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РА ДЯНСЬКО-МАРОККАНСЬКЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

На запрошення короля Марокко Хасана II Голова 
Президії Верховної Ради СРСР ЛІ. В. Підгорни« відві
дав Марокко з офіційним візитом.

В ході цього візиту, говориться в спільї.ому радянсько- 
марокканському комюніке, відбулись переговори, які 
проходили в обстановці взаєморозуміння і дружби. Ма
рокканська сторона висловила задоволення плідним 
розвитком радянсько-марокканського співробітництва. 
Обидві сторони висловилися за створення в обох країнах 
Радянсько-марокканського і Мароккано-радяиського то
вариств дружби.

Обидві сторони вважають, говориться в комюніке, що 
офіційний візит М. В. Підгорпого і обмін думками, який 
відбувся у зв’язку, з цим, являє собою новин внесок у 
дальший розвиток радянсько-марокканських відносин, а 
також у справу миру і міжнародного співробітництва.

(ТАРС).

Від Центрального Комітету KIEHDC, 
Президії Верховної Ради СРСР 
і Ради Міністрів СРСР

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР з глибоким 
сумом сповіщають, що 7 квітня 1969 року на 75-му році життя рантово вмер визначний партійний і дер
жавшій діяч Дем'ян Сергійович Коротченко — член Центрального Комітету КПРС, заступник Толовії 
Президії Верховної Ради СРСР, Голова Президії Верховної Ради Української РСР, Герой Соціалістич
ної Праці.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДА МІНІСТРІВ
КПРС РАДИ СРСР СРСР

Від Центрального Комітету КП України, 
Президії Верховної Ради Української РСР 
і Ради Міністрів Української РСР

Центральний Комітет Комуністичної партії України, Президія Верховної Ради Української РСР і Ра
да Міністрів Української РСР з глибоким сумом сповіщають, що 7 квітня 1969 року раптово помер 
вірний сип Комуністичної партії, визначний паріііїини і державний діяч, член Центрального Комітету 
КГІРС, член Полігбюро ЦК КП України, заступник Голови Президії Верховної Ради СРСР, Голова 
Президії Верховної Ради Української РСР, Герой Соціалістичної Праці Коротченко Дем'ян Сергійович.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ РАДА МІНІСТРІВ
КП УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Від Центрального Комітету
Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України

ЦК ЛК.СМ України висловлює глибокий сум з приводу раптової смерті визначного партійного і дер
жавного діяча, члена ЦК КПРС, заступника Голови Президії Верховної Ради СРСР, І оловп Президії 
Верховної Ради Української РСР, члена Політбюро ЦК КП України, Героя Соціалістичної Праці Дем’я- 
па Сергійовича Коротченка.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

У РАДІ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Рада Міністрів УРСР у 

зв'язку з кончиною Голови 
Президії Верховної Ради Ук
раїнської РСР Дем’яна Сергі
йовича КОРОТЧЕНКА оголо
сила на території Української 
РСР траур в день його похо
рону 8 квітня 1469 року І за
пропонувала виконавчим ко
мітетам обласних, районних, 
міських, сільських І селищних 
Рад депутатів трудящих Ук
раїнської РСР, всім радян
ським державним установам

вивісити в цей день на своїх 
будинках траурні прапори.

В день похорону Дем’яна 
Сергійовича Коротченка, почи
наючи з 15-ої години і до кін
ця похорону, приспустити 
державні прапори, підняті над 
Будниками Уряду Української 
РСР, виконкомів місцевих Рад 
депутатів трудящих, а також 
над Будинками дипломатич
них представництв Україн
ської РСР іа кордоном.

Дем‘ян Сергійович КОРОТЧЕНКО
7 квітня 1969 року рап-* 

тоьо помер видатний 
партійний і державний 
діяч, член ЦК КПРС, за-
ступник Голови Президії 
Верховної Ради СРСР, 
член Політбюро ЦК КП 
України, Голова Президії 
Верховної Ради Україн
ської РСР, Герой Соціа
лістичної Праці Дем’ян 
Сергійович Коротченко.

Д. С. Коротченко на
родився у 1894 році в 
селі Погрібки Шосткин- 
ського району Сумської 
області. З дитячих років 
був батраком, потім ро
бітником на залізниці і 
на заводі в м. Шостці.

Під час Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції Д. С. Коротчен
ко бере активну участь 
у боротьбі за становлен
ня і зміцнення Радян
ської влади на Україні. 
Еін був одним з органі
заторів перших парти
занських загонів на Чер
нігівщині, які билися про
ти німецьких інтервентів 
і контрреволюційних кур
кульсько - націоналістич
них банд.

У 1918 році Д. С. Ко
ротченко вступає в ряди 
Комуністичної партії. З 
1919 року він перебуває 
в Червоній Армії на пар
тійно-політичній роботі. 
Після закінчення грома
дянської війни Дем’ян 
Сергійович на керівній

партійній роботі у Шост- 
кинському і Новгород- 
Сіверському повітах. З 
1924 року — секретар 
Чернігівського і Перво- 
майського окружкомів 
партії, а потім слухач
курсів марксизму-лені- 
нізму при ЦК ВКП(б).

У 1931 році Д. С. Ко- 
ротченко обирається го
ловою виконкому Ба- 
уманської районної Ради 
депутатів трудящих міста 
Москви, потім працює 
секретарем Баумансько- 
го і Первомайського 
райкомів партії міста 
Москви, секретарем Мо
сковського і першим 
секретарем Західного 
(м. Смоленськ) обласних 
комітетів ВКП(б), а з лис
топада 1937 року — пер
шим секретарем Дніпро
петровського обкому 
КП(б) України. У 1938 ро
ці Д. С. Коротченко при
значається Головою Ради 
Народних Комісарів Ук
раїнської РСР. У 1939 ро
ці обирається секрета
рем Центрального Комі
тету КП(б)У.

У роки Великої Віт
чизняної війни Дем'ян 
Сергійович вів велику 
роботу по мобілізації 
українського народу на 
боротьбу проти німець
ко-фашистських загарб
ників, віддавав багато 
сил і енергії організації 
партизанського руху на

тимчасово окупованій 
території України. Вес
ною 1943 року ЦК КП(б)У 
посилає його в тил воро
га для подання практич
ної допомоги партизан
ським з’єднанням у роз
гортанні активних бойо
вих дій проти гітлерів
ських окупантів.

У післявоєнний період 
Д. С. Коротченко, пере
буваючи на посту Голо
ви Ради Міністрів Укра
їнської РСР, а з січня 
1954 року — будучи Го
ловою Президії Верхов
ної Ради Української 
РСР, багато зробив для 
єідбудови зруйнованого 
ворогом народного гос
подарства, дальшого під
несення економіки і куль
тури республіки.

Починаючи з XVIII з'їз-

ду Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Д. С. 
Коротченко обирається 
членом Центрального 
Комітету КПРС. З 1938 
року він — член Поліг
бюро ЦК КП України. 
Дем’ян Сергійович був 
депутатом Верховної Ра(- 
ди СРСР і Верховної Ра
ди УРСР усіх скликань.

За великі заслуги пе
ред Батьківщиною Д. С. 
Коротченко удостоєний 
високого звання Героя 
Соціалістичної Праці, на
городжений сімома ор
денами Леніна, ордена
ми Суворова і Вітчизня
ної війни перших ступе
нів, багатьма медалями.

Усе своє свідоме жит
тя Дем’ян Сергійович 
присвятив великій справі

комуністичного будівни
цтва в нашій країні. Йо
му завжди були властиві 
висока вимогливість, 
партійна принциповість, 
прагнення невтомної 
діяльності на благо ра
дянського народу, ін
тересам якого він слу
жив до останнього дня 
свого життя. Простота і 
скромність, чуйність і 
увага до людей завоюва
ли Дем’яну Сергійовичу 
Коротченку заслужену 
любов і повагу трудя
щих.

В наших серцях на
завжди збережеться світ
ла пам'ять про Дем’яна 
Сергійовича Коротчен
ка — вірного сина Ко
муністичної партії і ра
дянського народу.

В ЦК КП УКРАЇНИ, 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР І РАДІ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ЦК КП України, Президія Верховної 
Ради Української РСР і Рада Міністрів 
Української РСР постановили утворити 
Урядову комісію по організації похо
рону Д. С. Коротченка в складі 
тт. Ляшка О. П. (голова), Соболя М. О., 
Дрозденка В. І., Овчаренка Ф, Д., 
Клмменка В. К.. Стецеика С. О., Ци
булька В. М.. Іолобородька 1. >., Бот
вина О. П., Гусєва В. О., Бойка К. О.

