
ОСНОВОПОЛОЖНИКУ 
НАУКОВОГО 
КОМУНІЗМУ 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

КИЇВ. Широка громад
ськість України, як і всьо
го Радянського Союзу, ра
зом з прогресивним люд
ством світу готується гідно 
відзначити 150-річчя з дня 
народження Карла Марк
са.

Велику книжково-ілюстра
тивну виставку відкрито до 
знаменного ювілею в на
уковій бібліотеці Київ
ського університету імені 
Т. Г. Шевченка.

Один з її розділів ви
світлює історію розповсюд
ження творів Маркса на 
Україні. Тут експонуються 
книги і брошури «Поши
рення марксизму і перші 
марксистські організації на

Україні», «З історії марк
систсько-ленінської еконо
мічної думки на Україні». 

Багато робили для роз
повсюдження марксизму 
на Україні революційні де
мократ Леся Українка, 
П. Грабовський і особливо 
І. Франко, який був пер
шим перекладачем творів 
К. Маркса і Ф. Енгельса у 
Східній Галичині.

Масове видання творів 
К. Маркса на Україні по
чалось тільки після пере
моги Великого Жовтня. 
Про це яскраво свідчать 
численні матеріали ви
ставки.

(РАТАУ).

Інформаційне
23 березня 1968 року в Дрездені зустрілись керівні 

діячі комуністичних і робітничих партій та урядів На
родної Республіки Болгарії, Угорської Народної Респуб
ліки, Німецької Демократичної Республіки, Польської 
Народної Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, Чехословацької Соціалістичної Республіки.

Керівники партій і урядів обмінялись думками щодо 
найважливіших проблем політичного й економічного роз
витку та співробітництва. Було з задоволенням відзна
чено, що в той час, коли економіка США і ряду капіта
лістичних країн переживає серйозні потрясіння, народне 
господарство країн соціалізму, яке розвивається на пла
новій науковій основі, перебуває в стані невпинного під
несення. Учасники зустрічі висловили міркування про 
перспективи дальшого зростання соціалістичної економі
ки на базі використання економічних зв’язків у рамках 
Ради економічної взаємодопомоги і на двосторонній 
основі.

повідомлення
Між учасниками зустрічі відбувся обмін думками що

до міжнародних проблем, які їх цікавлять. При цьому 
було знову підтверджено збіг поглядів у порушених пи
таннях і єдність позицій, викладених на нараді Політич
ного Консультативного Комітету держав — учасниць 
Варшавського Договору в Софії. При обміні думками 
в питаннях європейської безпеки було звернуто особли
ву увагу на наростання мілітаристської та неонаціст- 
ської активності в ФРН і останні кроки уряду Кізінге- 
ра — Брандта, спрямовані проти інтересів Німецької Де
мократичної Республіки та інших соціалістичних країн.

Представники братніх партій висловили одностайну 
думку, що в нинішній міжнародній обстановці особливо 
важливе значення має підвищення пильності щодо агре
сивних замірів і підривних дій імперіалістичних сил, які 
вони намагаються провести проти країн соціалістичної 
співдружності. Делегації заявили про свою рішимість 
робити необхідні кроки для дальшого згуртування со

ціалістичних країн на основі марксизму-ленініз.му, про
летарського інтернаціоналізму. Була одностайно під
тверджена рішимість найближчим часом здійснити кон
кретні заходи по зміцненню Варшавського Договору і 
його Збройних Сил. а також співробітництва в галузі 
дальшого піднесення економіки країн соціалістичної 
співдружності.

З метою розгляду спільних економічних проблем сто
рони домовились найближчим часом провести економічну 
нараду на найвищому рівні.

Відбувся обмін думками і взаємна інформація про 
становище в соціалістичних країнах. Представники КПЧ 
і уряду ЧССР інформувати про хід реалізації рішень 
січневого пленуму ЦК КПЧ, спрямованих на перетво
рення в життя лінії ХНІ з'їзду КПЧ. Була висловлена 
впевненість, шо робітничий клас і всі трудящі ЧССР під 
керівництвом Комуністичної. партії Чехословаччини за
безпечать дальший розвиток соціалістичного будівництва 
в країні.

Зустріч у Дрездені керівних діячів комуністичних і 
робітничих партій і урядів соціалістичних країн пройшла 
в дружній обстановці.

(тдк).
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її А ЩАСТЯ, вийшло так, що 
наша розмова з Галиною 

Чижик не перетворилась у 
вікторину, коли один задає 
запитання, інший — відпо

відає. Дівчина виявилась ці
кавою співрозмовницею. А 
поговорити було про що. 
Було над чим і поміркува
ти. Вчорашній день — цілий 
рік роботи. Офіційно його 
називають «звітним періо
дом».

— А який то період, — 
задумливо говорить Галин- 
ка, — отак замислишся на

ЗВІТУЄ
ШКІЛЬНИЙ 
комсомол

хвилинку і. здається, що 
тільки вчора були звітно-ви
борні збори, тільки вчора 
мене обрали секретарем. І, 
головне, хвилює, що дуже 
багато не встигла зробити. 
Не тільки я одна, вся наша 
організація.

Врешті-решт, хвилювання 
комсомольського ватажка 
Кіровоградської середньої 
школи № 13 зрозумілі. На
віть приємні. Так хвилюєть
ся людина, яка весь час — 
у роботі, яка поспішає зро
бити щось корисне людям, 
а часу, як завжди, не вис
тачає...

...Того дня, після закінчення 
занять, десятий клас не розхо
дився. Тільки-но вийшов з кла
су учитель, як його місце вже 
зайняла Галина.

— 11 кого будуть які пропози
ції? — спитала коротко.

Клас загомонів. Вже другий 
день всі ходили під враженням 
повідомлення газети про рі
шення чотирьох американських 
моряків підмовитись воювати 
проти в'єтнамського народу. Та 
це лише десятий. Вся школа го
моніла. На перервах тільки іі 
було чути: «Читав? Ну як?..»

Зараз вже важко сказати, хто 
перший подав Ідею написати 

листа до «Комсомольской прав
ды». Та справа не в цьому, ін
ше важливе — розуміння ваго
мості події. ] ще — розуміння 
своєї особистої вагомості, як 
людини, яка живе на сьогодніш
ній неспокійній планеті. Розумін
ня того, що від тебе багато то 
залежить.

«Я відповідаю за все» — 
це мисль нашого сучасника. 
І саме ця єдність, єдність 
однодумців, звела десятий 
клас докупи, щоб написати 
листа, в якому школярі під
тримали поведінку амери
канських моряків і виявили 
впевненість у тому, що в'єт
намський народ переможе 
агресорів.

