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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ДНІВ КУЛЬТУРИ ЧССР 
НА УКРАЇНІ

У глибину віків сягають 
корені дружби, яка зв’язує 
народи Радянського Сою
зу, в тому числі і україн
ський народ, з народами 
Чехословаччини. їх міцно 
єднають славні бойові, 
революційні та трудові 
традиції, священна справа 
будівництва соціалізму і 
комунізму.

Вдячні радянські люди 
ніколи не забудуть, що 
Злата Прага була місцем 
історичних засідань пар
тійної конференції ро
сійських більшовиків, що 
на чехословацькій землі 
жив і працював Володи
мир Ілліч Ленін, що серед 
героїв Великого Жовтня 
були і славні чехослова
цькі інтернаціоналісти.

Трудящі СРСР і ЧССР 
завжди пам’ятають бойове 
співробітництво і спільну 
боротьбу проти фашист
ських загарбників в роки 
другої світової війни. Ра
дянські воїни і партизани 
разом з чехословацьки
ми патріотами — антифа
шистами били гітлерівців 
у дні Словацького і Пра
зького повстань, на пере
валі Дукла : в Банській- 
Бистриці, на полях Че
хії та Моравії. Сини че
ського і словацького на
родів під командуванням 
видатного полководця і 
мужнього патріота, ни
нішнього Президен т а 
ЧССР Людвіка Свободи 
рдзом з Радянською Армі
єю вкрили себе невмиру
щою славою в боях під 
Києвом, Соколовим, Фас
товом, Жашковим, Бі
лою Церквою.

Хвилюючою сторінкою 
в літопису єднання двох 
соціалістичних країн ста
ли Дні культури ЧССР на 
Україні, відкриттю яких 
був присвячений урочис
тий вечір, що відбувся 23 
вересня у Київському те
атрі опери та балету 
УРСР імені Т. Г. Шевченка.

У святково прикраше
ному залі зібралися діячі 
культури і мистецтва, вче-

ні, передовики виробни
цтва, представники пар
тійних, радянських і гро
мадських організацій, сту
дентська молодь.

Оплесками зустріча
ють присутні появу на 
сцені членів делегації Че
хословацької Соціалістич
ної республіки на чо
лі з заступником Голови 
уряду ЧССР Каролом Ла- 
цо. Разом з ними —- мі
ністр культури УРСР Р. В. 
Бабійчук, завідуючий від
ділом культури ЦК КП 
України П. М. Федченко, 
перший секретар Київсь
кого міськкому КП Украї
ни О. П. Ботвин, секретар 
Київського обкому партії 
Ф. М, Рудич, голова пре
зидії Українського това
риства дружби і культур
ного зв’язку з зарубіжни
ми країнами В. М. Дмит
ру«, заступник голови 
правління Українського 
відділення товариства ра
дянсько - чехословацьк о ї 
дружби Я. Ю. Пашко, го
лови республіканських ко- 
лмтетів при Раді Міністрів 
УРСР М. К. Білогуров, 
С. П. Іванов, М. А. Скач
ко, секретар Укрпрофра- 
ди Л. К. Шендрик, секре
тар ЦК ЛКСМУ Т. В. Гла- 
вак, заступник голови Ки
ївського облвиконкому 
С, П. Капітанюк, перший 
заступник голови виконко
му Київської міськради 
П. К. Маршал, керівники 
творчих спілок, діячі куль
тури і мистецтва, а також 
Генеральний коне у л 
ЧССР у Києві Ян Малко- 
вич.

До мікрофону підходить 
заступник Голови Ради 
Міністрів УРСР П. Т. 
Тронько. Сьогодні, гово
рить він, у нас знаменна 
подія, яка гідно продов
жує і розвиває кращі тра
диції споконвічної друж
би народів Радянського 
Союзу і Чехословаччини, 
З щирим братерським по

чуттям ми урочисто від- 
(Закінчення на 2-й стор.).

ВЧЕНІ ПІДРАХУВАЛИ: щоб задо
вольнити всі свої потреби, людина 

повинна бути, в крайньому разі, у 
80 разів сильнішою за саму себе. Таким 
богатирем роблять її машини. Про цей 
цікавий факт можна дізнатись зі стін
нівки Агрегатного заводу, випущеної до 
Дня машинобудівника. Та, все ж таки, 
людина — робітник залишається со
бою, бо машини, хоч які могутні ь’оші, 
вимагають роботи біля них, догляду зз 
цими.

І в нас, у першому механоскладаль
ному цеху справляються з цим завдан
ням. Більшість працюючих. —- молодь. 
Тому й налічує комсомольська органі
зація цеху 114 чоловік.

Добре там, де тебе розуміють, під
тримують, допомагають. Хлопці й дів- 

А чата не тільки- працюють. Вміють і від
почивати. 1 спорт в нас в пошані. Мо
лоді робітники вчаться в вузах, техніку
мах. Тільки в Кіровоградському інститу- 
ті сільськогосподарського машипобуду.

Важливий засіб 
виховання молоді

ЧЕРНІВЦІ, 25 вересня. (РАТАУ). Сьогодні тут відкрилась на
уково-практична конференція, присвячена впровадженню в жит
тя і побут молоді нових обрядів. її проводить ЦК ЛКСМУ, Мі
ністерство культури УРСР, правління товариства «Знання» 
УРСР разом з Чернівецьким обкомом КП України.

У короткому вступному слові секретар Чернівецького оокому 
партії О. 10. Гаврилюк розповів про розквіт нового життя на 
буковинській землі і народження нових обрядів, які виражать 
радість і патріотичну гордість буковинців.

З доповіддю на конференції виступила секретар ЦК ЛКСМУ 
Т. в. Главак. Вона відзначила, що давні традиції прикрашати 
життя і побут людей різними обрядами набули дальшого роз
витку в нашій країні за роки Радянської влади. З’явились свята 
і звичаї, які відзначаються своїм органічним зв’язком з прак
тикою комуністичного будівництва. Це — комсомольсько-моло
діжні весілля, дні повноліття, урочисті проводи в Радянську 
Армію, новосілля, вечори трудової слави, свята врожаю та ба
гато інших. „

Завдання полягає в тому, щоб соціалістична обрядність зав
жди була важливим засобом комуністичного виховання молоді, 
сприяла П самовідданій боротьбі за побудову комунізму.

Учасники конференції — працівники комсомольських організа. 
Цій і культурно-освітніх закладів, лектори, письменники, компо
зитори і мистецтвознавці прослухають й обговорять близько 
20 доповідей, побувають у містах і селах Буковини, де ознайом
ляться з проведенням народних свят і обрядів,

ЗУСТРІЧ 3 АРТИСТАМИ
Вчора в приміщенні облас

ної газети «Кіровоградська 
правда» відбулась зустріч 
кіровоградських журналістів 
з артистами Кишинівського 
республіканського театру 
імені Л. П. Чехова.

На зустрічі були народні 
артисти РРФСР Лілія Шуто
ва та Ніна Масальська, за
служена артистка РРФСР 
та Удмуртської АРСР Пав
лина Конопчук, народний ар
тист Молдавської РСР і за
служений артист У РСР 
Юрій Соколов, артисти Мар
та Баб-.Іна і Віктор Щерба
ков, головний режисер теат
ру заслужений діяч мис
тецтв Татарської АРСР ігор 
Пстровський.

АКТИВІСТИ РАДЯТЬСЯ
В Кіровоградському педін

ституті відбулись збори сту
дентського активу, їх мета 
— підсумки навчання в ми
нулому році і завдання по 
відзначенню ювілею Володи
мира Ілліча Леніна. Перед 
учасниками зборів з доповід
дю виступив ректор інститу
ту Ф. Г. Овчаренко. А потім 
своїми думками поділились 
четвертокурсники К. Чемсрис 
І А. Яиунок, комсорг анг
лійського факультету тре
тьокурсник А. Коган, ленін. 
ськнй стипендіат Іван Тка
чук і інші. ч

ШКОЛЯРАМ СЕЛА
Міцна дружба зв’язує ко

лективи підприємств Олек
сандрії та сільських шкіл об
ласті. Школярі Лїартоіванів- 
ської середньої школи відві
дали електромеханічний за
вод, де зустрілися з кращими 
виробничниками, потім ра
зом з комсомольцями виру

шили в похід по партизан
ських місцях. Комсомольці 
заводу подарували школя
рам прилади для фізичного 
кабінету.

Налагоджені зв’язки авто, 
ремонтного заводу з Куцо- 
лівською середньою школою, 
індустріального технікуму — 
з Косівською СІП.