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК 
про хворобу і причину смерті 
члена ЦК КПРС, заступника і олояи 
Президії Верховної Ради СРСР, 
члена Політбюро ЦК КП України, 
Голови Президії Верховної Ради 
УРСР, Героя Соціалістичної Праці 
КОРОТЧЕНКА Дем’яна Сергійо-

Л. І. Брежнєв, Г. І. Воронов, А. П. Кириленко, 0. М. Коспгін, К. Т. Ма
зуров, А. Я- Пельше, М. В. Підгорниіі, Д. С. Полянськнй, М. А. Суслои, 
б. М. Шеленін, П. Ю. Шелест, 10. В. Андропов, В. В. Гришин, П. Н. Демі- 
чев, Д. А. Кунаев, П. М.Машеров, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидов, 
Д. Ф. Устинов, В. В. ІДербнцький, І. В. Капитонов, К. Ф. Катушев, Ф. Д. Ку
лаков, Б. М. Пономарьов, М. С. Соломснцев, 0. Ф. Ватченко, В. І. Дроз
денко, II. Т. Кальченко, І. К. Лутак, О. П. Ляшко, М. О. Соболь, О. А. Ти
таренко, М. П. Георгадзе, І. В. Спиридонов, 10. І. Палеикіс, А. А. Гречко, 
І. II. Казанець, І. Г. Якубовський, О. О. Єпішев, Ф. Д. Овчаренко, Г. І. Ва- 
леико, І. С. Грушецькніі, В. І. Дегтярьов, В. К. Клименко, О. Є. Корнійчук, 
С. О. Сісценко, С. К. Бойко, А. Н. Зленко, В. Ю. Семичастний, С. М. Ан- 
дріанов, О. О. Бурмістров, П. Я. Розенко, І Д. Степаненко, її. Т. Троиько, 
Г. І. Шевчук, В. Г. Куликов, О. І І щепко, О. Ф. Федоров, Б. Є. Паточ, 
О. С. Канто, Д. М. Гридасов, М. В. Пгшов, В II. Русин, М. В. Хорунжий, 
М. Г. Вахула, С. І. Воротніков, Ю. Н. Єльченко, О. М. Корольова, Г. А. Ле- 
іунов. Ф. Я. Мокроус, Г. Д. Нестеренко, Г. Я. Царик, В. П. Чиж Ф. П. Го- 
.ювченко, І. П. Лисенко, О. П. Ботвин, В. О. Гусєв.

вича
Дем’ян Сергійович Коротченко про

тягом ряду років хворів вираженим 
атеросклерозом з переважним ура
женням аорти, вінцевих судин серця і 
нижніх кінцівок.

У геріод з 1961 року переніс повтор
ні інфаркти міокарду з наступним роп- 
шітком аневризми серця.

В ніиці березня ц. р. Д. С. Коротчен
ко хворів на грип. 7 квітня о 3 годині 
10 хвил. раптово розвились явища 
гострої сердечної недостатності і на
стала раптова смерть.

Патологоанатомічннм дослідженням 
встановлено наявність гострої тромбо- 
емболії магістральних вінцевих судин 
у зв’язку з різко вираженим атеро
склерозом, що й послужило безпосе
редньою причиною раптової смерті.

Міністр охорони здоров’я УРСР, 
доктор медичних наук, професор 

В. БРАТУСЬ 
Дійсний член АМН СРСР, 

професор Д. ЧЕБОТАРЬОБ 
Заслужений діяч науки, доктор 

медичних наук, професор 
Г. БУРЧННСЬКИН 

Заслужений діяч науки, доктор 
медичних наук, професор 

Є. ЧАПКА
Лікуючий лікар, заслужений 

лікар Української РСР 
Л. ЛЕБЕДЕВА 

Начальник Четвертою управління 
Міністерства охорони здоров’я 
УРСР, заслужений лікар УРСР

І. ШАЛКОВСЬКНЙ.
7 квітня 1969 реку.
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ЗАНЯТТЯ ЗАОЧНОГО СЕМІНАРУ НА ТЕМУ «РІШЕННЯ ЗБОРІВ 1 
КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯ» ВЕДЕ ІНСТРУКТОР ОБКОМУ 
ЛКСМУ ВАЛЕНТИН КУЛІШОВ.

У КОМУНІСТИЧНОМУ вихован
ні членів ВЛКСіМ і молоді ве

лику роль відіграють комсомоль
ські збори, які є школою політично
го виховання.

Важливим в роботі комсомоль
ських зборів е прийняття рішення. 
Після того, як збори приймуть по
станову, обов'язкову для всіх чле
нів організації, вона по суті тепер є 
планом дій комсомольців па най
ближчий час.

Питання, якими займається ком
сомольська організація, найрізнома
нітніші. У великих організаціях, як 
правило, проект рішення готується 
заздалегідь групою комсомольців, 
за дорученням комітету комсомолу. 
В невеликих організаціях — без
посередньо на зборах. І це цілком 
правильно. Постанова зборів по
винна бути конкретною. В ній не
обхідно вказати, що потрібно зро
бити, хю з комсомольців відпові
дає за проведення того чи іншого 
заходу, зазначити термін його ви
конання.
І ПКО. П! можна почути, що рі- 

шення взагалі непотрібно прий
мати, що не не більше не менше, 
як... «бюрократія». Дійсно, рішен
им може стати таким, якщо в ньо 
му проголошуються ..Ііше лозунг!!. 
Таке, з дозволу сказати, рішення 
члени ВЛКСМ сприймають, як пус
ту формальність. Подібні рішення 
нічого корисного не дають для ор
ганізації. Цс лише декларація про 
те, що треба зробити, але як це 
зробити, хто за цс відповідає — ні
чого цього знанні в рішенні не 
можна. Іноді прийняття таких рі
шень можна пояснити тим, що ком
сомольці не вміють скласти їх. Щоб 

цього не трапилося, треба деталь
но вивчити питання, яке обговорю
ється.

Потрібні такі рішення, які б ста- 
ішли конкретні завдання перед 
кожним комсомольцем, перед кож
ною комсомольською групою, цехо
вою, бригадною, відділковою орга
нізацією. 1 не тільки ставили б зав
дання, а й підказували, як потріб
но діяти, як застосовувати свою 
ініціативу, винахідливість у їх ви
рішенні.

Досвід роботи кращих організа
цій показує, що в багатьох випад
ках доцільно замість багатоповер
хових рішень приймати короткий, 
діловий план дій.

Нехай у постанові буде всього 
три—чотири пункти, але конкрет
них, і цс буде краще, ніж велика 
кількість загальних міркувань, які 
нікого і ні до чого не зобов'язу
ють.

ПІСЛЯ ТОГО. ЯК рІНІСіїіЯ прийнято 
більшіс по голосів, кожен комсомо. 
яєць — голосував він за чи проти 
- зобов'язаний його виконувати. В 

том-, випадку, коли член Спілки не 
згоден з прнннйтнм рішенням, Ста
тут ВЛКСМ надає йому право 
зверіа' ися іа роз’ясненням в будь- 
якії і: керівний орган комсомолу, 
включно до ЦІ< ВЛКСМ. • 
|ЧТЛТУТ ВЛіЛзМ зобов’язує кож- 

ного комсомольця активно бо
ротися за виконання рішень збо
рів. Без постійної перевірки прийня
ті постанови, плани роботи, зобов’я
зання молоді, якими б цінними і ці
кавим:! воші не були, можуть ви
явитись непотрібними паперами. 
Так трапилося в тих комсомоль

ських організаціях, де комітети 
комсомолу, секретарі комсомоль
ських організацій не вміють по- 
справжньому організувати копт-, 
роль і перевірку виконання рішень. 
За виконання прийнятих рішень в 
першу чергу ві оповідає комітет 
комсомолу.

Перевірка виконання — велика 
і складна справа. Не можна підхо
дити до всіх комсомольців шаб
лонно.. Багато з них хочуть вико
нати доручення, але ніколи не в 
силах самі знайти вихід і довести 
справу до кінця, їм необхідна прак
тична допомога з боку членів ко
мітету. секретарів комсЬмбЗіьсЙснх 
організацій.

Часто запитують, коли необхідно 
починати контроль і перевірку ви
конання? Безумовно, це залежить 
від тих питань, які вирішуються. І 
все ж перевірку необхідно розпочи
нати зразу ж після того, як прийня
то рішення, складено план чи дано 
доручення. Запізнюватися з пере
віркою — значить пустити справу 
на самоплив. В цьому випадку пе
ревірка виконання повинна злива
тися з організацією його виконан
ня. Інакше можна загубити хорошу 
ініціативу, хорошу справу.

ПЕРЕВІРКА виконання рішень 
взагалі повинна торкатися не 

тільки внутріспілкових питань. Не 
можна бути байдужим до того, як 
виковуються па даному підприєм
стві, в господарстві законополо
ження, які захищають інтереси мо
лоді. Комітет комсомолу повинен 
турбуватися про виконання законо
положень про охорону праці підліт
ків, про пільги для заочників та уч
нів вечірніх шкіл і Т. II.