Я не випадково почав 
свою розповідь про комсо
мольські справи тринадця
тої школи саме з цієї події. 
Вона характерна для сти
лю роботи комсомольсь
кої організації. «Я відпові
даю за все» — це вже непи
саний закон життя. І в 
дрібницях, і у великому. 
Скажімо, чому у Сашка М. 
погано з математики? Чому 
сьогодні у Наталки сумний 
настрій? Чому ще й досі до 
шкільного кінотеатру по
трапляють «зайці»?

До речі, про кінотеатр. 
Читачі «Молодого комуна
ра» вже знають про його 
існування. Створений на 
громадських засадах, він 
давно став своєрідним ви
хователем.

— Розумієте, ми навіть і 
не сподівалися, і н» плану
вали, як-то кажуть, таке. 
Йшлося лише про те, щоб 
урізноманітити наш відпо
чинок, — говорить Галинка.

Зараз вже, маб>ть, не варто 
розповідати про тих хлопчаків, 
яких вважали «важкими», а 
сьогодні ставлять за приклад. 
Звичайно, справа тут не тільки 
в кінотеатрі, в якому ці хлопці 
займають «відповідальні поса
ди». Тут треба говорити про ці
лий комплекс виховної иоза- 
класної роботи, який здійснює 
комсомольська організація.

От, скажімо, про роботу 
лекторської групи школи. 
Лектори — учні. Старшо
класники. Теми лекцій ціка
ві не тільки лекторам, а й 
слухачам: «Історія створен
ня пам'ятника С. М. Кірову 
у Кіровограді», «Мистецтво 
Країни Рад за 50 років», 
«Комсомольці Кіровоград- 
щини за 50 років» і т. п. Про 
те, що ці лекції користу
ються у слухачів популяр
ністю, свідчить хоча б той 

факт, що в комітет комсо
молу майже щодня надхо
дять замовлення.

І, можливо, б ця серйоз
на робота носила поверхо
вий характер, якби не керу
вало нею партійне бюро 
школи на чолі з його сек
ретарем вчителем історії 
Петром Костянтиновичем 
Беліченком.

А діловитість присутня в кож
ній справі шкільної комсомолії. 
Чи то підготовка до наступних 
змагань (з 145 комсомольців У 
школі 98 спортсменів-розрядии- 
ків, і перші та призові місця на 
обласних змаганнях тут — не 
новина), чи то збір металевого 
брухту (в минулому році школа 
зайняла перше місце серед шкіл 
міста). Навіть в підготовці за- 
гальношкі.тьного КДВ чи «Вог
ника» відчувається зацікавле
ність кожного і колективу вза
галі. Тут теж діє девіз: «Я від
повідаю за все».

Відбувається винятково 
цікавий процес, коли «я» 
перетворюється у поняття 
— «колектив» і — навпаки. 
При цьому індивідуальні 
якості особи не втрачають
ся, ще більше розкривають
ся її творчі можливості.

Та чи не найхарактерні
шою рисою у роботі ком
сомольської організа ц і ї 
школи є потяг до роботи 
«на всю потужність».

Проводився в школі конкурс 
революційної пісні. Кожний 
клас мав підготувати якийсь но
мер і виявити при цьому мак
симум фантазії. Бо треба було 
не тільки проспівати знайомі 
всім слова, а й створити образ
ний колорит пісні.

— В конкурсі взяла участь 
більшість, — розповідає Галина 
Чижик і туг же додає: — Біль
шість, але не всі. 1, врешті- 
решт, справа не в кількості. 
Можна було б яскравіше зроби
ти оформлення. Адже, які мож
ливості були закладені в кож
ній революційній пісні, що вико
нувалась на конкурсі!

Таких прикладів можна 
було б навести чимало. За
раз у школі розгорнулось 
широке змагання на честь 
50-річного ювілею Ленін
ського комсомолу. Всюди: і 
в навчанні, і в громадській 
роботі, і у відпочинку кож
ний комсомолець, кожний 
учень школи прагне вияви
ти максимум творчої думки.

Саме про це й говорили 
комсомольці на своїх звіт
но-виборних зборах. 1 я пе
реконався в тій думці, що в 
цій школі девіз «Я відпові
даю за все» по-справжньо
му втілений в життя.

Ю. СТАСЮК.
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Розмова в комітеті комсомолу затяг
лася. Зібравши своїх активістів, виріши
ли порадитись, як краще налагодити ро
боту «КП». Всі добре розуміли, що пра
цювати треба по-іншому. Адже підпри
ємство перейшло на нову систему гос
подарювання, змінились умови праці 
робітників, по-новому взялися машино
будівники за вирішення виробничих зав
дань.

Перечитуючи напередодні цієї роз
мови матеріали XV з’їзду ВЛКСМ, я на
трапив на рядки, де підкреслювалося, 
що ми маємо виховувати в кожному мо
лодому трудівникові високу особисту 
відповідальність за доручену справу, 
господарську бережливість, турботу про 
збереження і збільшення громадсько
го надбання. Згадав про це своїм поміч
никам, молодим заводським дозорцям. 
Д Віктор Голубицький:

— Звісно, в першу чергу наші зусил
ля — на боротьбу за економію і береж
ливість.

Черговий рейд прожектористів «Червоної зірки*. 
Фото В. БОНДАРЕНКА.

:'от? ''
У ПРОЖЕКТОРИСТІВ «ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ»

З таким твердженням згодилися асі. 
У своїй діяльності прожектористи ви
значили чотири напрямки:

Жоден верстат не повинен стояти без 
Дії!

Всі 480 хвилин робочого часу — ви
робництву!

Кожен кілограм металу, сировини і 
матеріалів, кожен кубічний метр стисну
того повітря, кожна кіловат-година 
електроенергії — тільки для діла.

Нові резерви — на службу п ятирічки.
Як вирішили, так і почали діяти.
Як члени «КП» беруться за вирішення 

питань підвищення ефективності вироб
ництва? Борючись за поліпшення ці
єї справи, комсомольські прожектористи 
нещодавно влаштували рейд-перевірку 
використання основних фондів. В. Голу
бицький, К. Варнавицька, А. Назаренко, 
О. Стешенко, В. Більбик виявили, що на 
заводі не встановлено і не діє устатку
вання, яке обходиться підприємству 
майже 400 тисяч карбованців, зайвого

Д АКТИВІСТА

устаткування виявили на 2539 карбован
ців. Разом з народними контролерами 
молоді дозорці взяли на облік невста- 
новлені верстати, інші механізми, визна. 
чили строки введення їх в експлуатацію. 
Потім слідкували за тим, як налагоджує
ться ця справа. Той, хто винен в пору
шенні строків встановлення обладнання, 
був’підданий принциповій критиці в 
стінгазетах «Комсомольського прожек
тора».

