
завезених на 
україн с ь к у 
землю 
них
планети, 
ло 
Бадалов, кан
дидат сіль
ськогосподар
ських наук,
директор Весело - Боко
веньківської селекційно- 
дендрологічної станції Ук
раїнського науково-до
слідного інституту лісового 
господарства і агромеліо-

рації імені Г. М. Висоцько- 
го, показує багате паркове 
господарство, його меш
канців. Ось пришелець з 
Північною Китаю — біота 
східна, з Північної Амери
ки — катальпа прекрасна, 
липа 
дук 
кедр 
земні 
жилися
знайомими нам тополями і 
кизилом, глодом і грабом. 
Там, де парк закінчується, 
розкинулись дослідні поля 
і ділянки розсадника стан
ції. На 65 гектарах виро
щуються саджанці липи, 
берези, ялини, сосни, чор
ної австрійської. Щороку 
тисячі деревець

маньчжурська, бун- 
канадський, красень 
європейський... Іно- 
екзоти чудово при- 

поруч з добре

відправ-

ляються звідси для озеле
нення степових областей 
України. Боковеньківські В 
ялинки прикрашають вули- В 

ч ці,-'площі і сквери всіх міст В 
Кіровоградщини. Праців- В 
ники станції обмінюються П 
насінням дерев зі своїми 
колегами за рубежем. На- я 
уковці з Болгарії, Угорщи- н 
ни, США та багатьох інших. В 
країн добре знають адре- й 
су «Веселих Боковеньок».

— Нині, — розповідає 
Павло Петрович,—ми пра
цюємо над створенням зи- И 
мостійких форм горіха і В 
розмноженням кращих В 
сортів вегетативного го- " 
ріха— волоського, а також п 
фундука, або окультуреної І 
ліщини. До речі, недавно В 
на прохання колег з Да- І 
гестану працівники станції 
відправили їм саджанці 12 _ 
нових сортів ліщини.

ШІСТНАДЦЯТИЙ рік Пав- Н 
ло Петрович господа- І 

рем «Веселих Боковеньок». В 
Пам’ятає часи, коли парк п 
курів туристськими багат
тями і здригався від по- м 
стрілів браконьєрських І 
рушниць. Коли на забруд- В 
непу Боковеньку жаль бу- В 
ло дивитися, а роками ви- Я 
рощувані блакитні ялинки ■ 
зникали лише за одну пе- 
редноворічну ніч.

Тепер парк охороняється В 
державою. У затишні, про- Я 
холодні хащі знову повер- М 
нулася звірина і птаство, £ 
на дзеркальній поверхні 
річки та озер виграє риба. » 
Є тут і п’ять гектарів від- В 

■ даного природі заповід- В 
ного степу.

І туристи приїздять сю- В 
ди. Здалека. Приїздять по- | 
милуватись збереженими 
химерними витворами при- ш 
роди і людських рук. В 
Особливо цієї пори. Коли І 
жовтіє висока трава на | 
острові Молодіжному і до І 
колін засипається листям І 
довжелезна алея Давидо
ва, коли у веселій річці я 
Боковеньці особливо синя І 
вода і синє небо, а озера І 
Кит і Золота Рибка прохо- | 
лодними ранками 
туються туманом і 
потім струшують із 
його голубуваті клапті, ко
ли тремтливо-світлі бере
зи на поляні Возз'єднання 
і в шересі Каштанової 
алеї — каштанова пальба... 
А десь там, вгорі, про
щально кричать дикі гуси.

Коли у «Веселих Боко- 
веньках» — осінь...

Д. СТЕПОВИЙ.
Долинський район. 

Фото С. ФЕНЕНКА.

ВІДРЯДЖЕННЯ 
МІВТА

Піклуючись про відрод
ження і розвиток націо
нальної культури, уряд 
Демократичної Республіки 
Афганістан розробив про
ект реставрації численних 
історичних пам’ятників 
країни. Особливо багатий 
на них район Герата, на за
ході Афганістану. Це пе
редусім мінарет Джам і 
медресе султана Иусєйнл 
Байкара, шіс^ь міських мі 
наретів з їхнім унікальним 
малюванням і ..таредавній 
центральний рисок міста. 
Великий •н’-ерсс являють 
собою гробниці, мости й 
вітряки часів тимуридіи, 
славнозвісна гер ггсьна 
школа міні.г юси.

Герат поки -цо ьберіюс 
своє історичі-с обличчя. Та 
швидкий розвиток міста, 
що залишається і нині еко
номічним центром велико
го району, ставить під за
грозу багато його пам'ят
ників. Значного руйнуван
ня вже зазнали, зонрема, 
стіни старого міста, що ко
лись вважалися його юлов- 
ною пам’яткою.

Зусилля Афганістану по 
відродженню району Ге
рата зустріли підтримку 
ЮНЕСКО. Ця спеціалізована 
організація ООН виявила 
готовність співробітничаїи 
у відновленні ряду історич
них пам’ятників. За її ре
комендацією було виріше
но організувати міжнарод
ну кампанію по дослід
женню і відновленню куль
турного минулого Герата. 
Так виник Гератський між
народний проект, в якому 
беруть участь, зокрема, му
сульманські країни, пов'я
зані з тим районом спіль
ною історією і близьнсло 
культурою.

Відродження Герата по
верне людям значну части
ну найбагатшої культурної 
спадщини афганського на
роду.

В. ВОЛКОДАВ. 
(ТАРС).

Кабул — Москва.

заку- 
довго 

себе

«КАПЕЛЮХ - ПАРАСОЛЬ
КА» — творці цієї «кон
струкції» сподіваються на 
її успіх у сучасних жінок, 
руки яких завжди зайняті...

Фото ЦАФ — ТАРС.
(Польща).

В. о. редактора |
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«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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