Дружать між собою і шко
лярі міста й села. Нещодав
но гостями школи -V: 4 були 
піонери з Березівської вось
мирічної школи. Разом про
вели піонерський збір, олек- 
сандрійці подарували гостям 
бібліотечку. Школярі п’ят
надцятої школи запросили 
до себе учнів з радгоспу 
«Комінтерн». Для НИХ ВОНИ 
виготовляють зараз стенд 
«Заповітам Леніна вірні».

Комсомольці електромеха
нічного та авторемонтного 
заводу, індустріального тех
нікуму та медичного учили
ща підготували нові пода
рунки сільським друзям. Це 
— бібліотека на 1500 томів, 
обладнання для фізичних та 
хімічних кабінетів, машини, 
екзаменатори, тощо.

Р. МЕТКА, 
зав. шкільним відділом 
Олександр і йськог о 
міськкому ЛКСМУ.

------- ------------ . ------

550. По стільки деталей, згід
но норми, мають відливати що
зміни формувальники комсо
мольці Василь Сівак і Григорій 
Пахарснко. Але вони, ставши на 
ударну Ленінську трудову вахту, 
значно перекривають змінне 
завдання. 700 — таку цифру за
писує майстер напроти прізвищ 
комсомольців у -кінці кожного 
робочого дня. На фото вгорі — 
формувальники Василь СІВАК 
(ліворуч) І Григорій ПАХА
РЕВ КО.

Тон Дик Тханг—- 
президент ДРВ

ХАНОЙ. (ТАРС). На сесії Національних 
зборів Демократичної Республіки В’єтнам, 
яка відбулась 23 вересня в Ханої, на пост 
Президента ДРВ обраний товариш Тон 
Дик Тханг.

Тон Дик Тханг народився у 18в8 році о 
сім’ї робітника. В 1919 році він разом з 
французькими моряками проводить антиво- ! 
енний виступ проти плану французьких 
імперіалістів послати війська Для приду, 
шення молодої Радянської Республіки. 
Тон Дик Тханг підняв на французькому 
кораблі червоний прапор, вітаючи тим са- ] 
ним Жовтневу революцію в Росії, за Що 
був арештований.

З 1930 року Тон Дик Тханг — член Ко
муністичної партії Індокитаю. Протягом 
дев'яти років війни опору і після встанов- > 
лення миру і до цього часу він виконував 
відповідальну партійну і держалну роботу. 
У 1950 році був обраний віце-презндеитом 
Демократичної Республіки В’єтнам.

Фзто В. КОВПАКА,

А на нижньому знімку ви ба
чите ливарний цех сірого чаву
ну заводу «Червона зірка», де 
працюють ці комсомольці.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА

Мета—спільна
ванни навчається 15 комсомольців. Мої 
найперші помічники — складальник Ми
кола Локарєв і токар Тамара Заплав
на, слюсар Олександр Сгорчак і шліфу
вальниця Тетяна Чайковська. З такими 
товаришами можна братися за будь- 
яку справу.

Закінчується в нас успішно перший 
етап Ленінського заліку. На трьох засі
даннях- цехових комсомольських зборів 
обговорили всі питання підготовки до 
юьїлею вождя. Вивчили «Чергові зав
дання Радянської впади». А тепер, коли 
починається другий етап, можна з пев
ністю сказати, що комсомольці вже за
цікавлені цією справою, по-діловому 
беруться до неї.

І ще таке.

Найважливіша ланка в нашому жит
ті — праця. Запам’яталося, як ми вшіс
тьох їздили на Херсонський комбайне, 
вий завод імені Петровського. Звідти 
нам постачають заготовки деталей і ме
ханізмів, зокрема масляних і водяних 
насосів. Тому, зрозуміло, наш успіх за
лежить і від робітників Херсона. Цілий 
місяць працювали ми в ливарному це
ху разом з юнаками га дівчатами ком
байнового заводу. Подружилися, разом 
з ними сперечалися на комсомольських 
зборах, ділилися досвідом. 1 тепер під
тримуємо з ними зв’язки.

Стимулюють завзяття у роботі і зма
гання з другим механоскладальним це
хом. Виробничі плани закінчуємо рані-

ше строку, спільно вирішили озеленити 
приміщення.

Сьогодні в нас — старанна підготовка 
до звітно-виборних комсомольських збо
рів, які починаються заздалегідь — від 
зборів у комсомольських групах. Ось у 
відділі технічного контролю молоді ро-. 
бітники вже рапортували: перший етап 
Ленінського заліку завершено. І вони 
скрізь перші.

Трапляються труднощі — без них, 
мабуть, не обійтися. Інколи й часу не 
вистачає, бо ж у відділі по підготовці 
виробництва на плечах велика відпові
дальність. Зупинився верстат — паша 
провина, нам і виправляти становище...

А на цехових зборах до Дня маши
нобудівника є чим похвалитися моло
дим. І серед переможців, яким вручати
муться нагороди, ОбОБ’яЗКОВО будуть 
наші хлопці і дівчата — наші комсо
мольці. _ £

В. МАЛ Я В КІН, 
комсорг першого механоскладаль
ного цеху Агрегатного заводу.
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Цей знімок зроблений 1 травня 1918 року. То 

був час, коли утвердження влади Рад майже 
На всій території країни 1 вихід Росії з війни 
відкрили повий період розвитку Радянської 
держави. Завдяки досягнутому, незважаючи 
иа всю його тяжкість і нетривкість. Радянська 
республіка, як писав Ленін, дістала можли
вість зосередити свої сили иа організаційних, 
творчих завданнях соціалістичної революції.

У Другій половині березня 1918 року Ленін 
почав працювати над статтею про завдання 
Радянської влади, розробив план, продиктував 
первісний варіант статті. Потім, у квітні вів 
написав «Тези про завдання Радянської влади 
в теперішній момент», які були опубліковані 
у вигляді статті під назвою «Чергові завдання 
Радянської влади». Ця стаття була опубліко
вана 28 квітпя 1918 року в «Правде» та «Из- 
вестиях». В пій науково обгрунтовано завдан
ня. що стояли перед робітниками і селянами 
в початковий період переходу країни від капі
талізму до соціалізму, розроблено основи еко
номічної політики партії, намічено конкретні 
шляхи і методи соціалістичного перетворення 
країни. Незважаючи на те, що Ленін написав 
цю роботу понад півстоліття тому, вона і сьо
годні не втратила свого значення.

У цій праці Ленін підкреслював, що Цен
тральним завданням Комуністичної партії піс
ля завоювання пролетаріатом політичної вла
ди е завдання управління країною. Це зав
даній не просте. Складність його полягала в 
тому, що тоді не всі розуміли своєрідність мо
менту. особливості переходу до зовсім нової 
для пролетаріату сфери діяльності — управ, 
ліния.

Основна трудність при виконанні цього зав
дання лежала в економічній сфері. Треба бу-

ло залікувати рани, заподіяні війною, відно
вити продуктивні сили країни, а головне, ство
рити умови, за яких буржуазія не могла б ні 
існувати, пі піпінкати знову.

В. І. Ленін закликав партію зосередити свої 
енлл на найважливішій і найважчій стороііі 
соціалістичної революції — на завданні орга
нізаційному. «Треба продумати, — писав Ле
нін, — що для успішного управління необхід
но, крім уміння перекопати, крім уміння пере
могти в громадянській війні, уміння практич
но організувати. Це — найтрудніше завдан
ня...» (Тв., т. 27, стор. 2І0).

Перехід до соціалізму, учив Володимир Іл
ліч, вимагає насамперед організації найсуво- 
рішзго всенародного обліку та контролю за 
виробництвом і розподілом продуктів. Без ЦЬО
ГО не можна було подолати дрібнобуржуазну 
стихію, зміцнити соціалістичний уклад, нала
годити нормальне господарське життя.

Значення контролю, на думку Леніна, поля
гало в тому, що До управління країною через 
участь у контролі залучались широкі ------
Трудящих.

Контроль і облік, проголошені Леніним як 
одне з завдань молодої Республіки Рад. 
увійшли і в повсякденне життя держави, що 
будує комунізм. Тепер контрольні органи пред
ставлені семимільйонною армією народних 
контролерів. Функції контролю здійснюють ко
місії при Радах депутатів трудящих, профспіл
кові та інші громадські організації.

У роботі «Чергові завдання Радянської вла
ди» Ленін особливо підкреслив важливість І 
необхідність боротьби з безгосподарністю та 
марнотратством, за иайсуворішу економію і 
ощадливість.

Винятково важливого значення в ленінській 
роботі надано питанням підвищення продук-

маси

ДНІ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА УКРАЇНІСВЯТОЄДНАННЯБРАТНІХКУЛЬТУР
(Закінчення, 
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криваємо в місті-герої Ки
єві Дні культури Чехо
словацької Соціалістич
ної Республіки в Україн
ській РСР.