Кілька разів члени штабу «КП» на сво
їх засіданнях вели розмову про те, яка 
дієвість їхнього втручання в діяльність 
того чи іншого колективу робітників.

Минув місяць, другий. І ось уже на 
180 тисяч карбованців обладнання діє, 
реалізована четверта частина зайвих 
механізмів.

Тепер створений спеціальний пост 
«КП», який слідкує за введенням в дію 
експортного обладнання. На цій ділянці 
прожектористами керує інженер-кон- 
структор К. Варнавицька.

Як ми боремось з непродуктивним 
.витрачанням робочого часу?

За одну хвилину червонозорівці ви
готовляють продукції на 202 карбован
ці. За кожні дві хвилини з конвейєра 
сходить сівалка.

І прожектористи включили комсо
мольський хронометраж робочо-о часу. 
Дозорці слідкували, щоб не траплялось 
простоїв верстатів, потокових ліній, 
боролись, щоб кожен робітник ущіль
нював свій робочий час. Не давали спо_ 
кою прогульникам і бракоробам. Сфо
тографувавши, так би мовити, робочий 
день, здійснивши кільцевий контроль у 
заготівельних і складальних цехах, про
жектористи випустили листівки «Триво
га» та «Блискавка». З своїми пропози
ціями прийшли до народних контроле
рів, керівників заводу.

Перевірили оце Н. Волков, А. Голов- 

ко, А. Назаренко, В. Олійник, як ведеть
ся табельний облік, як здійснюється про
пускний режим. За певний відрізок ча
су із заводу виходило 437 робітників, а 
заходило 380. І це в тій зміні, де влаш
товувалась перевірка. Були помічені не. 
доліки і в табельному обліку.

Всі матеріали перевірки дозорці пе
редали народним контролерам. Негай
но було видано наказ про впроваджен
ня на підприємстві нового табельного 
обліку, посилився пропускний режим.

На цьому, звісно, прожектористи не 
спинились. Ще і ще раз цікавились, що 
зроблено після їх відвідин цехів. Остан
ня перевірка показала, що значно мен
ше робітників залишають свої робочі 
місця без потреби.

Комсомольський хронометраж робо
чого часу продовжує діяти.

Нас збентежило, що на виробничих 
майданчиках недбало складаються дета
лі. І про це весь завод почув голос 
«КП». На склади було направлено відпо
відальних працівників, їм дано конкретні 
доручення. Дозорці разом з іншими 
комсомольськими активістами, разом з 
молодими робітниками влаштували на 
складах недільники і навели там поря
док. Втішні наслідки тут і з тих пір, як 
було впроваджено День якості. Це — 
теж ініціатива прожектористів.

А резерви? Як ми підказуємо робіт
никам, де шукати новизну? )

Безперечно, ми — за все нове, про
гресивне, за все те, що може принести 
користь підприємству. Це — четвертий 
напрямок нашої діяльності. Стежимо, 
щоб не залишилась без уваги кожна ра
ціоналізаторська пропозиція. Під конт
роль прожектористів взяли 28 винаходів. 
Всі вони були впроваджені у виробниц
тво. Економічний ефект від них — 34,5 
тисячі карбованців.

Нині ми направили промінь «КП» на ті 
виробничі ділянки, де працюють ком
сомольсько-молодіжні колективи, які 
взяли підвищені соціалістичн! зобов'я
зання на честь 50-річчя Ленінського 
комсомолу. Прожектористи діють. Вони 
завжди шукають нові резерви підви
щення ефективності виробництва, разом 
з молодими спеціалістами роблять еко
номічні розрахунки, визначають, як вар
то діяти червонозорівцям ,щоб мати ус_ 
піхи і при новій- системі планування.

Олександр КОБЕЦЬ, 
начальник штабу «Комсо
мольського прожектора» заво
ду «Червона зірка».
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ПОКЛИКАННЯ: ВЧИТИ ВЧИТИСЯ!
В кожній дискусії варто домовити

ся про смислове значення основних 
термінів. В даному випадку під тер
міном «середній» потрібно розуміти 
не «рядовий», «звичайний», а середній 
учень. Якщо провести грубу аналогію 
з промисловим виробництвом, то це 
буде деталь третього сорту. Не брак, 
але якість низька.

Зрозуміло, що зменшення кількості 
«середняків» повинно бути наслідком 
підвищення якості навчання. А так, 
як в цьому процесі зайнято, в основ
ному, двоє — вчитель і учень. — то 
від них і залежить рівень знань, 
умінь і навиків.

Костянтин Паустовськии писав про 
творчу працю, як про покликання: 
«Людину ніколи не закликають до 
ремісництва. її закликають лише до 
виконання обов’язку і трудового зав
дання». Вчительська ж праця — твор
чість, мистецтво вищого ступеня май
стерності, що приходить з роками. 
Але на початку путі мусить бути по
кликання до однієї з найблагородні-

ших професій на світі — вчителя. 
...Ще до війни в Помічнянську се

редню школу прийшла Таня Феденко. 
Минали літа в напруженій праці: ви
рощено великий сад на шкільному 
подвір’ї, створено зразкову дослідну 
ділянку з теплицею і метеостанцією. 
Гурток юннатів школи № 2, очолю
ваний Тетяною Потапівною Феденко, 
ось вже кілька років одержує дип
ломи учасників ВДНГ СРСР. В ми
нулому році за одержання високих 
врожаїв пшениці, жита, цукрового 
буряка на дослідній ділянці 17 піо
нерів і комсомольців школи нагород
жені грамотами Виставки.

Не урочисте споглядання, а вплив 
через труд на природу, дослідницька 
робота викликає в учнів цікавість до 
предмету. Матеріал глибоко засвою
ється, стає полем пізнання не лише 
в рамках програми, а й далеко за її 
межами.

Важливим питанням проблеми «се
редняка» є інтенсивність розумової 
праці учня. Микола Стояв в своїй

статті нарікає на те, що у окремих 
учнів дуже багато часу витрачаєть
ся на підготовку домашніх завдань. 
Гадаю, що не не робить їм честі. До 
того ж вони вчаться, як говориться в 
статті, лише на трійки.

Вміння працювати швидко і якісно 
завжди одержувало високу оцінку. 
На Кіровоградському агрегатному 
заводі я побачив, як працює фрезе
рувальниця Надія Шматкова. Кожен 
її рух зібраний, продуманий. Звідси 
— і перевиконання норми виробітку. 
Якось пішла у відпустку її сусідка. 
Довелося Надії Іванівні прийняти 
ще один верстат. Застосувавши про
тилежний рух супортів біля верста
тів, робітниця давала щозміни 170 
процентів виробітку.

Таких прикладів'можна було б на
вести безліч.

Що ж все-таки необхідно для якіс
ного засвоєння знань?

