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РОЗБІР 
ВІЙСЬКОВИХ 
МАНЕВРІВ

14 березня у Мінську 
відбувся розбір військо
вих маневрів «Двіна», 
який провів керівн и к 
маневрів Міністр оборо
ни СРСР Маршал Радян
ського Союзу А. А. 
Гречко.

На розборі був при
сутній і виступив з про
мовою Генеральний сек
ретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв, тепло зустріну
тий учасниками манев
рів.

(ТАРС).

З початку нового року 
в першому механоскла
дальному цеху заводу 
«Червона зіркая було 
створено дві комсомоль
сько-молодіжні бригади, 
які почали змагатися між 
собою за першість на Ле
нінській стоденній удар
ній вахті. Бригаду елект
розварників очолив Вік
тор Недопал, а дівочу 
бригаду токарів — Ва
лентина Братчик.

На честь 100-річчя з 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна ко
лективи обох бригад взя
ли на себе високі соціа
лістичні зобов’я з а н н я:

ЄЮ ЖЙВО

... А ХЛОПЦІ —
ДРУГІ

підвищити продуктивність 
праці відповідно на сім і 
дев’ять процентів, бороти
ся за випуск продукції 
високої якості, всім доби
тися права працювати з 
особистим клеймом, боро
тися за звання бригади 
комуністичної пр а ц і і 
звання «Краща комсо- 

мольсько - молодіжна 
бригада Ленінської трудо
вої вахти».

Наполегливо трудились

обидва колективи протя
гом січня. З нетерпінням 
чекали рішення компе
тентної комісії про ре
зультати змагання. І ось 
підсумки його підведені. 
Електрозварники досягли 
високої продуктивно с т і 
праці — 129,5 процента 
щозміни. Лише на 3 про
центи поступилися їм то
карі. Здавалось би — пе
ремога за хлопцями. Але 

у дівчат вища культура ро

бочих місць. 95 процентів 
своєї продукції вони зда« 
ють з першого пред’яв« 
лення, більше розповсю
дили літератури про жит
тя і діяльність В. І. Лені
на. То ж як не прикро бу
ло хлопцям, а першість за 
січень дісталася дівчатам 

1 комсомольсько-молодіж
ної бригади. їм був вру
чений перехідний Черво
ний вимпел.

Обидва колективи ус
пішно виконували змінні 

завдання і в лютому, і 
зараз.

Змагання комсомо л ь■ 
сько-молодіжних бригад 
у розпалі. Зараз підво
дяться підсумки за лю
тий.

В. БАРАМБА, 
позаштатний кореспон
дент.

Висока честь випала сек
ретареві комсомольсь к о ї 
організації Олександрі й • 
ської швейної фабрики Лі
дії Шульгіній. На св?їй 
обласній конференції ком
сомольці області обрали її 
делегатом на XXI з’їзд 
ЛКСМ України.

♦ото Ю. ЛІ ВАШ НИ КО-
КСМАСОАЮЛЪСЬКиХ

З'ЇЗДІВ

ОГО дня тракторист колгоспу 
А «Заповіт Ілліча» Леонід При
біш помітно хвилювався, все про 
щось думав.

— Про що мрієш, Льоню? — цікави
лись друзі-механізаторн. — Оя, дивись, 
весла-красна вже усміхається...

— От саме про неї й думаю, хлопці,— 
. промовив Леонід. — А ще про те, хто 

сяде за кермо трактора і цієї, і наступ- 
■ ної весни... Про цс хочу поговорити сьо. 
і годні в школі иа «Вогнику».

Йому, колишньому учневі Петроост- 
рівської середньої школи, що в Ново- 
миргородському районі, було про що 
розповісти. Ще за шкільною партою 
Леонід Прибіш мріяв про трактора, про 
неозоре колгоспне поле. Юнак здійснив 
свою мрію: став хорошим механізато
ром.

— Любов до землі, до техніки мені 
прищепили в школі, — розповідає Лео
нід Прибіш. — Спасибі вчителям, котрі 
«приземляли» нас, розкривали очі иа 
прекрасний світ, що розкинувся ось тут, 
навколо нас...