До нас на спільне свя
то соціалістичних куль
тур прибула делегація 
ЧССР на чолі з заступни
ком Голови уряду респуб
ліки товаришем Каролом 
Лацо. У складі 
— завідуючий 
освіти, науки і 
ЦК КПЧ Юрай Седлак, мі
ністр культури ЧСР Мі- 
лослав Бружек, міністр 
культури ССР Мірослав 
Валек, завідуючий відді
лом МЗС ЧССР Мілан 
Лайчіак, генеральний сек
ретар Союзу чехослова
цько-радянської дружби 
Ян Немец, актриса Пра
зького театру на Вино
градах Іржіна Шворцова, 
заступник голови Спілки 
словацьких письменників 
Павел Горов, член прези
дії ЦК культурного сою
зу українських трудящих 
Федор Гула, заступник го
лови чеського ЦК Союзу 
чехословацько - радянсь
кої дружби Ладіслав Ба
рак, перший секретар сло
вацького ЦК Союзу чехо
словацько - радянсь к о ї 
дружби Карол Шавел, сек
ретар чеського ЦК На
ціонального фронту Ма
рія Грушкова.

Поомовець сердечно

делегації 
відділом 
культури

зв язках, 
промовець, 
посідає Ук-

вітає делегацію ЧССР, ба
жає всім працівникам куль
тури й мистецтва Чехосло- 
ваччинй нових творчих 
успіхів в ім’я перемоги ве
ликої справи соціалізму і 
комунізму.

Великого розмаху на
брали екрноАзічні зв’язки, 
науково-технічне і куль

турне співробітництво 
між Радянським Союзом 
та Чехословаччиною. У цих 
багатогранних 
говорить далі 
значне місце 
раїнська РСР.

Добру славу в братній 
країні здобуло багато ви

робів підприємств Украї
ни —• екскаватори, тепло
вози, автонавантажувачі, 
першокласні машини і 
прилади. В той же час у 
нашій республіці широ
кою популярністю корис
туються вироби прекрас
них чехословацьких май
стрів. Гордістю братерсь
кого співробітництва є 
Східнословацький мета
лургійний комбінат, наф
топровід «Дружба», енер
госистема «Мир» тощо.

У наш час пишним цві
том розквітли культурні 
зв’язки чехословацького 
й українського народів, 
що сягають до епохи все
світньо відомого чесько
го педагога Яна Амоса Ко- 
менського та геніального 
українського поета Тараса 
Шевченка. Великий 
ззр прославляв Яна

Коб- 
Гуса.

мріяв про те, щоб «усі 
слов’яни стали добрими 
братами і синами сонця 
правди».

Хвилюючою сторінкою 
в культурному співробіт
ництві народів-братів 

були Дні культури Украї
ни в Чехословаччині, що 

пройшли в минулому році, 
і послужили дальшому 
зміцненню радянсько-че
хословацької дружби, на
шій спільній справі соціа
лістичного і комуністично
го будівництва. Цій же ви
сокій меті послужать Дні 
культури Чехословаччини 
в нашій республіці. Те
пер протягом двох тижнів 
ви будете нашими бажа
ними гостями, ближче 
познайомитесь з життям 
українського народу, його 
досягненнями в економі
ці і культурі. Повсюди в 
містах і селах радянської 
України вас, посланців та
лановитого і працьовитого 
народу, зустрінуть як 
близьких і дорогих друзів.

Ми знаємо, що за після
воєнний період робітни
чий клас, коопероване се
лянство, 
генція 
під керівництвом Комуніс
тичної партії багато зро
били для будівництва но
вого суспільства, для роз
витку соціалістичної куль
тури. Ми глибоко переко
нані, що трудящі ЧССР, 
чехословацькі комуністи, 

виконуючи настанови квіт
невого і травневого пле
нумів ЦК КПЧ, забезпе
чать успішний розвиток 
країни по соціалістичному 
шляху.

У вогні боїв проти фа
шизму народилися в сер
цях чехословацького на
роду полум’яні слова; «З 
Радянським Союзом на 
вічні часи!»

Цей високий інтеона- 
ціональний принцип бра
терської солідарності од
наково безмежно доро
гий і нам, радянським лю
дям. Немає і не може бу-

народна інтелі- 
Чехословаччини

Каль-
(РАТАУ).

(РАТАУ).

, що 
між 

бага- 
здійс- 
дуже

руху 
між

тнвності праці. Ленін вважав продуктивність 
праці найголовнішим, найважливішим для пе
ремоги нового суспільного ладу.

Велику увагу в праці приділено соціалістич
ному змаганню. Ленін писав, що на відміну 
від капіталістичної конкуренції соціалістичне 
змагання справляє широкий вплив па маси, 
сила прикладу піднімає маси і рухає вперед 
розвиток суспільства. Радянська держава ба
гатьма своїми успіхами зобов’язана масовому 
соціалістичному змаганню.

Здійснюючи ленінський план соціалістичного

У 
віки. Склалися 
традиції тісного

ти такої сили, яка розірва
ла б радянсько - чехосло
вацьку дружбу, завойова
ну спільно пролитою кро
в’ю, зцементовану вели
кими ідеями марксизму- 
ленінізму, зміцнену спіль
ною працею в ім’я торже
ства соціалізму.

З словом - відповіддю 
виступив Карол Лацо. Ми 
приїхали до вас, сказав 
він, як брати до братів, І 
вітання, які ми привезли 
від чехословацького 
роду, це вітання 
палкі вітання 
дей. Дозвольте 
серця щиро 
за піклування і 
ми ви оточили 
справді почуваємо себе як 
удома, між своїми.

Коріння добрих відно
син між народами ЧССР і 
СРСР сягають глибоко 
минулі 
плідні 
співробітництва КПРС 
КПЧ. їх розвиток є сьогод
ні вірною запорукою в 
будівництві світлого май
бутнього — соціалізму і 
комунізму. Багаторічні 
традиції нашої співдруж
ності були, є і завжди бу
дуть тим міцним грунтом, 
на якому ми розв'язува
ли і будемо розв’язувати 
наші спільні проблеми. А 
це — вирішальна умова 
нашого спільного 

вперед. Взаємини 
трудящими Союзу РСР і 
Чехословаччини побудо
вані на засадах марк
систсько - ленінськ ого 
вчення, пролетарського 
інтернаціоналізму, друж
би, взаємодопомоги !

на- 
братів, 

рідних лю- 
від усього 

подякувати 
увагу, яки- 

нас. Ми

і 
співробітництва, вони яв
ляють собою основу че
хословацької зовнішньої 
політики.

Слід підкреслити, ска
зав далі промовець, 
культурні зв’язки 
ЧССР і СРСР мають 
ті традиції. І нині : 
нюсться цілий ряд 
важливих заходів двосто
роннього обміну. Наполи

будівництва, партія подолала чимало трудно
щів і здійснила па практиці ленінський запо
віт — Побудувала соціалізм. Тепер під керів
ництвом Комуністичної партії трудящі нашої 
країни будують комунізм. У своїй творчій 
праці воші керуються великими ленінськими 
Ідеями.

На фото: В. 1. ЛЕНІН, Н. К. КРУПСЬКА, 
М. І. УЛЬЯНОВА в автомашині перед від’їздом 
з Ходинського поля після військового параду. 
Москва, і травня 1918 року.

На сцену вибігають піо
нери, які вручають пос
ланцям братньої Чехо
словаччини букети квітів.

Урочистий вечір оголо
шується закритим. Під 
склепінням залу велично 
лунають мелодії дер
жавних гімнів ЧССР, СРСР 
і УРСР.

Після урочистого від
криття Днів культури бу
ло показано оперу на
родного артиста респуб
ліки, лауреата державної 
премії Еугена Сухоня 
«Крутнява» у виконанні 

колективу Словацького 
ордена Республіки націо
нального театру, яка про
йшла з великим успіхом. 
Цьому сприяла постанов
ка спектаклю, яку здійсни
ли заслужений артист рес
публіки, головний дири
гент Тібор Фрешо, заслу
жений артист ЧССР, лау
реат державної премії 
режисер Карол Захар, за
служений артист респуб
ліки, лауреат державної 
премії, художник Ладі- 
слав Виходіл, заслужений 
артист ЧССР, балетмейс
тер Штефач Посаль.

В головних ролях висту
пали народна артистка 
республіки, лауреат дер
жавної премії Маргіта Че- 
саньова, заслужений ар
тист ЧССР, лауреат дер
жавної премії Густав 
Папп, заслужені артисти 
республіки Янка Габчова, 
Ніна Гацухова, Анна Март- 
воньова , Ольга Ганакова.