Я згадую свого вчителя Б. І. Федо- 
рова. Борне Іванович досі викладає 
географію в кіровоградській середній

А ЯКЩО „СЕРЕДНІЙ“—З ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ?
Як часто вчителі ка

жуть: здібний учень, але 
лінується. Гадаю, що 
до категорії середніх 
здебільшого потрапля
ють не ті учні, що хворі
ли чи дуже переванта
жені хатньою роботою. 
Особливо це стосується 
хлопців. Вдома вони до
помагають менше дів
чат, а вчаться значно 
гірше.

Справа в тому, що де
які юнаки і дівчата не 
розуміють, що навчан
ня — їх обов’язок пе
ред народом зараз, ко
ли нічого людству вони 
Ще не дають, а земля

годує, одягає їх. Вони 
не звикли працювати 
систематично, творчо, 
глибоко, цілеспрямова
но. Не привчили їх до 
цього ще у молодших 
класах ні батьки, ні шко
ла. Зневірившись у влас
них силах, цей учень 
«пливе» за всіма з кла
су в клас, поповнюючи 
категорію середніх.

Середні учні — це, 
як правило, не активісти 
ні в класі, н! в житті. Це 
пасивні, байдужі спосте
рігачі. Не привчені до 
творчої праці, вони, я 
впевнена, стануть і се
редніми спеціалістами, 
та ні, навіть не спеціа

лістами, а просто реміс
никами. Але найгірше 
те, що з них здебільшо
го виходять ще й серед
ні люди. А виходять то
му, ЩО до них, до се
редніх, і вимоги менші. 
Що, мовляв, з такого 
візьмеш? Не випробову
ють їх справжнім ділом. 
У середні потрапляють 
з власної ініціативи, бо 
так «легше» жити, без 
високих вимог.

Тільки не подумайте, 
що він, середній учень, 
нічого не прагне. Праг
не, звичайно... вчитись 
так, щоб менше лаяли, 
добре одягатись, мріє 
вступити до вузу, не за

школі № 14 і користується великим 
авторитетом серед кількох поколінь 
своїх учнів. Так ось в Бориса Івано
вича всі ми зачитувалися літерату
рою про географічні відкриття, про 
різні мандрівки, про таємничі остро
ви і країни... Нас не лякали ті кілька 
сторінок з підручника, які задавали
ся на урок. Вони легко засвоювали
ся, бо ми вже маля неабиякий запас 
знань з улюбленого предмету.

Вчитель не лише повідомляє інфор
мацію, він ще й розвиває мислення 
учнів, навчає їх вчитися. Серед «се
редняків» (за деяким виключенням) 
виявляються ті, кому не прищеплено 
культури розумової праці в тому ас
пекті, в якому віл потрібен школяре
ві. Тут і вміння виділити основне в 
тексті, творчість аналізу і синтезу, 
віднаходження вірних узагальнень 
та висновків...

Маємо вірну думку: позбутися «се
редняка». А це значить — підвищен
ня якості навчання і виховання, тур
бота про майбутнє наших дітей

С. БОНФЕЛЬД, 
вчитель фізики, винахідник.

м. Кіровоград.

мислюючись над тим, 
що йому там немає чо
го робити, впевнений у 
тому, що буде одержу
вати високу платню. І ні
чого не робить. Тільки 
мріє і вимагає. Це не 
перебільшення. Ось 
приклад. Товаришували 
два хлопці. 1 ось один 
після восьмого класу пі
шов вчитись до техніч
ного училища, а ін
ший, що у дев’ятому 
залишився на другий 
рік, каже йому: «Дуоень 
ти, дурень. Колись я З 
школи під'їду до ресто
рану на машині, а ти 
пішки прийдеш. Я буду 
моряком'ЧИ ще кимось,

а ти... столяром». Яка 
зневага до праці, яке 
посереднє ставлення 
до життя!

І не згодна 
М. Стояном. Не 
любити 
фізику,

я З 
можна 

літературу чи 
не знаючи її.• /» • •II.

Це неможливо. І трійоч-
ники не люблять ні того, 
НІ іншого. ЇМ все одно' 
Що вчити, аби вчитель 
«відчепився».

Напрошується висно
вок: мабуть, такі учні 
одинокі в класі? Та ні 
вони не самотні. їх на
віть люблять товариші... 
такі ж середні учні. А 
хорошим хлопцям та 
Дівчатам з ними просто 
не цікаво. Але це май
же байдужість. Хороші

учні повинні оголосити 
війну цій несерйозності, 
зрушення можливі, як
що піклуватися не на 
словах. Хай «середні» 
рівняються на таких, як 
Вовка Фоменко. Це мій 
однокласник, відмінник, 
комсорг класу, перемо
жець обласних, респуб
ліканських, союзних 
олімпіад з фізики. Вовка 
Цікавиться і літерату
рою, і суспільними нау
ками, вивчає іноземну 
“°»У( Допомагає вдома. 
На все є час.

Світлана
АНТОНЕНКО, 

учениця 10-го кла
су Кіров оград- 
ської середньої 
школи № 6.



З стор.

СОЦІАЛІСТИЧНА держава не мо- 
Я’7 же бути здійснена,—підкреслював 
Горький, — якщо діти не будуть соціа
лістами». Ось чому він уважно слідку
вав за становленням радянської школи, 
комуністичним вихованням молоді. Яс
краве підтвердження останнього — ді
ловий контакт і моральна підтримка 
Горьким діяльності А. С. Макаренка в 
трудовій колонії для неповнолітніх пра
вопорушників, яка стала носити його 
ім’я.

Горький був учителем Макаренка і 
справжнім вихователем дітей. Він пер
ший навчив радянського педагога дуже 
важливому мистецтву помічати і знахо
дити красу і силу навіть в зім’ятих со
ціальним середовищем дітях, навчив ба-

організацію комсомольського осередку: 
«У нас недавно організували осередок 
комсомолу. Старші вихованці є членами 
комсомолу». Потім вони доповідали, що 
19 кращих комсомольців-горьковців на
правили вчитись на робітфак...

В своєму листі до Горького 8 липня 
1925 року Антон Семенович писав про 
нову традицію колонії — вшанування 
дня народження пролетарського пись
менника. Він коротко описав цю тра
дицію:

«В день Вашого народження ми не запро
шуємо нікого. О 12-ій годині до Вашого порт
рета урочисто виноситься прапор, і вся коло
нія, до єдиного чоловіка, сідає за столи.

Завжди у нас в ці дні печеться іменинний 
пиріг. Виголошуються короткі, але палкі й ду
шевні промови...