Авторитет комсомольської органі
зації, її секретаря багато в чому 
залежить від того, як комітет ком
сомолу і сам секретар реагують на 
зауваження і пропозиції комсо
мольців, адже не всі вони можуть 
бути записані у рішення зборів. То
му багато секретарів комсомоль
ських організацій, комітетів комсо
молу мають зошити, в яких ведеть
ся облік пропозицій, висловлених 
на зборах і в бесідах з комсомоль
цями. Це Дає змогу комітету комсо
молу аналізувати ці пропозиції і 
робити відповідні висновки.

З КРЕМГЕСА
ф У Палаці культури іме

ні В. І. Леніна з усього ра
йону зібралися молоді 
вчителі на свій перший зліт.

З любов’ю і захопленням 
про свою професію говори
ли викладачі Павлиської се
редньої школи П. І. Шев
ченко та його колега С. П. 
Руденко.

Закінчивши школу, Галина Р13НИЧЕНКО прийшла 
працювати на ферму колгоспу «Шлях Жовтня» ОнуфрІ- 
ївського району. їй доручили доглядати труну великій 
рогатої худоби на відгодівлі. Зараз комсомолка відго
довує 50 голів тварин, кожна з яких дає щодобовий при
ріст 800 грамів.

.Фото К. ГОЛ У БЄ В А.

На добру згадку про цей 
зліт кожному учаснику бу
ло вручено книгу В. Канівця 
«Ульянови»...

ф Віктор Олійник, налад
чик електрозварювальних 
машин заводу металокон
струкція, — студент першо
го курсу загальнотехнічного 
факультету.

Цими днями бюро міськ
кому комсомолу рекомен
дувало Віктора кандидатом _ 
у члени КПРС... г

Н. КЛЬОВАНА,
працівник редакції газе
ти «Наддніпря и ська 
правда».

Юність
і духовна культура

СоЦІШИ.ІІІ проблеми МОЛОДІ — не 
проблеми майбутнього світу. Чи 
завжди ми усвідомлюємо те, що 
сьогоднішньому семикласнику у 
2000-му році буде всього 45 — 4(1 
років?! Як піп зустріне настання 
нового віку? Ті, кому сьогодні 11 -• 
16 років, складуть основний кон
тингент працівників народного гос
подарства п самому кінці XX — по
чатку XXI століття. Чи будуть воші 
підготовлені до того, щоб оволо
діти тією воістину фантастичною 
технікою, якою будуть озброєні під
приємства, освоїти найновіші дані 
науки, управляти процесами сус
пільного розвитку, іцо все усклад
нюється?

Характеризуючи молодь, класики 
марксизму-леніиізму ніколи не іг
норували зв'язані з її віком психо
логічні і фізіологічні особливості. 
Вони відзначали, що молоді власти
вий ентузіазм, що вона «повна по
лум’яної сили», що вона «киві’ть, 
буяє, шукає». (Молодь для соціоло
га - марксиста — не молодь «вза
галі*. а частина певного суспіль
ства, певного класу. її пікові харак
теристики не є тільки біологічними, 
вони завжди соціально обумовлені.

Буржуазна соціологія особливості 
молоді найчастіше зводить до пси
хологічної і фізіологічної вікової 
характеристики. У цьому відношен
ні показове визначення молоді, дане 
західнонімецьким соціологом Ф. Теп- 
бруКОМ; молодь — «...певний ПІК. 
що характеризується біологічними і 
психологічними відношеннями, а 
внаслідок цього і всіма особливос
тями вікового класу».

На цій основі буржуазні соціоло
ги заперечують класове розділення 
молоді. Як приклад підміни класо
вих відносин біологічними може бу
ти наведена книга австрійського 
правого соціаліста Карла Беднаріка 
«Молодий робітник сьогодні. Но
вий тип». Основна думка Беднаріка 
полягає в тому, що «...за своїм 
змістом молоді робітники, шо під
носяться до нового типу, не мо
жуть бути визначені як робітники». 
У сучасному «масовому суспіль
стві», па його думку, Маркси тсько 
розуміння робітника втратило зна
чення. Звідси робиться висновок, 
що існують лише проблеми молодо
го ПОКОЛІННЯ в ЦІЛОМУ. Але сз- 
ціальио-класові відмінності існують 
у суспільстві незалежно від того, 
хочуть чіі не хочуть бачити їх ті 
«ні інші соціологи: підміна цих від
мінностей віковими аж ніяк не 
влаштовує їх.

Виходячи з рсаіьшио збереження 
в соціалістичному суспільстві со
ціально-класових відмінностей, не
обхідно і в складі радянської моло
ді виділити певні соціальні груші — 
робітнича молодь, колгоспна мо
лодь, молода інтелігенція, учнівська 
молодь та ін. Ці груші взаємно 
перетинаються, «накладаються» од
на на одну. Значна кількість моло
дих робітників, колгоспників, служ
бовців вчиться у вечірніх школах, 
на вечірніх і заочних відділеннях 
технікумів і вузів і цим самим од
ночасно відноситься і до учнівської 
молоді. Пепна частина молодих ро
бітників і колгоспників і за осві
тою, і за кваліфікацією, і за стан
дартом життя фактично не відріз
няється під інтелігенції і т. д. Але 
все ж, доки наше суспільство не 
досягне соціальної однорідності, 
збережуться і певні соціальні від
мінності між різними групами на
шої молоді.

Проте не ці відмінності перш за 
все характеризують молодь соціа
лістичного суспільства. Незрівнянно 
істотніші ті загальні риси, які ха
рактеризують радянську молодь в 
цілому, обумовлюють її єдність, 
дозволяють говорити про неї ЯК’про 
єдину соціальну групу.

Сучасна радянська молодь повнГ- 
ше, ніж її батьки, користується пе
ревагами соціалізму. Це особливо 
наочно проявлястьсп в тому, що во
на має вищий рівень освіти.

Рівень освіти, що підвищився, 
створив певні умови для придбання 
молодими людьми найсучасніших 
професій, які вимагають більш ви
сокої кваліфікації і створюють ве
ликі можливості для творчої ро' 
боти.

Сучасну радянську молодь фор
мують нові суспільні відносини. .Со
ціалізм виступає для неї як цілком 
очевидне, ного переваги попа роз
глядає як належне. В цьому об'єк
тивна перевага її перед попереднім 
поколінням. В той же час нинішнє 
покоління юнаків ' дівчат не при
йшло тієї суворої; школії револю
ційної боротьби і гарту, як! випали 
на долю старшого покоління. Одна 
з вікових особливостей молоді —• 
малий життєвий досвід.

Але те. що сучасна радянська 
молодь живі? в умовах соціалістич
ного ладу, зовсім не означає, що її 
життя позбавлене певних трудно
щів, протиріч. Специфіка молоді по
лягає в тому, що вона Шукає своє 
місце о суспільстві, відкриває і 
приймає життєві істини і цінності, 

виробляє своє ставлення до життя. 
Знайти свог місце — це проблема 
ким стати і яким стати.

Зрозуміло, вибір зв’язаний з пев
ними ваганнями, сумнівами, розду
мами. В життєвих планах молоді, 
звичайно, відбиваються певні потре
би суспільства і існуюча система 
освіти, але тут можливі і протиріч
чя — між запитами і можливістю 
їх негайного задоволення, між гро
мадськими і особистими інтереси ми, 
між реальними потребами життя і 
системою освіти і т. д.

Однак визнання названих особли
востей не рівнозначне положенню, 
яке проводиться буржуазними со
ціологами, що XX століття нібито 
повністю змінило соціальне обличчя 
молоді.

У тій же книзі Беднаріка говори
ться, що взамін розповсюджених, 
визнаних норм молодий робітник 
створює свої власні ідеали. Серед 
них перш за все він виділяє інди
відуалізм. На думку Беднаріка, по
пий тип молоді аполітичний. Пред
мет бажання — транзистор, телеві
зор, кофеварка, мотоцикл. її надії 
«більш чи менш покладаються па 
щасливий випадок...»

Такни намальований Бедпаріком 
новий тип молодого робітника. 
Точніше — яким ного хотіла б ба
чити буржуазія, тому що хоча 
твердження буржуазних соціологів 
про духовну кризу молоді і відобра
жають у певній мірі дійсні проти
річчя капіталізму, було б непра
вильно бачити у молодому поколін
ні тільки «пропаще покоління», 
«скептичне покоління», «покоління 
твіста». «покоління вибитих із сід
ла» і т. д. Значна частина сучасної 
молоді піднімається на боротьбу з 
капіталом разом із старшим поко
лінням свого класу. Яскравий при
клад цьому — загальні масові ви
ступи студентів і робітників Фран
ції у травні 1968 року проти насту
пу імперіалістичних монополій. З 
Іншого боку, організатори’ так зна
ної «великої пролетарської культур
ної революції», аптимарксистська . 
група Мао Цче-дуна — Лінь Бяо в 
Китаї, яка протиставляє батьків і 
дітей у соціалістичному суспільстві 
в іншому плані. Справжній «рево
люційний» дух молодшого поколін
ня протиставляється «ревізіонізму» 
батьків, молодь нацьковується на 
робітничий клас, на вірні маркенз- 
му-ленінізму партійні кадри.