Глядачі тепло зустріли 
словацьких артистів. Ак
торам славнозвісного ми
стецького колективу були 
вручені корзини живих 
квітів.

24 вересня члени деле-
• . , І в

багатоденну подорож по 
містах і селах України. їх 
маршрути пройдуть через 
Харків, Сімферополь, До
нецьк, Луганськ і Львів, 
Запоріжжя, Кіровоград.

Чехословаччини готують
ся відзначити 100-річчя з 
дня народження генія 
людства В. І. Леніна, а 
також 25-річчя визволення 
ЧССР слазною Радянсь
кою Армією. Ці визначні 
події однаково дорогі 
для наших народів.

Через кілька хвилин, 
шановні друзі, ви почуєте 
у виконанні Словацького 
національного театру опе
ру «Крутнява». Ця опера 
є одним з багатьох проя
вів розвитку мистецьких 
творчих сил народів 
ЧССР, розвитку, що роз
почався після визволечня 
Чехословаччини в 1945 ро
ці. Разом з 
вираженням 
прагнення 
композитора 
хоня створити 
дом Сметани 
ціональну 
реалістично 
долю і прагнення народу.

Наприкінці своєї про
мови К. Лацо сказав:

— Чехословацький на
род вбачає у приналеж
ності до соціалістичного 
табору, в дружбі з брат
німи країнами, насампе
ред з СРСР, єдину ель- 
тернативу свого націо
нального і державного іс
нування. Іншого шляху 
немає ні для нашої краї
ни, ні для інших країн, що 
обрали для себе шлях со
ціалістичного майбутньо
го. З цього шляху наш на
род ніколи не зійде, і 
тому наша приналежність 
до великої сім’ї соціаліс
тичних країн буде вічною.

Карол Лацо від імені 
делегації ЧССР вручив ук
раїнським друзям пам’ят
ний подарунок — скульп- 
турне зображення робіт- гації ЧССР вирушили 
ника.

У дарунок від трудящих 
тричі орденоносної Укра
їни П. Т. Тронько передав 
гостям барельєф В. І. Ле
ніна роботи народного ху
дожника УРСР Г Н 
чемно.

тим вона є 
щиро г о 

словацького 
Еугена Су
за прикла- 

і Глінки на- 
оперу, яка б 

відобразила

Кіномистецтво чехословацьких друзів
Мальовничі емблеми Днів куль

тури Чехословацької Соціалістичної 
Республіки на Україні прикрасили 
кінотеатри Києва. Тут розпочався 
фесчиваїаь фільмів, створених ос
таннім часом на кіностудіях Праги 
і Братіславн. Серед них художні, 
хронікально-документальні. пзуко- 

. во-популярні та мультиплікаційні 
стрічки. Вони розкажуть україн
ським шанувальникам кіномисте
цтва про Історичне минуле народів 
Чехословаччини. про боротьбу чехів 
і словаків проти спільного порога— 
фашистських загарбників, позна
йомлять з сучасниками.

Дія картини «На бойовій пояо.зпі 
Жижки» відбуваєте р під час се
лянських воєн, спрямованих проти 
німецьких дворян та їх Імператора.

чехословацькихСторінки бороіьби 
патріотів проти гітлерівських оку
пантів оживуть у фільмі «Сліди ве
дуть до прірви». Віра в кращі риси 
людний, усвідомлення нею відпові
дальності перед суспільством за 
свої вчинки — про це розповість 
стрічка «Клітка для двох». Викли
че інтерес І спільна робота кіно
студій «Баррандов» І «Мос- 
фільм» — «Колонія Лаифіер», по
ставлена за однойменним оповідан
ням Олександра Гріна.
23 вересня о кінотеатрі «Україна» 

відбулося відкриття фестивалю. 
Глядачі тепло привітали дорогих 
гостей — міністра культури Чеської 
Соціалістичної Республіки Мілосла- 
па Бружека, Генерального консула 
ЧССР з Києві Яна Малковича, за-

сгулника голови Чеського ЦК 
Союзу Спілки чехословацько-радян
ської дружби Ладіслава Барака, 
актрису Празького театру на Вино
градах Іржіиу Шворцору.

Нам дуже приємно приймати иа 
нашій землі представників культу
ри ЧССР, сказав голова Комітету 
по кінематографії при Раді Міні
стрів УРСР С. П. Іванов, бо це 
рідна нам слов’янська культура. 
Наші зв’язки запжди були плідни
ми. вони мають велику І славну Іс
торію Український глядач знає і 
любить кінематограф чехів і слова
ків. У фільмофонді пашої республі
ки налічується велика кількість ху
дожніх. документальних, мульти
плікаційних. науково - популярних 
фільміо чехословацьких студій З

ними ознайомились мільйони ук
раїнських глядачів. Так, фільм 
«Гірські месники» переглянуло май
же дев’ять мільйонів. «Смерть зве
ться Енгельхев» шість з половиною 
мільйонів глядачів.

Фестиваль фільмів ЧССР прохо- 
аитимо п багатьох містах республі
ки. Немає сумніву, що розширення 
культурних зв’язків між вашими 
республіками послужить великій 
справі дальшого зміцнення дружби 
чехословацького І радянського на
родів.

Про культурні зв'-язкп між брат
німи соціалістичними країнами, 
про високе кіномистецтво чехосло
вацьких майстрів екрану говорив 
у своєму виступі перший секретар 
правління Спілки кінематографісті!!

республіки, народний артист УРСР 
Т. В. Лсвчук. Сердечні слова при
віту від глядачів гостям передала 
студентка Київської державної 
консерваторії імені П. 1. Чайков- 
ського Людмила Грнмал'ьська.

Тепло зустріли присутні виступ мі
ністра культури ЧСР Мілослава 
Бружека. Вів подякував за вияв 
щирої любові до посланців Чехо
словаччини, запевнив, що учасники 
Днів, у свою чергу, привезли на 
українську землю тепло своїх сер
дець, найщііріші бажання зміцнити 
єднання 1 співробігниіпво трудящих 
обох країн

Після урочистої частини підбу- 
ла-ь прем’єра художнього фільму 
«Колонія Ланфієр». Була також 
показана Українська хронікально- 
документальна стрічка «І брат з 
братом обнялись», присвячена 
дружбі чехословацького і радян
ського народів.
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БУТИ 
ждтамо

«Для того, щоб стати гросмей- 
стером з шахів, треба одержати 
два гросмейстерських бала: перший 
і другий. Для того, щоб стати Лю
диною, треба щодня завойовувати 
бал». Ця сентенція прозвучала в 
фіналі спектаклю про життя моло
дої технічної інтелігенції одного 
приладобудівного заводу.

Інсценізація відомого роману 
І. Штемлера «Гросмейстерський 
бал» здійснив молодий режисер 
Кишинівського російського драма
тичного театру імені Л. П. Чехова 
Юрій Шагоян. Засоби театральної 
виразності він акцентує На станов
лені людської особистості й бороть
бі за гідність, чесність в особисто
му І громадському.

Перед глядачами проходить ціка- 
лерея образів і характерів.

Герої трудяться, закохуються, шу
кають і визначають своє місце в 
житті, є й такі, Йщ ладні зрадити 
друга задля свого спокою. Досить 
вдалі режисерське тлумачення зміс
ту га художнє оформлення спек
таклю (художник — заслужений 
діяч МРСР Н. А. Алснтьєв) стира

ють грані сценічної обумовленості— 
і ми ніби відчуваємо ритм великого 
підприємства.

Конфлікт починається з приходу 
на завод молодого інженера Пили
па Круглого, який щойно одержав 
диплом» Людина чесна, довірлива 
і прямої вдачі, він одразу дає зро
зуміти, що прийшов працювати, а 
не спрацьовуватися з будь-ким. Йо
му не властиві рвацтво і комбіна- 
торство. Пилип наштовхується на 
окозамилювання. Нечисті на руку 
люди використовують його недо
свідченість і довір’я, а потім його 
ж звинувачують у темних справах.

Молодому спеціалістові доводи
ться пройти всю цю коловерть, до 
всього доторкнутися, придивитися, 
зробити висновок. В душу закра
дається слабкодухість, хочеться по
кинути все. І... Пилип подає заяву 
на розрахунок.

Особисте життя П. Круглого 
склалб'Ся теж Невдало. Ніна, ЯЙу 
він пайко покохав, сіарща від ньо
го, Ця причина, а найбіл'ьше — по
боювання Ніни, що Пилці* не змо
же бути батьком її ДИТИНИ рід 
першого шлюбу, стають на заваді 
їх щасія. Артист В. Кірюханцев — 
виконавець ролі Пилипа Круглого 
розкриває перед нами молодого 
сучасника — людину чесну у став
ленні до оточуючих. До праці, ДО 
жінки, з якою хоче пов’язати свою 
долю.