Обід закінчується великою кількістю соло-

ШЕНИННИІІ
ПИРІГ

чити в людях перш за все хороше, на
вчив марксистському ставленню до лю
дини. Про Горького Макаренко писав, 
ЩО «...він оптиміст не тільки в тому розумінні, 
що бачить попереду щасливе людство, не тіль
ки тому, що в бурі знаходить щастя, але й то
му, що кожна людина в нього хороша».

Листування, що встановилося між 
горьковцями і Горьким, приносило ве
лику радість дітям, користь справі вихо
вання.

«Ваші листи, — писав Макаренко, — 
роблять у нас чудеса, у всякому разі ви
конують роботу кількох вихователів».

Максим Горький був також рецензен
том перших творів колоністів, слідкував 
за їх зростанням, цікавився їх справа
ми, намагався подавати конкретну до
помогу. Якось він писав: «Чи є в коло
нії бібліотека? Якщо є — чи не можу 
я поповнити її?..» «...Мені дуже хоче
ться подарувати дітям інструмент для 
духового оркестру і оркестру балалаєч
ників. Дозвольте? Можливо, серед них 
виявляться талановиті музиканти».

Іноді листи до Горького колоністи пи
сали цілими загонами. Так. 4 серпня 
1925 року командир 12-го загону Охрі- 
менко доповідав Горькому про дуже 
важливу подію в житті колективу —

дощів. Прапор коло Вашого по| трета стоїгь 
до вечора, і біля нього змінюється почесна 
варта з вихованців і вихователів.

На мене, як завідувача, покладена особлппа 
честь нести варту останнім. Упечері в театрі 
колонії всі ці чотири роки ставили «На дні».

Горький любив дітей, і вони його — 
теж.

Готуючись до зустрічі Горького влітку 
1928 року, всі чотириста колоністів ре
тельно ремонтували школу, гуртожитки, 
клуб, майстерні: з особливою старан
ністю і любов’ю вони готували кімнату 
для Горького, сперечаючись навіть про 
те, яке люстерко помістити в цій кім
наті — велике, щоб він міг бачити 
всього себе, чи маленьке, і зійшлися на 
тому, що Горький не артистка і йому 
можна поставити люстерко на стіл, мов
ляв. викручуватись перед ним він не 
стане. Вихованці обмірковували й те, де 
кпаще повісити портрети В. 1. Леніна і 
О. М. Горького. Вонн ще краще стали 
вивчати творчість Олексія Максимовича, 
розучувати нові п’єси, напам’ять заучу
вати уривки його творів.

«Рівняйся по Горькому» — таке було 
гасло колоністів.

л. шкот, 
старший викладач Кірово
градського педінституту.

„ГОРЬКЇВСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ“

мк

«Горьківськнй тиждень» 
почався в школах Ленінгра
да. Він присвячений 100-річ- 
чю з дня народження вели
кого пролетарського письмен
ника.

На уроках російської мо
ви та літератури школярі

СЕСІЯ КАФЕДР
В Кіровоградському педа

гогічному інституті імені 
О. С. Пушкіна закінчила 
свою роботу звітна наукова 
сесія кафедр за минулий рік.

На пленарному засіданні 
з доповіддю про хід пере
будови роботи шкіл області 
виступив завідуючий Кіро
воградським обласним відді
лом народної освіти Д. Ю. 
СТЕЛЬМУХОВ. Слово про 

напишуть твори на тему. 
«Горький — буревісник ре
волюції». Школярі візьмуть 
участь в наукових конфе
ренціях, літературних вечо
рах, читаннях, присвячених 
основоположнику соціаліс-

«Капітал» Маркса і його 
зв’язок з сучасністю сказав 
старший викладач І. Д. КО
ЗЕНКО. Доцент М. К. Н1К0- 
ЛАЄНКО зупинилася на єд
ності національних та ін
тернаціональних завдань 
трудящих у період будівни
цтва комунізму.

Жваво пройшла робота 
секцій з суспільних, гумані

тичного реалізму, в екскур
сіях по Горьківськнх місцях. 
Школярі подивляться п’єси 
М. Горького на сцені Лкіде- 
мічного Великого драматич
ного театру, що носить його 
ім’я.

тарних та технічних наук, в 
якій взяли участь кращі 
вчителі міста та області 
Г. І. АНТОНЕНКО, Р. І. 
ЛЬВІВСЬКИЙ, Л. 3. ПІГА- 
РЄВА, А. 1. АЗАМАТ та 
інші.

В. ЛИКОВ, 
студент філологічного 
факультету педінсти
туту.

О ЗЛЬгрА — 
МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНІА 
лЕАТРУ

Поспішаю на репети
цію. Кіровоград по він
ця залитий щедрим сон
цем. Вулиця Леніна, як 
тихоплинна річка, несе 
веселі човники усмішок, 
барвисті разки розмов.

Я стишую крок. Ось 
він, театр. Славне старе 
приміщення, якому ми
нуло вже 100 років.

Ще навчаючись в 
Київському театрально
му інституті, я фанатич
но захоплювався твора
ми наших українських 
класиків-драматургів. І 
що гріха таїти, вже тоді 
плекав в собі надії, що 
незабаром буду грати в 
їхніх п’єсах...

Навіть не віриться, що 
я зараз ходжу по сцені, 
де лунали кроки М. Са- 
довського, М. Занько. 
вецької, П. Саксаган- 
ського...

Образи. Тх ще не так 
багато і створено за чо
тири роки мого мистець. 
кого життя. Пригадую, 
якось один кореспон
дент задав мені тради
ційне запитання: «Які

: після
• ВИСТУПУ
: „молодого
• КОМУНАРА“

В минулому номері ми повідомляли про початок обласної декади хорового співу, 
присвяченої ІОО-річчю з дня народження В. І. Леніна.

Наш фотокореспондент В. Ковпак побував на цьому святі пісні. Сьогодні ми 
публікуємо знімок, де знятий Вершнно-Кам’янський хор Новгородківського району, 
який з успіхом виступив на декаді.
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ролі ви хотіли б грати?» 
На це я відповів, що во
лів би грати хороші ро
лі в хороших спектак
лях. Здається, ця відпо
відь його не задоволь
нила. А жаль...

Сцена... Ні, я ніколи 
не намагався грати, я 
бажав жити життям сво

В п*єсі- 
ТІЛЬКИ 
двоє
їх героїв, їхніми споді
ваннями, думками.

Скільки було недоспа
них ночей, пошуків і 
невдач, коли я працю
вав над образом Марка 
Безсмертного із п'єси 
М. Стельмаха «Правда і 
кривда». Чи не тому цей 
образ стар моїм улюб- 
.леним.