Аргументована критика буржуаз
них і дрібнобуржуазних перекру
чень соціального розпитку молоді в 
соціалістичному суспільстві можли-^. 
па лише на основі конкретного ви
вчення її духовного світу.

Духовний ріст і розвиток люди
ни йдуть на протязі всього її жнт- • 
тя. Однак нема сумніву, що .саме в 
молодості перш за все закладаю
ться основи духовного обличчя лю
дини, формується ного особистість. 
У молодості людина не тільки ово
лодіває певіюю сумою навичок, 
знань і норм поведінки, але н на

буває потребу брати активну участь 
V створенні духовних цінностей.

Буржуазні соціологи сучасності 
стверджують наявність у .молоді 
особливої «субкультури» -- якогось 
інтегруючого фактора, що об’єднує 
молодих людей незалежно під їх 
соціальної приналежності. Амери
канські соціологи сперечаються чи 
є «молодіжна субкультура» тільки 
підмінною від культури дорослих, 
яка теж розуміється як щось єдине, 
чи ж прямо протилежне їй.

Ми не можемо згодитися з наяв
ністю єдиної «молодіжної .субкуль- 
турн» у суспільстві, розділеному на 
антагоністичні класи, що борються. 
Культурне обличчя робітничої мо
лоді так само протилежне молоді 
буржуазній, як пролетарська куль
тура протилежна культурі буржу
азній. Це не виключає того, що 
певна частина робітничої молоді 
знаходиться ще під впливом бур
жуазної ідеології і культури. Тим 
більш нема підстав для проголо
шення наявності окремої «моло
діжної субкультури» і в СРСР. У 
Радянському Союзі перемогла єди
на загальнонародна соціалістична 
культура, в основі якої лежить 
марксистсько-ленінський світогляд. 
З юних років молода людина при
лучається до цієї культури, створе
ної її батьками І дідами.

Проте це аж ніяк не означає за
перечення певних особливостей при
лучення молоді до культури, специ
фічних шляхів оволодіння ІІСЮ.

Основою духовної культури лю
дини є її заіальна освіта. Звичайно, 
лема правил без винятків: іноді лю
дина шляхом самоосвіти може до
сягнути висот культури при низько
му. формальному ріпні освіти, 3 ін
шого боку, атестат про закінчення 
середньої школи чи навіть універ
ситетський диплом не завжди є сві
доцтвом високої культури та інте
лігентності його власника. Але, як 
правило, все ж саме рівеііь освіче
ності виступає критерієм культур
ного розвитку особистості. Не ви
падково .найважливішим шляхом 
дальшого підвищення культурного 
рівня трудящих Радянської країни 
є введення у найближчі роки за
гальної повної середньої освіти мо
лоді, що вступає в життя.

Більш складною І трудомісткою 
проблемою є досягнення середньої 
освіти тією частиною молоді,- котра 
вже вступила у самостійне трудове 
життя. Науково-технічний прогрес 
веде до неминучості підвищення 
вимог до загальної І спеціальної 
оспігн працівника і цим самим спо
нукає його вчитися. Проте необхід
но врахувати, що, по-перше, науко
во-технічний прогрес ставить такі 
вимог,і поки що не до всіх груп 
робітників, а лише до тих, хто зв’я
заний з новою сучасною технікою.

«зміст праці значних категорій ро
бітників, ЯКІ вручну обслуїокують ті 
•н інші машини або механізми, чи 
ипаіі^пХ. "СКпал-іфі,'0"а"<’,° Ручною 
вч і н«’ п Слао° ст»'мулк>є їх па- 

В результаті вчаться нині 
насамперед робітники основних,

найбільш досконалих у технічному 
відношенні цехів. І все ж помилко
во думати, що в умовах соціалізму 
вимоги до освіти молодого робіт
ника обмежуються лише вимогами, 
які пред’являють до нього нова 
техніка і технологія виробництва. 
Економічна реформа, що проводи
ться нині н СРС.Р. передбачає більш 
активну участь кожного робітника 
в управлінні всіма справами під
приємства, у плануванні виробни
цтва і проведенні господарського 
розрахунку. Кожний робітник ііоііи- 
иеп сьогодні брати участь в управ
лінні, бути не тільки виконавцем 
даних йому завдань, але й свідо
мим організатором виробництва. 
Для цієї участі робітникові необ
хідний певний мінімум освіти. Весь 
устрій соціалістичної о життя вима
гає від молодого робітника висо
кого рівня освіти. Причому, гені
альні вимоги до освіти є сьогодні, 
мабуть, не менш значними для ро
бітничої молоді, ніж вііробпнчо- 
тсхііічііі вимоги.

Оволодіння соціалістичною куль
турою не прогулянка по музею, на
віть у супроводженні розумного і 
знаючого екскурсовода. Завдання я 
тому, щоб привчити молоду людину 
до думки, що оволодіння вершиною X" 
людської культури — напруженні! "X 
творчий' труд. Д це МОЖЛИВО, У 
свою чергу, лише в тому випадку, 
якщо молодь з самих юних років 
буде поступово прилучатися до 
участі у духовному виробництві, до 
самостійного створення духовних 
цінностей.

Соціалізм надав пайінпріїїим вер
ствам народу можливість повіймо 
розкриття їх творчих можливостей, 
здібностей і талантів. Він ліквіду
вав той вид духовного відчуження 
особистості, який класики марксиз
му розглядали як «виняткову кон
центрацію художнього таланту в 
окремих індивідах і зв’язане з ним 
придушення його в широкій масі». 
Поряд з безіменною народною ху
дожньою творчістю (фольклором) в 
соціалістичному суспільстві виникло 
якісно нове явище духовного жит
тя — масова народна художня са
модіяльність.

Нині особливо важливі ті форми 
художньої самодіяльності, де ї<’ 
учасники прилучаються до вищого 
рівня духовного виробництва — са
мостійного творення оригінальних 
цінностей культури, — народні сту
ли. кіностудії, театри, літературні 
об єднання і т. д.

Радянський Союз перебуває на 
завершальному етані соціалістичної 
революції, цілі, завдання і шляхи 
якої були накреслені великим Ле
ніним. Створюється суспільство, 
кожний член якого буде ВОЛО
ДІТИ висотами людської культури, 
в Міру своїх сил і здібностей буде 
брати участь у творенні духовних 
цінностей, буде я найвищому і най
кращому смислі цього слона інтелі
гентною людиною. Цс і буде тор
жеством загальнонародної, загаль
нолюдської культури — культури 
комунізму.
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деньЛЕНІН У СЕРЦЯХ ЛЮДЕЙ

. ..

Багато століть стоїть на зелених пагорбах, 
які збігають до озера, місто Цюріх. Гордовито 
піднісся з центрі шпиль його кафедрального 
робору. На околицях димлять труби числен
них зазодів, аистроїлись 10— 14-поверхоаГбу
динки зі скла і бетону. Такий сьогоднішній 
Цюріх — великий індустріальний, фінансовий і 
культурний центр Швейцарії з півмільйонним 
населенням. Багато бачив Цюріх. Хто тільки 
не жиз —• довго чи коротко — в цьому відо
мому далеко за межами Швейцарії місті! 
А справді: хіо? Відповідь на це питання вирі
шили дати міський муніципалітет і історичне 
товариство Цюріха, які влаштували в залах ра- 
іуші виставку «Видатні гості Цюріха (19—20 
століття)». .. ' • і _ .

Відвідувачі можуть побачити мідну дошку з 
готелю «Цум ротен шверт», • яка розповідає 
про те, що в цьому готелі зупинялися такі зи- 
датні композитори і письменники як Моцарт, 
Гете, В. Гюго, Ліст. Тут театральна афіша, яка 
оголошувала, ще 23 лютого 1855 року оперою 
«Тангейзер» буде диригувати сам її творець — 
Вагнер. На столах лежать реєстраційні книги 
отепіз, списки почесних гостей на різних тор
жествах, зібраннях артистів, художників, пись
менників. Ось автографи Поля Валері, Ра- 
біндраната Тагора, Штрауса, Амундсена, Ша- 
.пяпіна, а ось календар з робочого столу То
маса Манна, відкритий на останньому дні його 
життя (зін помер в Цюріху).

Привертає увагу вітрина з листками, всіяни- . 

ЧОГО ХОЧЕ
АНГЛІЙСЬКА

Аитор цієї статті Пітер Хе.тлієр — студент Сассексі.’ ого 
університету, йому 21 рік. Вій був сднпм організаторів 
найбільшої молодіжної демонстрації в Англії 27 жовтня 
минулого року па підтримку справедливої боротьби п’єі- 
памського народу.