Колоритну фігуру директора заво
ду Корнєєва створює заслужений 
артист МРСР В. Миколаев. Це лю
дина розумна, напрочуд проста в 
стосунках, вміє відрізняти правду й 
добро від брехні і підлоти. Запа
м’ятовується його думка, що при
йдуть часи, коли на заводі будуть 
лише однодумці, люди одного ін
телекту. Це він віднайшов ключ 
до Пилина, коли в того починається 
розлад, охопили сумніви. Силою 
переконання він завойовує його 
серце, і Пилип залишається на за
воді.

Вже в котрому спектаклі привер
тає увагу глядача Дуже тонкий і 
різнобічний артист В. Щербаков 
(працівник ОТК Стач). Він одна
ково володіє майстерністю і коме
дійного і драматичного мистецтва,

що дозволяє глибше розкривати 
багатогранність молодого сучас
ник;*.

Акторською вдачею в спектаклі є 
образ Ніни, Ш його tteopfoe 
М. Бабкіна. Цо-людськя розуміє«* 
цю жінку з складною долею, її 
настороженість 1 недовіру. (До ре
чі, мабуть, нічого не доповнила до 
образу Ніни сцена, коли вона за
лишається у Пилипа: цнотлива пів
темрява, роздягання. Що це — за
хідний стриптиз на сцені чи режи
серське тлумачення моди віку?).

У виставі «Гросмейстерський бал» 
кіровоградським глядачам був 
представлений весь молодіжний 
склад театру. Різнопланові образи, 
характери, портрети молодих спе
ціалістів створили 10, Дорончсчко, 
Г. Мамешин, Г. Кремерт, Е. Луць
кий. Загальний тон спектаклю — 
молодість з її теплотою і щирістю, 
пошуком, нерозтраченнм оптиміз
мом. «Гросмейстерський бал» з 
успіхом пройшов у себе вдома 
(спектакль був нагороджений Гра
мотою ЦК комсомолу Молдавії на 
республіканському фестивалі те- 
атрів-ла честь 50-річчя ВЛКСМ). А 
кіровоградські глядачі вітали виста
ву як одну з кращих у репертуа
рі театру Імені А. П. Чехова.

А. ГУДАЛОВ.

ФУТБОЛ

В Кіровограді— 
чемпіони

Київські динамівці з повагою 
поставилися до запрошення кі
ровоградської «Зірки» провести 
товариський матч у нашому 
місті. На знак вдячності за це 
прихильники футбола вшерть 
заповнили трибуни стадіону. 
Кожний хотів подивитися тричі 
чемпіонів країни зблизька. На 
жаль, не могли прибути до Кі
ровограда Євген Рудаков, Вік
тор Ссребряиикоз, Володимир 
Мунтян та Анатолій Бишовець,

У першому таймі гості пока
зали. як треба атакувати, але 
особливого прагнення виграти 
вони не виявляли. Господарі ж 
поля тим часом призвичаїлися 
до гри чемпіонів, а після пе
рерви почали діяти активніше, 
сміливіше. Це й принесло їм 
успіх. Спочатку Андрій Товт. а 
потім Іван Онищенко провели у 
ворота суперників два м’ячі. На 
це кияни відповіли одним го
лом (його забив зі штрафного 
удару Федір Медвідь).

1-І ЕЗАБАРОМ — обід. Дояр- 
л 1 ки третьої бригади кол
госпу «Заповіт Ілліча» гомінкою 
юрбою висипали лі а подвір’я 
ферми, швидко і вправно кида
ють дзвінкою водою п дійниці, 
вимиваючи їх. Та раптом одна 

них:
— Дівчата! До нас автолавка 

п гості!
Автолавка Новомиргородсько- 

го районного побуткомбінату 
Зупиняється неподалік гурту 
тваринників, які радо вітаються 
з шофером Павлом Пилипови
чем Колісниченком та продав
цем Галиною Павленко. Відчи

ДО НАС-АВТОЛАВКА
няються двері, і перед дівчата
ми — розмаїтість тканин, су
конь, верхнього одягу.

Доярка Валентина Пельтпк 
приміряє шубу, посміхається. 
До лиця вона дівчині. А Любі 
ІОхименко сподобалась шерстя
на сукня кольору польових кві
тів.

Лавка на колесах частенько 
виїжджає у найвіддаленіші се
ла району. В Пурпурівці. Іва
нівні, Янополі, Петрівці, Мар’їв-

ці, Моргунівці, Петроострові, 
Крупському, Сухолітовці побува
ли не раз і не двічі працівники 
районного комбінату побутового 
обслуговування. 1 всюди їх зу
стрічають, як бажаних гостей. 
Чоловічий і жіночий одяг — літ
ній, осінній, зимовий. — усе ЦС 
користується великим ПОПИТОМ,

В. ШУЛЬГА, 
працівник районної га
зети «Червона зірка».

її А СТОЛІ начальника райвідділу УВС 
з’явилася телефонограма;

<Ю 18 год. 43 хв. з приміського поїзда 
біля станції Фундукліївка скинуто два
надцятирічного хлопчика, його підібра
ла швидка допомога і доставила у лі
карню селища Олександрівни...»

А тепер, коли ми вже знаємо, що 
Альошка здоровий і продовжує успіш
но навчатися, дочитаємо телефонограму 
до кінця.

«...При цьому з хлопчини було зняго 
шапку-вушанку з штучного хутра».

* * *
Того вечора Альоша Швед, учень 

Пангаївської школи-інтернагу, поспішав 
додому до матері. Вже й стемніло, а

добиратись від станції потрібно аж у 
Бовтишку. Стукотіли вагонні колеса, 
а вій вдивлявся в недалекі в’огники 
залізничної станції. Холодне повітря 
тамбура забиралося в рукави, за комір, 
і солодко було уявляти теплу піч і га
рячі пиріжки, випечені мамою.

Поруч стояв супутник у сірому паль
ті, палив цигарку. Стояв не зовсім 
упевнено, вїгдпо було, що добре випив.

— Куди їдеш, пацай? с
— Додому. Зараз сходжу, там ще ма

шиною.
— Посторонись. Дай-гляну у вікно.
Хлопчина відійшов.
Раптом клацнув замок вагонних две

рей.
—. Гарна шапка. Дай поміряти...
Хлопчину вдарило зустрічним вітром.
... Отямився майже ' через годину. 

Кругом темінь, лише білим саваном 
сніг. На ногах немає черевиків, штани
на розірвана, руки в крові, в голові ту
пий біль. Десь ’ блищить вогник. Ледве 
підвівся, побрів на нього. Скільки брів 
босий по снігу, поки добрі люди не 
прийшли на допомогу, че пам'ятає.

складі в Знам’янці. Та не вабили його 
трудові гроші. Хотілося легкого заро
бітку. Однієї темної ночі вчорашній 
учень зламує замок горгівельного па
вільйону. Всього вкрадених речей вия
вилося на суму 407 крб. 35 коп. Вчинок 
в’имагае покарання. Проте суд знайшов 
можливим, враховуючи молодість зло
чинця, пом’якшити покарання. Вирок 
гласив: «Два роки позбавлення волі 
умовно» і наголошував, що суд покла
дається на усвідомлення підсудним сво
єї вини і на в'иховну силу громад
ськості.

Володимирові повірили.
Та не пройшло й місяця, як він по

грабував уже крамницю. Цього разу 
«здобуток» виявився 
вагомішим — на 294 
крб. Вагомішим ви- 

, явився іі вирок. Воло
димира було засуд
жено до позбавлення 
волі. Чи справді до
кори сумління мучили 
його, чи щось інше, та 
па місці відбування 
покарання він працю
вав старанно, вів себе 
зразково, а тому, не 

відбувши її половини строку, був звіль
нений.

йому повірили вдруге.
В шляховій станції зустріли добре. 

Працював спочатку в Знам’янці, потім 
був відряджений на ст. Перегонівку. 
Закінчив 10-й клас вечірньої школи, 
тут стан членом ВЛКСМ.

Вариводі повірили втретє.
Повірити повірили, а придивитись, 

чим і як живе, не здогадалися. Сам же 
Володимир, замість того, щоб почати 
нове життя, почав вірити в безкарність. 
І ось він зноь'у на лаві підсудних.

Володимир просив суд врахувати йо
го молодість, його молодість. Це після 
того, як він спокійно викинув з поїзда 
хлопчину і той лише випадково зали
шився жити. Не можна без відрази слу
хати І .його прохання про пом’якшення 
вироку: «Врахуйте, яким я буду будів
ником комунізму після того, як відсид
жу увесь строк».