Іноді мене питають 
про традиції нашого 
театру. А вони прості і 
складні водночас — гра
ти глибоко реалістично. 
І якщо говорити про ре
пертуар, то він повинен 

«РОЗДІЛІТЬ НАШУ «РАДІСТЬ» —так називалася 
критична замітка, вміщена в «Молодому комунарі» 3 лю
того ц. р., в якій ішлося про незадовільну роботу клубу 
села Криничуваюго Компаніївського району та про 
негідну поведінку завідуючого клубом А. Пришляка.

Як повідомив завідуючий Компаніївським райвідділом 
культури О Семенов, факти, наведені в замітці, мали 
місце. Питання про роботу Криничуватського сільського 
клубу обговорено на засіданні виконкому районної Ра
ди депутатів трудящих. Рішенням виконкому А. Приш
ляка з роботи звільнено.

Завідуючою Криничуватським сільським клубом приз
начено комсомолку Л. Юрченко.

бути насичений проб
лемними, глибоко зміс
товними творами, як це 
було в театрі наших ук
раїнських корифеїв.

Я люблю мріяти на
одинці. Поки ще немає 
моїх - колег, я задуму
юсь над майбутньою ро
ботою. А вона складна.

Це роль Віктора у п’єсі 
Зоріна «Варшавська ме
лодія». Можете уявити, 
що в цьому спектаклі 
тільки двоє дійових 
осіб: Віктор і Гелена...

Я примружую очі... А 
завтра наше свято — 
міжнародний день теат
ру. Що б йому подару
вати? Подарую йому 
свою заповітну мрію. 
Яка вона?.. А це вже, 
даруйте, секрет...

В. ПОПУДРЕНКО, 
артист театру ігл. 
М. Л. Кропивниць- 
кого.
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У ЧНі шкіл республіки візь- 
® муть участь у змаганнях 
на стадіонах, водних станціях, 
ігрових майданчиках міст і сіл 
України при дружньому спри
янні комсомолу. їх оголошу
ють організатори XX Пі рес
публіканської спарт а к і а д н 
школярів. Як пройдуть 
гання, кореспондентові

ці зма- 
РАТЛУ

ВЛКСМ. Вона запалила во
гонь спортивного суперництва 
в усіх школах. Наближається 
найвідповідальніший момент — 
старти фінальних змагань. 
Першими вступили у боротьбу 
шахісти. 23 березня 168 юних 
мудреців сіли за шахівниці в 
залі Чернівецької середньої 
школи № І. А через ти ж день

тування — в Харкові, з кла
сичної боротьби — в Коломиї 
Івано-Франківської області. В 
Інших видах спорту чемпіони 
визначаться в липні.

І ще одна новинка: суддів
ство на спартакіаді нарівні з 
дорослими здійснюватимуть і 
самі школярі. Причому, це

ВЕЛИКИН СПОРТИВНИМ ЗБІР
розповідають:

А. В. КОРНІЙЧУК, за
ступник міністра освіти 
УРСР:

— Нинішня спартакіада при
свячена славному 50-річчю

визначиться володар шахової 
корони. До речі, в дні весня
них шкільних канікул фіналь
ні змагання відбудуться та
кож з акробатики і вільної 
боротьби в Києві, з настільно
го тсніса — у Львові, з фех-

стосується не тільки поперед
ніх, а й фінальних змагань.

Майбутні старти будуть хо
рошою перевіркою для канди
датів до збірних УРСР, які 
влітку цього року мають захи
щати честь республіки на все
союзних юнацьких змаганнях,

що відбуватимуться па Ук
раїні.

ГІ. Ф. САВИЦЬКИЙ, за
ступник голови ради Сою
зу спортивних товариств і 
організацій УРСР:

— Всі кращі спортивні бази 
республіки буде на час фіна- 
ліп спартакіади надано в роз
порядження її юних учасни
ків. Інакше бути не може. Ад
же саме школа дала першу 
спортивну атестацію більшос
ті нині відомих спортсменів, 
на юнацьких змаганнях за
кладалися основи їх майстер
ності. Таким шляхом прийшли 
у великий спорт і стали тепер 
відомими не тільки в нашій 
країні, а й за кордоном плав
ці Антоніна Руденко, Тетяна 
Дсв’ятова, Георгій Прокопен
ко, легкоатлети Лілія Тка
ченко, Гсннадій Близнецов, 
Василь Анисимов, Анатолій 
Мороз, волейболісти Володи-

мир Іванов, Володимир Бе
ляев, тенісисти Галина Бак
шеева, Михайло Мозср. Не пе
релічити 
шкільний 
виховання розчинив двері 
чудовий світ спорту.

Наше завдання — дати ді
тям відчути важливість подіб
них змагань, підвищити інте
рес до них з боку тренерів і 
спеціалістів. Ось чому в числі 
тих, хто проводитиме спарта
кіаду, є чимало відомих спорт
сменів і вихователів чемпіонів.

Л. В. БИХОВ, секретар 
ЦК ЛКСМУ:

— Комсомол І спорт — НІ 
поняття нероздільні. Червоні 
значки членів ВЛКСМ носить 
на грудях абсолютна біль
шість молоді, що входить до 
складу збірних спортивних 
дружин нашої республіки. Мн 
знаємо чимало прикладів, ко- 

у важку хвилину саме

всіх, перед ким 
учитель фізичного 

в

комсорги брали вогонь на те
бе, своїм прикладом запалю
вали спортсменів, добивалися, 
здавалося б, неможливого.

І комсомол зобов’язаний 
дбайливою рукою примножу
вати наші успіхи в спорті. 
Оточити увагою, піклуванням 
учасників спартакіади школя
рів — наше завдання. В міс
тах, де проходитимуть фіналь- 
■»І піа-ігчімн! її Ял ІЛК І! МП Г.ПООТ“ні змагання, над юними спорт
сменами візьмуть шефство 
молоді робітники підприємств. 
Спортсменів чекають цікаві 
зустрічі на заводах I фабри
ках. Тут же найснльніших, 
найсміливіших, найвправніших 
буде нагороджено призами, 
які через багато років нага
дають переможцям спарта
кіади про тс, що їх виховав і 
відзначив в рік свого п’ятде
сятиріччя Ленінський комсо
мол.

СПІЛЬНО! !»

■ порт

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ
ПУНКТ

майдан- 
метання 
для ме-

із зменшеними 
стояків і щитів) 

дере-

З РАЙОННИХ ПЛЕНУМІВ 
ПО СПОРТУ

ШКІЛЬНІ

На фото: момент гри. З м ячем В. Окіпняк.
— «Чотири Tan-

О. Петрова

району О. Політчук, його зем
ляк О. Килимник, новомирго- 
родці В. Лебідь, М. Лукнч, 
М. Жовна, компаніївець В. Ос- 
тчпенко.

В. КОРЕНЕЦЬКИИ.