Цей «Вогник» у школі присвячу
вали темі «Ким ти станеш завтра, 
наш випускник?». Девіз вечора: 
«Кожна професія почесна, якщо ти 
приносиш користь Батьківщині, 
служиш народові». У невимушеній 

;; щирій обстановці на вечорі по-ді
ловому бесідували, обмінювались 
думками і планами на майбутнє 
представники кількох поколінь. 
Захоплюючою була розповідь 
тракториста Леоніда Прибіша.

Зворушливою і захоплюючою 
була й розповідь знатної ланкової 
Віри Дмитрівни Кожухар, самовід
дана праця якої відзначена орде
ном «Знак пошани». Про свою 
професію і радість праці на землі 
розповів агроном колгоспу Яків 
Олександрович Ніколенко. Дівчат 
зацікавила розповідь колишньої 
учениці, нині передової доярки 
ферми № 3 Євгенії Тірожко.
Тр ОРДІСТЬ школи — це не лише 
1 її відмінники та ударники, які 
сьогодні перебувають в її стінах, 
впевнено штурмують висоти наук. 
Гордість школи — це і її колишні 
вихованці, котрі стали справжніми 
людьми, трудівничими, і примно

жують багатство рідного колгоспу,
— Школа по праву гордиться цими 

людьми, — захоплено каже директор 
СШ Марія Василівна Сворінь. — Ку
ди б БИ не ПІШЛИ, всюди в колгоспі 
«Заповіт Ілліча» зустрінете ваших ко
лишніх вихованців.

І цс справді так. Одні випускники, 
наприклад, Віра Катана І Тамара Безе- 
да, лише торік закінчили школу і ста
ли доярками — а про них вже лине 
добра трудова слава. Інші закінчили 
школу раніше, працювали, заочно і ста
ціонарно вчились, знову повернулись до 
рідного села. Ветеринарні працівники 
Василь Таранов та Анатолій Мокрей,

трударів. На видних місцях фотопорт
рети знатних людей села (вони теж 
навчались свого часу в цій школі): це 
ланкова — орденоносець В. Д. Кожу
хар, механізатор-орденоносець Григорій 
Новак, молоді доярки Галина Коно
ненко, Віра Катана та інші. Фотознімки 
показують людей і в праці, біля техні
ки. Ось кращі токарі Василь Андреев 
та Леонід Гордієнко біля своїх верста
тів, а ось механізатор Василь Діордіца 
біля автонавантажувача на току, ось 
бригадир Олександр Катана...

— У виховній роботі вчителі 
значне місце відводять проф-

КАДРИ —
НЕВИКОРИСТАНИЙ резерв
ПЕТРООСТРІВСЬКА ШКОЛА 1 ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

доярка Софія Попова, трактористи Ва
силь Діордіца, Василь Андрєєи та бага
то інших 1 сьогодні з теплотою згаду
ють школу. її вчителів, які допомогли 
обрати вірний шлях у житті.

ШКОЛА і профорієнтація учнів.
Яке це сьогодні важливе і зло

боденне питанняі Без перебіль
шення можна сказати, що від йо
го правильного вирішення зале
жить багато в чому завтрашній 
день колгоспу «Заповіт Ілліча». 
Адже й сьогодні тут потрібні мо
лоді робочі руки, кмітливий ро
зум юних, їх енергія, завзяття. 
Стоять в другу зміну трактори, 
стоять різні машиии, чекають своїх 
нових господарів і ферми. Техніка 
все прибуває і прибуває — і вико
ристовувати її треба сповна, в дві 
зміни.

Яхщо ви зайдете до фойє нового при
міщення школи, то неодмінно звернете 
увагу на великий фотостенд «Наш кол
госп носить ім’я «Заповіт Ілліча», за
хочете ознайомитись з його матеріала
ми. Тут понад 40 кольорових фотознім
ків, які розповідають про рідний кол- 
гоЬп, його багатство, його невтомних

орієнтації, — каже вчитель Василь 
Іванович Крецул, він же — секре- - 
тар шкільної парторганізації. — 
Ось ми виготовили стенд «Кожна

, професія—почесна» — тут можна 
провести цікаву бесіду.

Учні шостого класу на чолі з 
класним керівником Н. П. Баєвою 
виготовили стенд «Шляхи а жит
тя» — тут на місцевих фактах і 
прикладах розповідається про пра
цю колишніх випускників школи, 
які обрали для себе сільські про
фесії.