Чаго хоче англійська молодь сьоюдпі? Ц» запитання ки
дають в обличчя будь-якому юнакові чи дівчині, якщо вони 
нясловлюїот» незгоду з існуючою в Англії системою.

Ось моя відповідь на це запитання.
Англійська молодь взагалі, студенти зокрема, ситі но гор

ло тією соціальною системою, яка дісталася їм у спадок від 
батьків і за яку, здавалося б, вони повинні бути їм вдячні. 
Вони бачать, як Англія разом з іншими багатими країнами 
експлуатує Африку, Азію і Латинську Америку. Вони ба
чать, що вдома сотні тисяч людей жиеуть у злиднях і жах
ливих умовах.

Нашій молоді говорять, що вона живе у суспільстві з 
істинно демократичними інститутами. Проте, коли молоді, 
намагається здійснити цю демократію в університетах і ко
леджах, то стикається з сильною протидією властен.

Наша молодь чує обіцянки політичних і державних діячів. 
Але ці діячі швидко забувають свої’ обіцянки і роблять зов
сім протилежне.

Наша молодь бачить, що лейбористський уряд, котрий пе
реміг на виборах завдяки запропонованій виборцям програ
мі реформ, слідує класичній політиці консерваторів у галузі 

Л *"Т»ін і прибутків, платіжного балансу і обмеження прав 
профспілок. Тим часом багачі багатіють, бідняки бідніють, 
а кольорове населення використовується як козел відпущен
ня. У міжнародній політиці Англія стоїть з тими держава
ми, які гноблять слабких. Англія підтримує агресію у В’єт
намі, полковників у Греції, расистів у Південній Африці.

Коли молодь починає висловлювати незадоволення, то їй 
товарніь, що треба діяти через парламент і існуючі установи.

Але, іцо робити, якщо у тебе- більше немає поваги до по
літичних діячів і якщо ти більше не віриш в ефективність 
парламенту як засобу, з допомогою якого можна змінити 
суспільство?

Прийнято вважати, що нетерплячість — характерна рисі 
молоді. Однак я не можу зрозуміти, чому це розглядають 
як негативну якість.

Коли у В’єтнамі і Родезії спалюються села, коли в Англії 
люди все ще помирають з голоду, чому терплячість повин
на бути доброчесністю?

Справжня влада в Англії належить не парламенту. Вона 
належить Сіті, Фліі-стріту. Уаііт-холлу і в такій же мірі 
Вапіінгтону.

Англійська молодь хоче зламати цю систему, котра хо
вається за фасадом демократії, але дуже далека від неї на 
практиці.

Молодь, як 1 багато інших груп населення, паприкла і.
безробітні і бездомні, приходить до висновку, що необхідно 
активно ДІЯТИ, щоб добитися змін. Звичайно, ті, хто хоче 
повалити капіталістичну систему, розуміють, що попереду 
тривала боротьба.

До тих Нір, доки не буде змінена наша система, 
можемо сподіватися, що експлуатація і злидні в 
зникнуть, ,

Англії потрібна революція. Все більше

цюнатц для неї. Бездомні займають ^ііусті будинки^ 
заломлюють — -............ -
платити, і квартири пустують іноді роками. • _
дентн борються за реформи п університетах. Всюди Р - 
аіпииніггі. і п національному масштабі. Приклад тому - 
демонстрації з таких великих проблем, як В єтнам чи збі. >- 
шеппя квартплати,

Дії нопіції, включаючи арешти тих, хто активно ‘'1су>11, : 
проти, говорять про те, що капіталісти і політичні дія і, * 
тримають країну під контролем, бачать загрозу своїм 
позиціям. _ '

Ця загроза буде зростати в майбутньому ще швидше, 
у минулому році. (АПН).

ми не 
Англії

старих 
англійці» починають вірити в необхідність революції прл-. 

неї Бездомні займають пусті будинки (хазяї 
таку квартплату, що робітники не в спромозі 
паотиоп пустують іноді роками. —- РЕД.), сгу-

лай формулами Ейнштейна, який вчився і 
кладав у Цюріху. Відвідувачі уважно розгля
дають фотографії і листи Вільгельма Лібкнех- 
та, Августа Бебеля, Рози Люксембург, Клари 
Цеткін, які жили тут в кінці XIX й на почат
ку XX століття в еміграції і брали участь у 
міжнародних конференціях і зустрічах соціа
лістів.

І раптом за поворотом галереї — його об
личчя, очі, зовнішність, знайома до нескінчен
ності. Великий портрет Леніна! Під ним — ціла 
вітрина, присвячена життю Володимира Ілліча 
в Цюріху в 1916—1917 роках. Ось свідоцтво 
важких умов життя політичного емігранта: 
заява Леніна в поліцейське управління з штам
пом «Одержано 28 грудня 1916 р., № 61033». 
Поряд — поручительство видного швейцар
ського соціаліста Фріца Платтена за Володи
мира Ілліча при запису його в «Центральне 
зібрання соціальної літератури» (зараз — «Со
ціальний архів»). Абонементні листки цієї біб
ліотеки, де Ленін багато працював, підбираючи 
матеріал для ряду своїх праць і перш за все 
для роботи «Імперіалізм, як найвища стадія 
капіталізму». На одному з листків читаємо: 
«Я, Ульянов Володимир, який проживає в бу
динку №14 по вулиці Шпігельгассе, одержав 
з 12 лютого 1917 року на 4 тижні книгу Марк
са «Громадянська війна у Франції». А поряд 
лежить і сама ця книга, видана в 1891 році 
(«Соціальний архів» береже її в спеціально
му «ленінському» досьє).

Другий абонементний листок — на п’ята 
номерів журналу «Югенд-Інтернаціонале». 
Уважно ознайомившись із цим органом «Між
народної спілки соціалістичних організацій мо
лоді», Ленін написав спеціальну статтю. В ній 
він не тільки проаналізував стан журналу, але 
й даз поради, як ставитися до «молоді, яка 
кипить, бурлить, шукає», поради, які зберегли 
всю свою силу і в наші дні.

■’Ь^ВАГУ громадськості і га- 
& зет ФРН привертає в ці 
дні невелике західнонімець
ке місто Мюльгейм. Зовсім 
недавно поліція арештувала 
тут націстського злочинця 
Вернера Беста. Це не рядо
вий фашист. Разом з Гіммле- 
ром і Кальтенбруннером 
колишній бригаденфюрер 
СС Вест — засновник і ор
ганізатор фашистського гес
тапо. Бест несе пряму від
повідальність за масове зни
щення тисяч мирних людей.

З роки фашизму Бест зро
бив стрімку кар’єру. В 1933 
році, зразу після приходу 
Гітлера до влади, він стає 
начальником поліції на зем
лі Гессен, а через кілька мі
сяців очолює відділ геста
по. З 1940 року Бест — на
чальник управління СД при

Кат
із
Мюльгейма

призначається 
уповноваже- 
За

командуючому гітлерів
ськими окупаційними вій
ськами у Франції. За осо
бистим розпорядженням 
Гіммлера в листопаді 1942 
року Бест 
«імперським 
ним» в Данії. За кожним 
новим призначенням Беста 
йде довга низка розстрілів, 
вбивств, катувань. Тільки за 
звіоства, вчинені в Данії, 
місцевий суд виніс вирок за
судити гестапівця до смерті.

Однак у 1951 році фа
шистського ката було пере
дачо західно н і м е ць к и м 
властям. У Західній Німеч
чині Бест знову стає «пова
жаним громадянином» і ко
ристується всіма благами і 
привілеями. Як повідомляє 
газета «Весфаліше рунд- 
шау», до дня свого арешту 
Бест спокійно працював 
«юристом на великому кон
церні ФРН». ■

Назіть зараз, коли запек- 
■ лий гестапівець заарешто

ваний і йому пред’явлені но
ві звинувачення про знищен
ня тисяч мирних громадян, 
тут не вірять, що Бест по
несе заслужену кару. Надто 
вже прихильна боннська фе- 
міда до націстських злочин
ців.

А. СЕНЕНКОВ, 
кореспондент ТАРС. 

Бони,

15 березня 1917 року (за новим стилем) 
Ленін узнав про революцію в Росіі. З цього 
моменту кожний день перебування в Швейца
рії здається йому нестерпимо довгим. Швидше 
о Петроград! І 9 квітня Володимир Ілліч з до
помогою того ж Фріца Платтена виїжджає з 
Цюріха через Німеччину і Швецію в Росію. 
Про цей переїзд розповідає протокол про 
умови поїздки, підписаний Леніним, Крупською 
і групою інших революційних емігрантів, а та
кож виставлена тут же книжка Ф. Платтена 
про цю поїздку, видача в Цюріху.