СПОРУДИ
Спільною постановою колегії Міністерства освіти СРСР 

І президії центральної ради Союзу спортивних товариств 
і організацій країни затверджено перелік спортивних 
споруд, необхідних для початкових, восьмирічних та се
редніх загальноосвітніх шкіл. Цією постановою зобов’я
зуються органи освіти та спортивні організації вжити 
заходи для того, щоб протягом трьох років ввести в дію 
спортивні споруди.

В постанові рекомендується залучити до будівництва 
підприємства, радгоспи, колгоспи, спортивну громадсь
кість. Особливо широко, підкреслюється в постанові, тре
ба використати для цих цілей ініціативу і сили самих 
учнів, організовувати огляди-конкурси на кращу ком
плексну спортивну споруду, змагання будівельних заго
нів та інші форми стимулювання.

В початкових школах має бути споруджено: 1. Бігова 
доріжка — 60 м. 2. Яма для стрибків у довжину 6x3 м. 
3. Яма для стрибків у висоту — 6x3 м. 4. Гімнастичний 
майданчик, до якого входять: три підвісні канати і три 
підвісні жердини — 3 м, драбина вертикальна — 3 м, 
низька перекладина — 1,8x1,5 м, гімнастична стінка — 
6 прольотів, чотири гімнастичних лавки з крючками — 

4м, колода з установленням на різну висоту — 4 м.
5. Майданчик для рухливих ігор — 40x20 м. 6. Майдан- 

==ии=ив—аивиив___чик для спортивних ігор (для 
баскетболе 
розмірами .ДИ
— 30x15 м. 7. Стінка 
в’яна для метання — 4x20 м. 
У восьмирічних школах, де 
320—960 учнів, має бути:

1. Легкоатлетичний майдан
чик з біговою доріжкою (ко

ловою) — 200x5 м, біговою доріжкою (прямою) — ІЗох 
х7,5м, ямою для стрибків у висоту — 2,75x6 м, ямою 
для стрибків у довжину — 2,75x6 м. універсальною ямою 
для стрибкін .12x5 м, сектором для штовхання ядра — 
радіусом 16 м

2. Майданчик для спортцнних ігор і легкоатлетичних 
/ ..... , , гранати,

— 20.x40 м, 
і велейбо-

метань (малий) з двома місцями дія метання 
м’яча — 20x40 м, полем для ручного м’яча • 
комбінованим майданчиком для баскетбола і 
ла — 14x26 м.

3. Для шкіл з контингентом учнів 640—960 — 
чнк для спортивних ігор та легкоатлетичного 
(середній) з: місцем для метання диска, місцем ...... .
тапня списа, гранати, м’яча, полем для футбола і руч
ного м’яча (зменшене) —40x69 м.

4 Майданчик для гімнастки з комбінованою установ
кою для підвісних снарядів, стінкою гімнастичною на

• 12 прольотів, бумом гімнастичним, колодою гімнастич
ною. брусами гімнастичними.

о. Комбінований майданчик для баскстбола І волейбо
ла старших класів (для шкіл, де 649—960 учнів) — 18x30 м.

6. Комбінований майданчик для волейбола, баскстбола, 
піонербола та інших ігор молодших класів (для шкіл, де 
960 учнів) — 20x24 .м.

7. Майданчик для настільного теніса (в школах, де 960 
учнів) — площа 162 кв. м. Учбова площа спортивної зо
ни для шкіл з контингентом 480, 640, 920 відповідно — ■ 
7450 кв. м. 8990 кв. м, 9632 кв. м. Доріжки і озеленення 
відповідно (7 процентів від учбової площі) — 520 кв. м, 
630 кв. м. 670 кв м.

Загальна площа спортивної зони — 7900, 9600, 10 300.
Якщо розміри пришкільної ділянки не дозволяють роз

ташувати всі вказані майданчики і сектори, то в першу 
чергу обладнуються легкоатлетичні.

(Закінчення буде).

«цейтнот»
обдумування

Відділ веде кандидат 
у майстри спорту 

Г. ДУБІВКА.

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № З

1. Перший чемпіонат Ра
дянської Армії був прове
дений у 1924 році.

2. Термін 
брак часу на 
ходів.

3. Задача 
«Втеча Наполеона з Моск
ви» розв'язується так;

Поле — Ь1 — позначає 
Москву, поле — Ь8 — Па
риж, діагональ ИІ — а8 річ
ку Березину. Чорний ко
роль — це Наполеон, який 
пробрався в Москву. Білі 
коні — російська кавалерія.

1. К(І2 + Кра2; 2. КсЗ + 
КраЗ; 3. КНЬІ + КрМ; 
4. Ка2 + КрЬ5; 5. КЬ сЗ + 
Краб; 6. КЬ4 + Кра7; 7. КЬо 
-і- КрЬ8; 8. Каб 4- Крс8; 
9. Ка7 + Кра7; 10. " ‘ 
Кре7; 11. Кс8 +
12. К(17 + Кре8; 13. 
КрЬ8; 14. Крд2Х.

Правильні відповіді на
діслала більшість учасників 
нашого конкурсу-вікторинй.

К})8 + 
Кр (8; 
Ке7 +

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

В Новомиргороді 
лась особисто-команда 
шість обласної ради 
«Колгоспник» з вільної 
ротьбн. Перше місце виборо
ли господарі килима.

В особистому заліку в своїх 
вагових категоріях перемогли: 
спортсмен з Компаніївського

ГУЛЛІВЕР

відбу- 
пер- 

ДССТ 
бо-

А В Харкові відбулись рес- 
бліканські змагання з фехту

вання на кубок імені П. За- 
коворота, відомого спортсмена 
I одного із перших виховате
лів майстрів металевих дорі
жок країни. В поєдинках бра
ли участь команди двадцяти 
п’яти областей України. За 
команду нашої області висту
пали рапірист В. Литвиненко,

працівнпк таксопарку шпа
жист А. Сосна, учень ніколи 
зв’язку шабліст 1. Цількер, 
робітниця заводу «Червона 
зірка» рапіристка В. Чижма.

Перше місце в особистому 
заліку зайняв львівський май
стер спорту Є. Рьомін. Коман
да Львова стала і володарем 
кубку. Наш земляк Василь 
Литвиненко зайняв п’яте міс
це. Команда кіровоградців ви
йшла в цих поєдинках на оди
надцяте місце. Це непогані 
результати наших спортсменів.

А. ГРАБАР, 
тренер.

З ВЕЛИКИХ ТРОЯНІВ
Наш земляк Василь Окіпняк, член збірних 

команд СРСР і України, гравець 
команди «Будівельник» з наших 
Троянів.

Хлопець ріс дуже швидко. Купить мати ма
терію, щоб пошити йому щось, мине днів три, 
а він поміряє — малий одяг. Ще важче було 
із взуттям.