Та цього разу Вариводі не повірили. 
Він відбуває суворе покарання.

« * *

ДАВНО то було. Ще до війни 
ми, червоноармійці, відбува

ли строкову службу. Пам'ятаю, 
в кімнаті паші ліжка стояли по
ряд. І хоч ми не односельчани, 
та солдатські будні .скоро здру
жили нас. Я. та І не тільки я — 
всі товариші підрозділу звали 
тебе за добру вдачу ласкаво Ва
сею. Невідомо, куди потім і яки
ми стежками повела тебе 
війна...

Та ось днями я побував у те
бе в гостях. Вірніше — у твоєї 
пам’яті. Як скрізь, так І в твоє
му селі Зябкому епоруджепо 
обеліск Слави тим, хто загнав 
за звільнення рідної землі від 
фашистської нечисті. На марму
рових плитах їх імена. А серед 
них твоє найперше — Алкеев Ва
силь Фотійович.

Прочитав і гордість сповнила 
серце — мій друг по-сннівськи 
захищав свій рідний дім. І рап
том біль І образа затьмарили не

іі
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НЕВДЯЧНІ 
ЗЕМЛЯКИ

почуття. На кою? На твоїх, Ва
сю, земляків. Обеліск вони спо
рудили. Ще І написали на його 
стіні: «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуте». Та, як дивлюся я. — 
огортає сум.

Стоїть обеліск просто в люд
ських городах. Але нехай би й 
так, як би ж до нього вела сві
жо протоптана стежка. Обеліск, 
аж слпом казати, стоїть в бур’я
ні. Щоправда, попереду-таки 
скосили. Від, вулиці до самих 
СХІДЦІВ я ЙШОВ ПО високих ЛО- 
бодяннх пеньках. А по боках і 
паду бур’ян в 'зріст людини. 
Навіть площадка вище східців 
покрита бур'яном. А втім, під 
самою стіною лежать кілька бу
кетів живих квітів. Такі сухі, 
поруділі! Тільки на карнизнку — 
дві гілочки дикого винограду. Не 
знаю, Васю. чия Рука поклала 
їх. але то біля вас недавно по- 
бувала чуйна людина.

Поблизу обеліска розташовані 
всі організації і установи села. 
Серед них і сільський Будинок 
культури. Кожного дня мимо 
пам’ятника проходять твої зем
ляки. Василю. Колишні твої ро
весники і ті. що народилися піс
ля тебе. Багато з них не раз 
голосно промовляли з трибуни: 
«Ніхто не забутий . » Чого ж на 
ділі забуваєте?!

Сором!
Т. ЗІНЧЕНКО.

с. Онуфріївна.

Володимира Вариводу затримали 
швидко. Після невдалої спроби викину
ти вкрадену шапку-вушанку по дорозі 
до відділення міліції, йому нічого не за
лишалось робити, як признатись у 
скоєному ЗЛОЧИНІ. ■

Хто ж він, що заради дріб’язкової 
речі поставно на карту чуже життя?

За паспортом йому двадцять два. На 
момент скоєння злочину в кишені ле
жало посвідчення робітника шляхової 
станції № 63 Одесько-Кишинівської за
лізниці на його ім’я. Був і комсомоль
ський квиток...

Робітник, комсомолець... І все^ ж. 
факт залишається фактрм.

... Закінчивши дев'ять класів, Вари
вода почав працювати на лісотарному

Я далекий від думки, що Варивода 
назавжди зіпсована людина. Цілком 
можливо, що відбувши покарання, він 
стане в ряди трудівників, буде чесною 
людиною, знайде своє місце в житті.

Та чи думає так сам Володимир?
Власне, думок його зараз не взнати. 

Та й рядки ці пишуться не для цього. 
Хочеться, щоб їх прочитали ті, хто так 
байдуже спостерігав злочини хлопчи
ни, стояв осторонь надломленої долі. 
Адже і на лісотарному в місті Знам’ян
ці, і на шляховій станції він працював*, 
жив серед людей, серед молоді. 1 хіба 
можемо ми прийняти чуже нам прави
ло. «Сам накоїв — <ам відповіла!*?».

Б. КУМАНСЬКИЙ, 
власкор «Молодого комунара».

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. 28 вересня. Перша 

програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей (М). 9.15 — 
Новини. (М). 9.30 — Для школя
рів «Будильник». (М). 10.00 — 
Музичний кіоск. (М). 10.30 —
Для школярів. «Лукомор’я». 
(Краснодар). 11.30 — Наша афі
ша. (К) 11.35 — Піонерська ес
тафета. (Одеса) 12.05 — «ТЕК- 
69». (К). 12.20 — Дні культури 
Чехословаччпнп на Україні. Ху
дожній фільм «Як позбутися 
Геленки». (К). 13.30 — Сьогодні
— Лені» машинобудівника. (М). 
14.15 — Для воїнів Радянської 
Армії I Флоту (Ташкент). 14.45
— Новини. (М). 15.00 — В ефірі 
«Молодість». (Харків). 15.30 — 
«Клуб кіномандрівників». Про
грама кольорового телебачення. 
(М). 16.30 — «Камертон доброго 
настрою». (Донецьк) 17.00 — 
Чемпіонат світу з художньої 
гімнастики (Болгарія). 18.00 — 
До 100-річчя з дня народжений 
В. I. Леніна Фестиваль самолі-

На баштані.
Фотоетюд В. Ковпака.

яльного мистецтва України 
Черкаська область. (К). 18.55 — 
Телегачок. (К). 19.15 — «Євро
па. Події, країн*!, проблеми». 
(М). 20.00 — В ефірі «Моло
дість». Урочисте відкриття між
народного молодіжного фестива
лю естрадної пісні. (Сочі) 23.30
— Спортивний огляд (М).

ПОНЕДІЛОК, 29 вересня. 
Перша програма. 10.00 — Новії, 
чи. (М). 10.15 — Для дітей
«Грайтеся :Г нами». (М). 10.30
— Програма кольорового теле
бачення. 1. «Голубе щеня» 
Прем'єра лялькового спектаклю. 
2. «Хата на селі». Прем’єра те
лефільму. 3. «Артист цирку». 
Естрадна програма 12.00 — Те- 
левісті. (К) 12.10 — Докумен
тальний фільм «Качалов». (Кі
ровоград). 13.05 — Наші оголо
шення. (Кіровоград). 16.15 — 
Мультфільм «Пінгвіни». (М). 
16.30 — Республіканська фізико- 
математична школа. (К). 17.00— 
Новини. (М). 17.15 — «Сіпьцзян- 
ська трагедія». Теленарис. (М). 
17.45 — Телевісті. (К). 18.00 - 
До 100-річчи з дня народження 
В. І. Леніна. «Ленін — вождь 
світового пролетаріату, міжна
родного КОМУНІСТИЧНОГО РУХУ». 
(К). 18.20 — «Люди нашої епо
хи» «Пропагандист». (Кірово. 
град). 18.30 — Урочисте закрит
тя Днів культури НДР в 
РРФСР. Трансляція з Кремлів

ського Палацу з'їздів. По за
кінченні — інформаційна про
грама «Час». (М). 21 15 — «Ве
чори на Високому замку», 
(Львів). 22.15 — Першість світу 
з художньої гімнастики. (Бол
гарія) 23.30 — Концерт ансамб' 
лю «Подолянка». (КЕ

Друга програма. 21 і5 — До
кументальний фільм «Качалов», 
(Кіровоград).

ВІВТОРОК. 30 вересня. Пер
ша програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). ІІ.Ю — «Для червоного 
Дагестану». Документальний 
фільм (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Фізика для учнів 7 кла
су «Тертя та його врахування 
в техніці й побуті». (К). 12.10 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Явка ця Сальваторі». (Кірово
град). 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — Для школярів «Потав, 
цюсмо на святі». (Миколаїв). 
18.30 — «Зустріч з сучасником» 
Репортаж з республіканської 
виставки художнього фотопорт
рета. (К). 18.50 — Реклама. (К). 
19.00 — Інформаційна програма 
«Час» (М). 19.30 — «Мистецтво 
належить народові». (Одеса). 
20.20 — «Укрйїігська кінопано- 
рама». (К). 21.45 — Кіножурнал 
та художній фільм «Явка чз 
Сальватові». (Кіровоград)

Друга програма. 21.45 — «Ка
мерні вечори». (К) 22 60 —'
«Старт-69». Тележурнал. (К).
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СЮРПРИЗИ КУРГАНУ
Запоріжжя, приємні сюрпризи 

підносить археологам Північни-Ро. 
гачицької експедиції Інституту ар
хеології ЛН УРСР курган Гаііман- 
кд біля села Балки Василівського 
району. Під насипом у поховаль
ній камері виявлено нішу, запов
нену великою кількістю господар
ського і побутового- начиння скіфів. 
Гут і бронзові котли для приготу
вання їжі, і грецькі амфори для 
вина, багато чудових античних 
бронзових посудин. У ніші виявили 
І поховання слуги воїна, очевидно 
насильно вбитого.