...Вже дзвенить дзвінок, який сповіщає про 
кінець робочого дня ратуші (а, отже, і вистав
ки), а ми все ніяк не можемо відійти від цих 
ленінських реліквій, переписуємо в блокноти 
рядки, написані більше п’яти десятиріч тому 
рукою Ілліча, вдивляємося в портрет Леніна, 
написаний пензлем швейцарського художника.

І знову гамірні цюріхські вулиці. Навколо — 
потік автомашин, люди, які кудись поспіша
ють, кричать газетярі, дзвонять трамваї... Ленін 
любив і поважав простих трудівників цієї ма
ленької коаїни. Щоб переконатися г. цьому, 
досить перечитати його «Прощальний лист до 
швейцарських робітників».

Передові кола швейцарської громадськості 
високо цінували дружні почуття Леніна до 
швейцарського народу, юго єидатну історичну 
роль. Ще в 1926 році на честь перебування 
В. І. Леніна в Цюріху (він бував тут неоднора
зово, але порівняно довгий час жив у 1916— 
1917 роках) на будинку № 14 по Шпігельгассе 
була встановлена меморіальна дошка. На ній 
висічені слова: «Тут з 21 лютого 1916 по 2 квіт
ня 1917 року був Ленін, вождь російської ре
волюції».

які символізують

з відкритими па-

надбавка до 
податку як 

захід» збере 
до кінця 

місцс- 
вопи

Жеисва.

Г. ДРАГУНОВ, 
кореспондені ТА PC.

З наближенням 15 квітня 
— дня виплати американця
ми податків — все частіше 
можна зустріти па сторінках 
газет і журналів або поба
чити на вітринах, в вагонах 
метро і автобусах карика
тури. які досить влучно від
бивають почуття і настрої 
платників податків. Ось од
на з них: троє страшних чу
довиськ, ’ 2
податки федеральні, штатів 
і міські. _ ~~
щами наступають на зіщу
лену і перелякану людину. 
Під малюнком напис: «15 
квітня — жахливий день».

В стані пригніченості че
кають десятки мільйонів 
рядових платників податків 
США цієї дати. За під
рахунками спец і а л і с т і в, 
кожна американська сім'я 
повинна внести в державну 
казну в середньому майже 
на 1800 доларів більше, ніж 
у 1960 році. Поки буде про
довжуватися війна у В’єтна
мі, підкреслює відомий еко
номічний оглядач Сільвія 
Портер, не передбачається 
ніякого зниження федераль
ного податку. Саме цими 
думками керувався міністр 
фінансів США Дсвід Кснне- 
ді, коли оголосив недавно, 
що запроваджена ще попе
редньою адміністрацією де
сятипроцентна 
прибуткового 
«тимчасовий 
жеться, напевне. 
1970 року. Що ж до 
них податків, то вони за 
останні десять років подвої
лись. Як відзначав газета 
«Кріс.чен сайєнс монітор», 
немає ознак того, що ріст 
їх сповільниться. Губерна
тор штату Коннектікут Дж. 
Демпсі, наприклад, запро
понував підвищити податок 
на продаж товарів з 3,5 про
цента до 5 процентів. Ана
логічні законопроекти 
ходиться на розгляді 
нодавчих зборів уже 
надцятн штатів країни.

Зростаючий 
ків лягає, 
плечі 
щнх. 
США 
пише 
сотні 
кіз податків 
зівки, щоб суттєво скороти
ти виплату податків зі сво
їх прибутків».

Одна з найбільш пошире
них лазівок — так звані 
«благотворні» фонди, які 
за законом не підлягають 
оподаткуванню і куди най
більші корпорації відклада
ють свої капітали. Таких 
фондів у Сполучених Шта
тах нараховується більше 
тридцяти тисяч.

Проведене нещодавно об
меження показало, що 596 
фондів контролюють акти
ви, які складають більше 15 
мільярдів доларів. Ця сума 
на 4і процент перевищує 
загальні активи 50 най
більших американських бан
ків.

Провідні профспілки 
США, серед них об’єднана 
профспілка робітників авто- 
мобільної промисловості і 
профспілка портових ван
тажників і робітників скла
дів. виступили з вимогою 
корінним чином змінити по
даткову систему З ТИМ. щрб 
закрити всі «законні лазів
ки» для багатих.

зна- 
зако- 
три-

тягар подат- 
периї за все, на 

американських трудя- 
сПри нині існуючій у 
податковій системі. — 
журнал «Ньюсуїк»,— 
тисяч багатих ллатии- 

зпаходяті» ла-

„КОЛОНИ СТОРІЧЧЯ1'
ГАВАНА. (ТАРС). З великим піднесенням трудять

ся на цукрових плантаціях Куби юнаки і дівчата. — 
учасники сформованої в країні «Молодіжної колони 
сторіччя». Молодь, яка добровільно вступила в то ко
лону, буде працювати протягом трьох років і разом 
з тим проходить військову підготовку.

Тільки за перші два місяці цього року учасники ко
лони нарубали в провінції Ка.магуей понад 40 мільйо
нів арроб (одна арроба дорівнює 11,5 кілограмів) і 
посадили нової тростини більш як на 3 тисячах гекта
рів землі.

Бюджет не розрахований на освіту
ПАРИЖ. (ТАРС). Коштів, виділених бюджетом, го

вориться в заяві Національної Федерації працівників 
освіти Франції, явно не досить для забезпечення нор
мальних умов навчання дітей. В країні, як і раніше, 
відчувається потреба \ викладачах і шкільних примі
щеннях.

Генеральний секретар цієї федерації Ж. Маранжс за
явив, що 100 тисяч підлітків віком 15 років не ЗМОГЛА 
продовжувати навчання в коледжах за браком навчаль
них місць. 60—80 процентів учнів не можуть пройти 
медичного огляду внаслідок малочисельності медичного 
персоналу’ в школах. Наступного року школи і вузи 
можуть виявитися ще в більш важкому ‘становищі.

А. ЖИГУЛЬОВ. 
кореспондент TA PC. 

Пью-Порк.
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РЕКОМЕНДАЦІЮ ВИПРАВДАЮ'.
З п’ятого класу я була у 

групі подовженого лия. 
яку. вела Бсйгул Марія Іва
нівна. Тоді ж і познайоми
лась із ракетомоделізмом.

З тих пір минуло чотири 
роки. Тепер я восьмиклас
ниця, секретар комсомоль
ської організації школи, 
староста гуртка. Наша шко
ла займає перше місце в 
райоиі з ракетного моделіз
му. І в цьому найбільша 
заслуга Марії Іванівни. Бо 
не вона зуміла прищепити 
нам любов до цього діла.

Наша школа восьмиріч
на, наш клас — випускний. 
Мені хочеться від усієї ду
ші подякувати .Марії Іва
нівні за все гс хороше, чо
му навчила вона нас. У ме
не до неї особисте ставлен
ня. Вона мені, як друга 
мама, найкращий друг.

Марія Іванівна — член 
партії і давала мені реко
мендацію у комсомол. Я 
хочу запевнити, що її ре
комендацію виправдаю.

Ольга КОНЬКО, 
секретар комсомольсь
кої організації Крем- 
гссівської 8-річної шко
ли Л С.

СПОДОБАВСЯВСІМ
Учні Хмелівської серед-' 

ньої школи Лі І провели 
вечір, присвячений Кіп-річ- 
чю від дня народження 
В. І. Леніна. Він проходив 
у Палаці піонерів. Присут
ні подивились кінофільм 
про дніячі і юнацькі роки 
Ілліча, прослухали допо
відь директора М. Ф. Жа- 
бокрпцьквго «Образ В. І. 
Леніна в літературі». А по
тім виступали учні Н. Су
хоребра. І. Бодюл, Г. Гар
кава. Воші читали твори 
про Володимира Ілліча, ви
конували пісні, які любив 
Ілліч.

Вечір пройшов дуже ціка
во і сподобався всім.

Т. РЯБОКОНЬ.

РАДА КОМСОМОЛЬЦІВ З КОМУНІСТАМИ
Цього разу на відкритих 

партійних зборах були при
сутні комсомольці школи. 
Десятикласницю, секрета
ря комсомольської органі
зації школи Людмилу Хо
менко, комсоргів всіх кла
сів, голову ради піонерсь
кої дружини запросили для 
великої розмови. Мова 
йшла про поліпшепня ус
пішності і дисципліни.

Справа в тому, шо наша 
школа — опорна в Кірово
градському районі. Вона 
має добру матеріальну ба
зу, досвідчених вчителів. 
Школа одержала на вічне 
зберігання вимпел і Черво
вий прапор райкому ком
сомолу, Грамоту ЦК 
ЛКСМУ та Диплом ВДІІГ 
СРСР в Москві. Більшість 
комсомольців е прикладом 
для інших. Прото нерідкі 
випадки, коли з'являються 
двійки, ухилення від гро
мадських доручень.