В школі брав участь в змаїаннях з волейбо
ле і баскстбола. Виступав і на районних зма
ганнях. Хлопець був беручкий до роботи.

Куди ж іти вчитись? Вирішив поступати в 
Уманський сільськогосподарський інститут. На
че й непогано здав екзамени, але не пройшов 
по конкурсу.

Та коли був в Умані, його незвичайний зріст 
помітив викладач фізкультури інституту. Якось

київської 
Великих

в Києві він похвалився, що має ду
же високого абітурієнта. Це почуп 

■ИВ один з викладачів Київського інсти
туту фізкультури і захотів побачи
ти юнака. Разом з викладачем 

______ Василь поїхав у Київ. А в 
розмови: чули, Окіпнякбвого 
на в цирк, в артисти забрали.

Юнак вступив у КІФ і почав 
йозно займатися баскетболом. Спочатку 
запасним, а потім основним гравцем «Буревіс
ника», членом збірної України, СРСР. Вася 
ще підріс — тепер його ріст досяг 210 санти
метрів. В складі збірної побував у багатьох 
країнах світу.

В минулому році збірна України стала чем
піоном IV спартакіади народів СРСР. Хоч у 
Василя чотири золотих медалі та ряд інших 
нагород, він залишається простим, скромним 
хлопцем.

Зараз у юнака — гарні плани, але я можу 
відкрити лише один — є у нього дівчина, ін- 
женер-будівельник, з якою він хоче одружи
тись. Якщо почуєте, що у Василя Окіпняка 
весілля, шліть поздоровлення на адресу: Ки- 
їв-141, вул. Соломінська, 53, квартира 21.

А. КУЧЕРЕНКО, 
секретар Ульяновського РК ЛКСМУ.

В Петровому відбувся 
спільний пленум райкому 
ЛКСМУ та райсоюзспорту, 
на якому йшлося про ідейне 
та фізичне загартування мо
лоді. В його роботі взяли 
участь секретарі партійних 
та комсомольських організа
цій, викладачі фізкультури, 
інструктори по спорту. Бага
то критичних зауважень бу
ло висловлено на адресу 
шкіл, в яких мало надають 
уваги фізичному вихованню 
учнів. В Богданівській «-річ
ній школі не працюють спор
тивні секції, а в Малинів- 
ській 8-річній зовсім не про
водяться уроки фізкультури. 
До цих зауважень варто 
прислухатись працівникам 
райвно.

О Відбувся пленум Онуф- 
ріївської районної ради 
Союзу спортивних товариств 
і організацій. Тут відзнач.у ' 
лось велике значення в ідей
ному і фізичному загарту
ванні молоді традиційних 
змагань на приз земляка, 
героя севастопольського дзо
та № II Олексія Калюжного. 
Говорилось на пленумі про 
пропаганду спорту. З цією 
метою випущено листівки 
про кращих інструкторів, У 
квітні буде проведено дека
ду пропаганди досягнень 
сільських спортсменів.

О Комсомольські ватажки 
та працівники спорту Зна- 
м’янського району зібрались 
па свій пленум з питань 
дальшого розвитку фізичної 
культури та спорту.

В обговореному питанні 
пленум прийняв відповідну 
постанову.

Америці закінчився 
матч-турнір трьох гросмей
стерів між Штейном, Тор
том і Решевськнм за право 
участі в турнірі претенден
тів. Як відомо, гросмейсте
ри набрали по 4 очка, але 
за таблицею коефіцієнтів 
перше місце-посів американ
ський гросмейстер С. Ре- 
шевськнй.

З усіх учасників конкур
су лише 4 правильно перед
бачили перемогу С. Решев- 
ського. Це В. Іванчук із 
Знам’япського району, Г. Не
чаев із Бобрннецького ра- 

Кондауров 
Мишин

бону, О.
м. Знам’янки і С.
м. Кіровограда.

ЗАВДАННЯ № 4

із
з

р. минуло1. 25 березня Ц.
22 роки з дня смерті видат-

ного російського шахіста 
Олександра Олександровича 
Альохіна. Пригадайте, в 
якому році О. Альохін став 
чемпіоном 
перелічіть 
спортивні досягнення.

2. Що таке сеанс одно
часної гри в шахи? Назвіть, 
які види сеансів ви знаєте. 
За правильні відповіді на 
1 й 2 завдання нараховує
ться по 2 очка.

3. Незабаром має відбу
тись матч претендентів на 
першість світу з шахів між 
В. Корчним (СРСР) і С. Ре- 
шевським (США). Назвіть, 
хто буде переможцем цього 
матчу. За правильну відпо
відь нараховується 8 очок.

4. Розв'яжіть етюд:
Білі: Кре8; с£8; пп: ДЗ 

е5; е6; ]і6; (6).

світу і коротко 
його найвищі

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

Чорні: Крс-8; ТИ8; пп.Д7; 
ІЗ; (4).

Білі починають і вигра
ють. За правильне розв’я
зання нараховується 4 очка.

Останній строк надсилан
ня відповідей — 2-го квітня
Ц. р.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 27 березня. Перша 
програма. 11.10 ”__ ,
кісти і собака». 5 серія. 16 00 — 
Футбол. На приз газети «Со- 
ветский спорт». (Тбілісі). 17.45 
— Мультфільм. (К). 18.00 — Кі
ровоградські вісті. 18.15 — Ого
лошення. (Кіровоград), 18.20 — 
Телевізійний фільм. (Кірово
град). 18.40 — До ИМ-річчя а 
дня народження Леніна. «Пер
ші паростки», (Кіровоград). 
19.00 — Художній фільм. (К).
20.30 — «Навколо світу». Спе
ціальний випуск інформаційної 
програми «Час». (М). 21.00 — 
Іван Франко. «Украдене щас
тя». Спектакль Кіровоградсько
го українського музнчно-драма- 
тичного театру ім. М. Кропив- 
ннцького. (Кіровоград).

Друга програма. 18.00 — Для 
старшокласників. «Квант». (К)-
18.30 — Телевісті. (К). 21.00 — 
«Читаючи ваші листи». Кон
церт. (К). 21.40 — Телереклама. 
(К). 22.00 — «Чи любите а*1 
театр». (М).

ЧЕТВЕР, 28 березня. 
програма. 11.00 — Телевісті. (К>- 
11.10 — «Чотири танкісти і с0* 
бака». 6 серія. 18.30 — «П’яти
річку достроково». Економісти 
за круглим столом. (К). 19.00 
Урочистий вечір, присвячений
100-піччю з дня народження
М. Горького. (Передача а 
лівського Палацу з’їздів). '{•
22.30 — «|м аплодує світ». 
зична передача. (К).
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