Речі і предмети, знайдені у самій 
камері — золоті, прикраси, взуття, 
фрагменти намиста, жіночі сережки 
з опуклим зображенням голови Ге
ракла. підтверджують, що в ній 
були поховані важкі особи. В одно
му з входів у камеру знайдено ске-

деревію

------------------------
II А дослідних ділянках відділу природної 
“ флори Донецького ботанічного саду 
АН УРСР вчені одержали перший урожай 
пасівня деревію голого. Єдиним місцем на 
землі, де Досі зустрічався цей вид лікар
ської рослини був заповідник «Кам’яні 
могили» на півдні Донецької області. Те- 
— —.. .......... .— експонатом

ботанічного
пер деревій стан унікальним 
розділу «Флора Донбасу» 
саду.

Гут «прописалися» й інші види рослин. 
Серед них декоративний чагарник — атро- 
фактне, ероція, яка досить рідко зустрічає
ться. Весною їх насіння буде висіяно на 
спеціально відведених плантаціях.

ГОДИННИКИ в середньовічних 
■ містах мали тільки одну стріл
ку — годинникову. Хвилинна була 
ис потрібна. Все швидші темпи 
життя збільшили не тільки кіль
кість стрілок, але й нсрвово-психіч. 
не наваїггаження людини. А Це ве 
могло не позначитися на її способі 
життя.

Згадаємо: декілька десятиріч то
му для того, щоб прогодувати од
ного службовця, потрібна була 
праця 9 робітників і селян. Порів
няно недавно, у 1950 році, в сіль
ському господарстві і промисловості 
нашої країни було зайнято 86,2 
процента працюючого населення. 
Зараз цс співвідношення швидко 
міняється. Ріст виробничих сил іде 

і такими темпами, що вже немає не
обхідності тримати в промисловості 

і 1 сільському господарстві переваж
ну більшість людей, У сфері об
слуговування і духовного виробни
цтва працює тепер кожний четвер
тий, а років через 10—і5 буде пра- 

I цювати кожний другий. Соціальне 
прогнозування підказує нам, то в 
дальшому більшість людей буде 
зайнято науково-дослідними і Д«- 
слідно-конструкторськнмн розроб
ками. Це міняє структуру суспіль
ства, це змінить І саму людину, 
И АШ СПОСІБ ЖИТТЯ різко віД- 
—1 пізнається від способу життя 
наших предків. На цій підставі 

і ряд іахідннх спеціалістів стверд
жують, що коли і далі так буде 
продовжуватися, то через декілька 
поколінь відбудуться істотні зміни 
й у зовнішньому вигляді людини. 
Органи, зв’язані з нервовою систе
мою. з мозком будуть розвиватись, 
а органи, які не беруть участі в 
нервовій і розумовій діяльності, 
поступово атрофуються. Наперед 
вимальовуються огидні контури 

і людського молюска з нерозвннени- 
мн руками і нотами, щось схоже 
на марсіанина із «Боротьби світів» 
Уелса.

Лін говоримо: людина буде гар
монійно довершена. Але якою ж

конкретно ми хечечо бачити лю
дину майбутнього? Науково-техніч
на революція вимагає в першу чер
гу значного розвитку розумової 
культури людини. інтенсифікації 
розумової праці.

Досвід показує, що ефективність 
розумової праці невисока без за
гальної культури. t

У школах, в інститутам зараз іс
нують думки, що Фізкультура — 
другорядний предмет. А ось медика 
нагромадили вже досить фактів 
для висновків: негармонійно розви
нена людина не може бути повно
цінним працівником розумової

дні людині потрібно що- 
Ще 1,5—2 ГОДИНИ, щоб 

газети, журнали, які

юдинії — на знайомство
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лет* коня зі збруєю з чудовим 
бронзовим оздобленням, а поряд 
частики стародавніх колісниць, на 
яких приблизно 2300 років тому 
привезли сюди померлих. У камері 
останки чотирьох похованих. Двох 
з них археологи вважають рабами, 
оскільки їх скелети лежать скорче
ними, тоді як скелети сніфіа ле
жать за обрядом і поряд з ними 
цінні речі і зброя.

Найважливішою нашою знахід
кою. сказав доктор Історичних наук 
завідуючий відділом Інституту ар
хеології АН УРСР О, І. Терснож- 
кін, є срібна чаша з рельєфним зо
лотим зображенням сцен скіфсько
го побуту. Вона відзначається ви
нятково високою художньою май
стерністю і е одним з рідкісних 
подібиих творів античного мисте
цтва. х

В експозиції природної флори буде роз
міщено до півтори тисячі декоративних, 
харчових, лікарських видів місцевих Де
рев, чагарників і трав'яних культур. ЦІ ді
лянки саду стануть не тільки наочним по
сібником для студентів, дивиною для екс
курсантів. Ботаніки ставлять завдання 
глибокого вивчення сучасного стану степів 
Донбасу І можливостей кращого викори
стання донецької флори для потреб народ
ного господарства.

Донецьк.

І. ДЯЧЦ.ОВА, 
коп. РАТАУ.

Але було б помилкою уявляти, 
що збільшення вільного часу 
вимагає в свою чергу зусиль

не 
_______ _ ____   Від 
суспільства і самої особи. Змилуй
теся, скажуть нам, часу завжди не 
вистачає. Але дослідження показу
ють: не вистачає його або при пев
них соціальних Умовах, або при 
певному рівні культури. Уявіть 
собі розвиток комуністичного сус
пільства. Навіть при двогодинному 
робочому- ‘_______ ‘ ■”
найменше
ІірОЧИТаТії іоасії-ц луриа.іи, і*»« 
сприяють підвищенню кваліфікації, 
ще 1,5—2

П РОТЯГОМ кількох ро
,Л.,прХХ ♦♦Стаюча тарілка4} 
(США) працював над створенням апарату на повітряній подушці, який 
він назвав повітряним мотоциклом.

ІЦо ж являє собою нова машина? Цс «літаюча тарілка» (див. зні
мок), в середині якої є сидіння. Вага апарату близько 300 кілограмів, 
діаметр його досягає 4 метрів. На «літаючій тарілці» встановлені дна 
мотори потужністю 72 кінських сили кожний, що обертають пропелер. 
Мотоцикл па повітряній подушці піднімається I опускається вертикаль
но. Управляється він з допомогою системи кнопок і педалей і може 
розвивати швидкість до 240 кілометрів на годину.

. Професор Пауль Моллер вважає, що «літаюча тарілка» ставе неза
мінною в умовах ускладненого вуличного руху великих міст А поки піп 
запропонував провести спортивні змагання на повітряних мотоциклах.

Фото «Квік» — АПИ.

спективн розселення людей взагалі. 
Міг повніші обмежити ріст великих 
міст, щоб вони не перетворились у 
неприродні нагромадження мас 
людей.

Створений цікавий проект міста 
стрічкового типу, де зона розташу
вання вздовж магістралі підпри
ємств відокремлена від житлової 
зони парком, а та, в свою чергу, 
стикається із зоною відпочинку.

Інші проекти передбачають над
високі будинки в декілька сот по
верхів, розташованих прямо в лісо
парках.

Всі ці проекти переслідують одну

Радянський соціолог пропонує заглянути в майбутнє
праці. Ось чому високі вимоги До 
кількості і якості розумової праці 
ведуть за собою такі ж вимоги до 
фізичного розвитку людини.

Людина майбутнього має бути 
вузьким спеціалістом. Але щоб бу
ти добрим спеціалістом, їй треба 
познайомитись і з суміжними галу« 
іями — бути Г1Є тільки фізиком, 
■тле її ліриком. У кого немає сер
ця, той не може добре працювати 
головою.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮ- 
11 ЦІЯ викликала таке піднесен
ня продуктивності праці, що зараз 
одна людина може виробити біль
ше, ніж Декілька десятиріч тому 
десятки і сотні. 1 ось робочий тиж
день складає н: більше 41 години 
» двома вихідними. Нагромаджую
ться можливості, які дозволять 
фобиги робочий тиждень Ще ко
ротшим. На кінець 80-х років ми, 
очевидно, перейдемо на 35-годмнннй 
тиждень, а потім па 30-годинний.

f

з- тим, що відбувається у суміжних 
галузях, ще 1,5—2 години — на но. 
вини літератури, кіно, театру. Ще 
декілька годин на те. щоб випро
бувати свої сили у мистецтві, бо 
немає такої людини, у якої не 
було б якихось здібностей. А крім 
того, треба зайнятися спортом, зу
стрітися з цікавими людьми, просто 
погуляти. Ні, тут ніякої доби не 
вистачить!