Та як добитись стопро- 
иентової успішності, актив
ності учнів радились ком
сомольці з комуністами на 
партійних зборах.

Т. СИДОРЕНКО, 
вихователь Аджарсь
кої середньої школи 
№ 1.

Останнім часом працівники комунального юсподарстиа 
м. Кіровограда помітно пожвавили роботу, спрямовуючи 
спою діяльність на оздоровлення і фізичне виховання дітей. 
Будуються спортивні база, купується інвентар для юних 
спортсменів, між підлітками влаштовуються спортивні зма
гання.

На з її і м к у,- начальниц ЖЕКа № 7 П. В. ПОЛТАВЕЦЬ [ 
і громадський інструктор п> фізкультурі і спорту, електрик | 
Раїса ОВЧАРЕНКО розглядають щойно придбаний спор- І 
тивний інвентар.

Фото В. КОВПАКА.

НЕЗВИЧАЙНА ВУЛИЦЯ
В центрі нашого міста € 

вулиця Медведева. Вона 
трохи незвичайна, бо .має 
тротуар лише з одного бо
ку. З іншого — насипані 
кучугури землі, як пам'ят
ники недалекоглядним гос
подарям. Щодо бруківки 
для транспорту, то вона 
поки що не існує. Чому?..

В кабінеті головного ін
женера будуправлііпія № 1 
тресту «Кіровоградпром- 
буд» М. А. Мельвиченка я 
поцікавився:

— Микола Артемович, 
колії ви повинні були за
кінчити будувати тепло
трасу па вулиці Медведе
ва?

— В третьому кварталі 
1968-го. Але трохи запізни
лися.

— А чому дорогу не об
ладнали?

— Бо вже спізнилися. 
Настала осінь...

...А тепер настала весна. 
На цій вулиці на тому міс
ці, це має бути протуар, за
раз така багнюка, що її 
стадо слонів за день не ви. 
місить.

Щоранку по вулиці Мед
ведева спішать сотні сту
дентів, робітників, служ
бовців та школярів. Безце
ремонно втискуючись ІЗ їх
ній натовп повзуть... самос
киди, бульдозери, тракто
ри. Адже на подвір’ї ЖКВ, 
яке тут розташоване, є 
«невеличке» будівельне гос

РЕПЛІКА

подарство і поруч'— дро
в'яний склад. А ще вище 
— два будівельні об'єкти.

— У мене двоє внучат 
дошкільного віку, — гово
рить місцева жителька 
Л. 10. Поліщук, — я їх бо
юсь випускати за хвіртку. 
Адже цілий доні, попід вік
нами гасають машини.

Це саме я чув і від мо
лодої матері, сусідки По
ліщук Марії Коршунової,

Обурення їхнє цілком за
кономірне. Вже кілька мі
сяців підряд без особливої 
потреби (щоб не об’їжджа
ти далеко) шугають по 
тротуару вантажні машини.

Побувавши па цій вулиці 
хвилин десять, я їх зафік
сував кілька штук. Ось їх 
номери: 16—70 КДА, 41—61 
-КДГ і т. д. При потребі я 
міг би доповнити цей спи
сок. До речі, будівельни
кам не обов’язково завози
ти свої матеріали по вули
ці Ліедвсдєва. їх цілком 
влаштовує і вулиця Луна- 
царського.

В кінці хочеться сказати 
ще про те, що жителі цієї 
вулиці не п’ють води. Не 
вірите? В це, мабуть, не 
повірить і керівництво мі
ського водоканалу, яке 
справно бере гроші за во
ду, хоч колонка тут не пра
цює вже скоро півроку.В. ГОНЧАРЕНКО.

м. Кіровоград.

ОМАГАННЯ на найвищо- 
му рівні — найбільш 

яскраві і хвилюючі розді
ли в багатовіковій історії 
шахів. В ній ми знаходимо 
і незакінчений спір по
колінь, і боротьбу стилів, 
і нарешті, шедеври твор
чої думки.

Так, важкий шлях до ша
хового Олімпу. За сто ро
ків тільки дев'ять щаслив
ців стали чемпіонами 
світу.

Лев Толстой говорив: «Я 
не можу побороти свій 
патріотизм і не бажати, 
щоб першим шахістом був 
росіянин». Про це мріяв у 
кінці минулого століття 
наш співвітчизник М. І. 
Чигорін. Але досягти мети 
він не зумів, хоч двічі ви
борював корону у першо
го чемпіона світу В. Стой* 
ніца. З іменем цього най
більшого шахового зако
нодавця пов’язане виник
нення нової позиційної 
школи, заснованої на нау
кових принципах стратегії 
і тактики.

Е. Ласкер ще більше по
глибив зміст шахової бо
ротьби. У 1894 році він пе
реміг Стейніца в матчі з 
рахунком 12:7 і сам запро
понував суперникові зу
стрітися повторно через 
два роки. В матчі-реванші 
рахунок був уже розгром
ним — 12,5:4,5 на користь 
23-річного шахового ко
роля.

Вважаючи шахову гру «зма
ганням різних людських ха
рактерів», філософ і матема
тик Ласкер надавав першо
чергового значении психоло
гічним особливостям гри су
перників. Виникла навіть ле
генда, що німецький грос
мейстер обкурює сигарами і 
гіпнотизує партнерів, оселяю
чи їм помилкові ходи!

У 1921 році в Гавані відбу
лася зустріч Ласкера з 33-річ- 
ним кубинським гросмейсте
ром Х.-Р. Капабланкою. Зма
гання повинно було складати
ся з 24 партій. Але зіграно бу
ло тільки 14; в чотирьох пар
тіях переміг Капабланка, а 
десять закінчилися внічию. 
До цього моменту Ласкер так 
нервував, що стало необхід
ним втручання лікарів, пні по

рекомендували негайно припи
нити поєдинок. І Ласкер за
здалегідь здав матч. Так з'я
вився третій чемпіон світу.

...Капабланка вже в чо
тири роки від народження 
грав у шахи, а в одинад
цять років вважався най- 
сильнішим шахістом Куби. 
Він увійшов у літопис ша
хів як неперевершений 
віртуоз нової техніки гри, 
як великий імпровізатор, 
для якого не існувало та
ємниць в оцінці позиції, в 
пошуках найсильнішого 
ходу. «Перемогти мене не 

можна. Якщо потрібно, я 
завжди доб’юся нічиєї»,— 
говорив мені кубинець. Та 
до кінця його кар’єри 
стиль Капабланки змінив
ся: фантазія поступилася 
місцем холодному розра
хунку, комбінаційні заду
ми — спрощеним систе
мам. Наступила творча 
криза... «Капабланка в га
лузі техніки був учителем 
молодих майстрів, але... 
майбутнє належить твор
чості Альохіна», — писав 
у свій час відомий грос
мейстер Р. Реті.

СУПЕРЕЧКА 
БІЛЯ ВЕРШИНИ
ШАХОВОГО ОЛІМПУ

Феноменальний талант, 
невичерпність фантазії і 
сміливість дерзань від
значали великого росій
ського майстра, який за
воював в середині 20-х 
років провідне місце в ша
ховому світі. Стиль пере
мог Альохіна до цього ча
су приголомшує, не маю
чи собі рівних.

У 1925 році Альохін (йо
му було тоді 33 роки) від
важився на нечуваний до 
того рекорд. Він провів у 
Парижі сеанс одночасної 
гри проти 28 сильних ша
хістів «не дивлячись на 
дошку», і виграв 85 про
центів партій. Альохін си
дів спиною до гравців і 
нічого не записував. Тіль
ки кілька чашок кави і ко
робка сигарет були його 
підкріпленням за 13 годин 
гри...

Через два роки в дале
кій Аргентіні відбувся 
довгожданий магч Капа-
бланки з Альохіним (до
6 виграних 
врахування

партій без 
нічиїх). Поє-

динок двох яскравих ін
дивідуальностей вирішу
вав не тільки спір про те, 
«хто сильніший», але і 
питання, відживає чи роз
квітає шахове мистецтво.

— Я не уявляю собі, як 
зможу перемогти непе
реможного кубинця, але 
не думаю, що він виграє 
у мене в матчі 6 пар
тій, — сказав Альохін в 
інтерв'ю перед від’їздом 
з Європи в Америку.

«Отже, попи зійшлись, — 
писав очевидець матчу, — 
житель півдня, з розумом 
тверезої її холодної людини, і 
житель півночі, бурхливому 
темпераменту якого може по
заздрити будь-який житель 
сонячного півдня». Більше 
двох місяців нродовжуьалося 
змагання. Переміг Альохін: 
він виграв шість партій, три— 
програв, 25 зустрічей закінчи
лись внічию. Він переміг Ка- 
наблапку його ж попередньою 
зброєю — віртуозною техні
кою, силою і логікою думки.