Однією З ОСПОВНИХ рис, які бу
дуть відрізняти людину майбутньо
го, с раціональний розподіл свого 
часу.
і/ОЖНОГО РОКУ на землі прп- 
** бавляеться 70 мли. людей. Кож
ні 35 років відбувається подвоєння 
населення, Цифри разючі, але вони 
не йдуть ні в яке порівняння з ти
ми, які характеризують ріст міст. 
Через 2—3 десятиріччя в містах 
буде жити переважна більшість на
селення. і зразу постає питання: 
яким бути місту?

Мова йде в першу чергу про пер-

мету: сумістити міський спосіб жит
тя з природою.

Досить побудувати греблю в гпр- 
л! ріки Конго (а там ширина всього 
трохи більша 1,5 кілометра), ство
риться море, з якого вода піде 
самопливом у пересохле озеро Чад, 
а звідти через всю Сахару — в 
Середземне морс. І ось уже немає 
Сахари, немає пустель, джунглів, 
а тягнуться безкраї плантації. Аф
рика перетворена.

Або, скажімо, з’єднати у Півден
ній Америці джерела трьох j’i" 
чок — Амазонки, Оріноко і Пара
ни, прокласти канал, побудувати 
пять — шість гребель, затративши 
на це близько 500 мли. доларів (ЦС 
дрібниця порівнянь з 160 млрд. до
ларів, які щорічно витрачаються у 
світі на військові потреби). Побу
дуй таку систему — і готовий тран
сконтинентальний канал, через 
який ідуть морські судна, і осу
шені безкраї болота.

Близько 8 млрд. доларів коштує

гребли через Берінгову прогок>. 
Вона обіцяє змінити систему мор
ських течій, покращити клімат у 
районі Чукотки, зробити його, 
приблизно таким, як у районі Ле
нінграда.
ЦІ ПРОЕКТІ! довгий час вважа

лися фантастикою. І ось вияви
лося, що кожний з них здійснимий. 
Мало того, виявилося, що Ці про
екти доведеться здійснити, бо тре
ба зайняти і нагодувати населення 
країн, що розвиваються, а в роз
винених країнах, зокрема, тому, 
що там не вистачає прісної води. В 
США, скажімо, через 20 років пріс
на вода буде витрачена повністю. 
Але це не означає, що американці 
будуть гинути від спраги, але не 
означає, що промисловість дальше 
розвиватись не зможе. Ось чому на 
обох океанських побережжях Аме
рики зараз поспішно створюються 
атомні заводи по опрісненню мор
ської води.

У нас запаси прісної води значно 
більші, але все ж років через 20 — 
30 доведеться повертати назад пів
нічні ріки, щоб врятувати міліючі 
Каспій і Арал, щоб забезпечити во
дою центральні промислові і сіль
ськогосподарські райони.

Поки що не відомо, до яких на
слідків приведе така колосальна 
реконструкція земної поверхні. По
трібні широкі дослідження. Вони 
зараз ведуться.

За останні роки в СРСР проведе
ні великі роботи в галузі соціаль
ного прогнозування, перспектив 
розвитку науки, техніки, соціаль. 
них відносин, економіки, геогра
фічних процесів і т. д

У кожного 3 ПЭС, СОЦІОЛОГІВ е 
власна думка. І лише зводячи ЦІ 
думки воєдино, можна одержати 
чітку відповідь на фантастичне пи
тання: що там. за поворотом віку?

Ігор БЕСТУЖЕВ—ЛАДА, 
доктор історичних наук. 

(АПН — газета «Смена»).

ЛЛАША '
і Це фого зриб.іеие в Прикарпатті, о 

чудовому моршинському парку, який 
оточує санаторій «Мармуровий палац». 
Дівчинка простягла руку. На ній вмо
стилася білочка і спокійнісінько ласує 
подрібненими вафлями. Вона не боїть
ся людини, бачить в ній свого друга.

*■ Майже кожного ранку і кожного ве
чора в парку можна почути: «Маша!.. 
Мата1..» І крихітні темно-руді звірята, 
перескакуючи з гілки на гілку, з дерева 
на дереь'о, йдуть на цей клич.

Спустившись по стовбуру вниз, білка 
бере з рук — чи то дорослих, чи то ді
тей — ласий шматочок і, вмостившись 
на найближчому сучку, тримаючи в пе
редніх лапках «здобич», з апетитом 
їсть. Справившись з однією «порцією», 
вона повертається по другу. Іноді ж, 
щоб раз по раз не скакати з дерева на 
руку і з руки на дерево, сідає прямо на 
долоню і, зиркаючи по боках оченята- 
ми-тернинками, уминає за обидві щоки.

Е?увае, що друзі лісових мешканців, 
зайняті якимись своїми справами, не 
кличуть білочок. Тоді останні самі нага
дують про себе: спускаються на землю, 

бігають від стовбура до 
стовбура, стають на зад
ні лапки, витягують вго
ру голівки, немов хочуть 
сказати: «Ми вже тут».
«Маті» не відмовляють

ся від хліба, печива, ваф- 
лів, грибів. Та найбіль
ше їм до вподоби горіхи. 
Варто кому-небудь по
стукати горіхами один об 
один, як тваринки зали
шають усе і мчать що
духу на цей стукіт...

В. ГРОН.

П ОМУ існує життя? Як во- 
“ по виникло? Що лежить 

в його основі? Ці питання ста
вить собі людина з давніх- 
давен. Колись у далекому 
минулому, під впливом без
силля людини перед могут
ністю природи, народилася

КНИГА
ПРО ПОХОДЖЕННЯ 
ЖИТТЯ
віра в «божесгвепе творін
ня» життя на Землі. Але з 
розвитком науки і особливо 
в наші дні, коли біологія на 
кожному кроці показує свої 
можливості в підкоренні 
природи, кожне нове від
криття завдав удару за уда
ром по неуцтву і забобонах, 
по наївній сірі в «створен
ня» життя.

Книга В. Астахової «Тре
тій день творіння», яка 
щойно вийшла в спіт у Ви
давництві політичної літера
тури, присвячена цій проб
лемі — одній з найважливі
ших у науці — загадці по
ходження всього живого.

Автор передмови до книги 
академік I. Л. Кнунянц вва
жає. що вона являє великий 
Інтерес для найширшого ко
ла чнгачіп

(ТАРС).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

УМАНСЬКИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЇМ. п. г. ТИЧИНИ
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ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПЛАТНІ ЗАОЧНІ 

ПІДГОТОВЧІ курси

для вступу на заочне іа стаціонарне відділення 
(спеціальності «математика», «математика і фізика», 

«біологія І хімія»).
Бажаючі навчатися на курсах подають заяву на ім’я 

ректора інституту, в якій зазначають факультет, спеці
альність та форму навчання

Зараховані на підготовчі курси викопують контрольні 
роботи, одержують письмові та усні консультації, а за 
два тижні до вступних іспитів (травень-липень) навчаю
ться безпосередньо в інституті. Крім цього, будуть про
води гпся заняття в містах Звеннгородці, Гайсяні. Жаш
кові, Ульяновці, Умані.

Прийом заяв до 1 листопада 1969 року.
Плата за навчання 10 карбованців за весь період (гро

ші пересилаються поштовим переказом).
За довідками звертатись у навчальну частину педінсти

туту з 9 до 16.00, телефон 27-31,
РЕКТОРАТ.

Наша адреса і телефони ||
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального сенретаря =■= 2*43*35, 
•ІДДілу військово-патріотичного виховання ї спор» 

гу — 2*43*33, решти відділів — 2»45*36,

БК 02774. Тираж 47 000,

•МОЛОДОЯ КОМЛ1УНАР» о орган Кировоградского 

обкоме ЛКСМУ t. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М Димитрова обласного управління 
по прес! м. Кіровоград, вул. Глінхи 2.

Індекс Л5 61197. Зам. № 4237,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ
ДОДАТКОВІЇ!) НАБІР

УЧНІВ '
на 1969—1970 навчальний рів

на спеціальності:
маляр-штуиатур.
муляв.
тесляр,
сліоепр-монтажпнк.
Приймаються юнаки І дівчата з освітою 8-Ю класів 

Учні перебувають на повному державному утриманні, за
безпечуються гуртожитком.

Адреса училища: місто Олександрія, селище Димитрс-
во, пул. Трудових резервів. 23. 1
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