Гаага, 1947 рік. На кон
гресі Міжнародної шахо
вої федерації (Ф1ДЕ) ви
рішується питання, як 
після смерті Альохіна ви
значити чемпіона світу? 
Обговорюється така про
позиція: оголосити чем
піоном світу М. Ейве, 
який носив цей титул у 
1935—1937 роках. Однак 
ця ідея не одержала 
схвалення, і було виріше
но провести о наступно
му році матч-турнір най- 
сильніших гросмейстерів: 
першу половину — в 
Гаазі, другу — в Моск
ві. І блискучого успіху в 
цьому змаганні досяг лі
дер радянських шахістів 
М. Ботвинник — він за
воював перший приз і 
«королівську мантію». 
Нагадаємо, що в попе-

редні роки він грав з 
чотирма шаховими ко
ролями — Е. Ласкером, 
Х.-Р. Капабланкою, 
О. Альохіним і М. Ейве 
і одержував над ними 
перемоги.
Останні 20 років усі головні 

претенденти па шахову коро
ну були нашими співвітчизни
ками — це свідоцтво безсум
нівної переваги радянської ша
хової школи. Ось вони — паші 
корифеї шахів:

М. Ботвинник (народився 
1911 р.) — шостий чемпіон
світу: з травня 1948 но тра
вень 1963 року (з перервами — 
в 1957 — 58 і в 1960 — 61 ро
ках).

В. Смнслов (1921 р.) — сьо
мий чемпіон світу: з квітни 
1957 по травень 1958 року.

ЛІ. Таль (1936 р.) — восьмий 
чемпіон світу: з травин 1960 
по травень 1961 року.

Т. Петросян (1929 р.) — де
в’ятий чемпіон світу; з травня 
1963 року і до сьогодні.

Переможцями в турнірах 
претендентів були: в 1950 ро
пі — Д. Бронштейн, в 1953 і 
1956 роках В. Смнслов, в 
1959 р. — ЛІ. Таль, в 1962 ро
ці — Т. Петросян, в 1965 і 
1968 роках — Б. Спаськнй.

Чемпіон світу Т. Петро
сян перебуває зараз в 
зеніті своєї слави. Її не 
можуть захмарити окре
мі його невдачі в турні
рах. Переможні поєдинки 
Т. Петросяна з М. Бот
винником (12,5:9,5) і 
Б. Спаським (12,5:11,5) 
збагатили матчовий ре
пертуар чемпіона світу, • 
надали нової сили його 
«залізній» техніці, вина
хідливості і непробизно- 
му захисту. Невипадково 
навіть американець Р. Фі- 
шер, який кілька років 
тому викликав на дуель 
«всіх» найсильніших ша
хістів світу, не посмів ки
нути рукавичку Т. Петро
сяну.

Б. Спаський (йому 32 
роки) — гросмейстер уні
версального стилю, тон
кий шаховий психолог, 
майстер атаки, заснова
ної на інтуїтивній оцінці 
позиції і красі шахових 
комбінацій. Молодий 
претендент провів сім(!) 
матчових «битв» з першо
класними шахістами сві
ту. В шести з них він 
святкував перемогу. Се
ред переможених були 
П. Керес, Е. Геллер, (дві
чі), М. Таль, В. Корчной і 
Б. Ларсен.

Хто ж переможе в по
єдинку Петросян—Спась
кий, який починається 14 
квітня? Боротьба біля 
вершини Олімпу буде 
невмолимою, з застосу
ванням усіх засобів су
часної шахової .техніки«4І 
«психологічного програ-* 
мування». Любителі ша
хів чекає видовище най
вищої драматичної на
пруги...

Я. РОХЛІН, 
міжнародний арбітр.

(ТАРС).

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. Я квітня. Перша про

грама. 10.0С — Телеповини; (М). 
10.15 — Маршрутами п'ятирічки 
«Друге народження ЧТЗ». (Челя
бінськ) 10.45 — Для школярів. Те- 
леагс.тгсгзо «Піснерія». (Орел). 
11.15—«Бумеранг». Художній фільм. 
(Кіроаогя :д) 12.30 — Телсвісті. (К). 
12.40 — Назустріч 50-річчю першого 
комуністичною суботника. «Країна

моя». ДокгментальїпЛ фільм. (К). 
17.00 — Телефільм, (К). 17.40 — Те- 
левісіі. (К) 18.00 — Дітям про зві
рят. (К). 18.30 — Ленінський уні
верситет мільйонів. Політекономія 
соціалізму. (М). 19.00 — Програма 
передач. (К)- 19.С5 — Назустріч
50-річчю першого комуністичного су- 
ботннкз. «Двіпроьсьхз балада». До- 
кунепт альпий фільм. (К). 19 25 —
Весна хліборобська. Коментар. (К). 
19.35 — Нові іворн львівських ком
позиторів. (Львів). 20.15 — Рекла
ма. (К). 20.30 — Інформаційна про
грама «Час». (М) 21.15 — Кіножур
нал та художній фільм «Бумеранг». 
(Кіропсгрлд).

СЕРЕДА, 9 квітня. Перша про
грама. 10 (X) — Т. леновпна. (М). 
19.15 — Літературний тсагр. (М).

11.15 - Телсвісті. (К). Н.25 — На
зустріч 50-річчю першого комуніс
тичного суботника. «Вогні Велико
го почину». Документальний фільм. 
(К). 11.35 — «Шкільний скрап». 
Історія для учнів 7 класу. «Росій
ська військове мистецтво XVIII 
стл. (К). 12.10— Кіножурнал та
художній: фільм «Тисяча вікон». 
(Кіровоград). 16.40 — Для дітей. 
«Олівець-малювець»-. (К). 17.10 —

і. (К). 17.30 — «Одеса пл- 
м'ні.ю. Передача, присвячена 
25-річчю визволення Одеси. 18.00 — 
Для дітей. «Олівсць-малювець». 
(Ю. 18.33 — По ленінських місцях. 
«Вступна програма», (ЛІ) 19.00 — 
Інформаційна програма «Час». (МІ. 
19.30 — Назустріч 50-річчю першого 
комуністичною субогпика. «Країна(7?) Наша адреса і телефони «МОЛОДОП КОММУНАР» — орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 Телефони:
секретаоіату — 29-33-55, відділу пропаганди — Друкарня їм-. Г. М. Дямигрова обласного управління

29-35-57, решти відділів — 29-33*55. по оресі. «. Кіровоград, вул. Глінкй, 2.

моя». Документальний фільм. (К). 
20.55 — В. Собко. «Далекі вікна». 
Впстаза Кіровоградського драма
тичного театру Ім. Кроппвіпщького. 
(Кіровоград). 22.30 — Паші оголо
шення. (Кіровоград).

Друга програма. 20.55 — Клуб 
композиторів. (К) 21.45 — Експерті- 
ментальна кольорова програма ук
раїнського телебачення. (К).

ф ПОКАЗУЄ МІІКОЛЛІП
ВІВТОРОК. 8 квітня. 9.35 — Ху

дожній фільм «Повідь». 10.45 — 
Телеагентство «Піонерія». (Орел). 
11.15 — «Пісні М. Светлова». Му
зичний спектакль. (М). 12.30 — Те
левізійні вісті. (К). 12.40 — До
50-річчя першого комуністичного су- 
ботпика. Документальний' фільм 

«Країно моя». (К). 
17.40 — Телевізійні
вісті. (К). 18.00 — Ді
тям про звірят. (Ле
нінград). 18.30 — Ле- 
пінський університет 
мільйонів. (М). 19.05 
- До 50-річчя пер
шого 'комуністичного 
суботника. Докумеп-

та.тьіііііі фільм «Дніпровська бала, 
да». (К). 19.25 — Художній фільм 
«Повідь». 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — К. ЗІдаров. «Цар Іван 
ІПншман». Спектакль Тернопіль
ською театру. (К).

СЕРЕДА, 9 квітня. 10.00 — Теле
візійні новини. (М). 10.15 — Літе
ратурний театр. «Найіцасливішнй 
лень Ганса Христіана Андерсена», 
(М). 11.15 — Телевізійні вісті. (К). 
11.25 — До 50-річчя першого кому
ністичною суботника. Документаль
ний фільм «Вогні великого почину», 
(К). 16.40 — Для дітей. «Олівець- 
малювець». (К). 17.10 — Телевізійні 
вісті. (К). 17.30 — «Одесо пам'я
тає». Передача, присвячена 25-річ* 
чю визволення Одеси віл пімецька- 
фашистськнх загарбників. (Одеса). 
18.30 — Актуальний екран, 18.50 — 
Кінохроніка. 19.00—Програма «Час». 
(М). 19.30 — До 50-річчя першого 
комуністичною суботника. Доі^ІЬ 
ментальний фільм «Країно моя*»—' 
(К). 20.55 — «Клуб композиторів». 
(К). 21.4-5 — Кольорова програ
ма. (К).
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