Ким ти станеш завтра? Вже сьо
годні багато хто з випускників 
і учнів молодших класів Петро- 
острівської школи впевнено дає 
відповідь на це питання: «Піду до
рогою своїх батьків, стану хлібо
робом, тваринником, тракторис
том...»

РОМАНЕНКО, 
заступник редактора районної 
газети «Червона зірка». 
Новомнргородський район,

ІДУТЬ ШВИДКІСНІ
ДІІІПРОДЗЕРЖИНСЬК. (РАТАУ). Бригада комсомольсько- 

молодіжної мартенівської печі № Н металургійного заводу 
імені Дзержинського, очолювана Анатолієм Азаренком, з випе
редженням графіка на годину видала великовагову плавкУ’ 
Змінне завдання перевищено на 25 тонн. Після цієї плавки 
на рахунку молодого металурга - 2500 тонн сталі. «н',лавле‘'^ 
в дні Ленінської трудоаої вахти понад план. Тепер А. Азаренко 
став першим на заводі претендентом иа видачу ювілейної ле
нінської плавки. ,

На підприємстві за це право змагаються Ь0 бригад сга-иварів. 
За Азаренком ідуть комсомольсько-молодіжні колективи його 
змінників Івана Єросєєва, Анатолія Стокоза. Степана Червенка. 
За перші 12 днів березня вони виплавили 1400 тонн сталі додатково 
до плану і достроково завершили своє зобов’язання, взяте на честь 
Ленінського ювілею, Усі плавки швидкісні. ■„„„.иліЇЯ.

Успіху досягнуто завдяки вмілому застосуванню Інтенгифіка- 
I тора мартенівської поляки — киснюКИСНЮ

ТОРЖЕСТВА
В
БАГДАДІ

І малоземельних селян. Зем
лі, які віднято у феодалів і 
великих поміщиків.

Іракська столиця урочисто 
відзначає досягнення угоди 
9 курдами. 12 березня оголо
шено п Іраку «Днем миру».

Місто Кечкемет на південному заході Угорщини І кримське, місто Сімферополі, 
в Радянському Союзі — міста-побратимн. В 1961 році в Ксчкеметі, якому сповнилось 
уже 600 років, почалось будівництво нового жптлозого району, названого в честь 
В. І. Леніна — Лснінваррш. В центрі району, забудованого красивими комфорта- 
бельнпми житловими будниками, школами, магазинами, установлений пам’ятник 
в. І. Леніну роботи відомого угорського скульптора Жігмупта Кішфульді-Штробля.

На знімку; йпд иа новий район міста Кечкемета Левінзарош. 
. ₽ Фото МТ1-АПН.

БАГДАД. (ТАРС). Громад
ськість Іракської стоянці і 
всієї країн» я великим задо
воленням зустріла звістку про 
досягнення угоди між ірак
ським урядом І курдами,яка 
поклала край майже десяти
річному конфліктові. Угода 
передбачає закріплення в 
конституції положення про 
те, що населення Іраку скла
дається з двох національнос
тей — арабів і курдів, які 
користуються рівними права
ми. Одним з віце-президен
тів республіки віднині буде 
КУРД. Курдським районам на
даватиметься широка еконо
мічна допомога, в них буде 
прискорено проведення аг. 
рарної реформи, яка намічав 
розподіл серед безземельних

СІОНІСТИ
НЕ
ВГАМОВУЮТЬСЯ
РИМ. (ТАРС). Заяви ра

дянських громадян єврей
ської національності, що 
гостро засудили провокацій
ний галас, знятий офіційним 
Тель-Авівом з приводу «ста
новища євреїв» в СРСР, ви
кликали припадок безсилої 
люті я правлячих колах Із
раїлю, Як повідомляють з

Тель-Авіва, згідно з опублі« 
кованим там офіційним ко
мюніке. кабінет міністрів Із-, 
раїлю мав намір активізува
ти антирадянську кампанію.

Радянські громадяни єв
рейської національності дали 
гідну одповідь любителям 
політичних провокацій. Лис
ти і заяви, які вміщують в 
радянській пресі, викрива
ють справжній характер по
літики і пропаганди тель" 
авівськнх сіоністів, що нама
гаються перетворити євреї* 
усього світу па «гарматне 
м’ясо» яля здійснення своїх 
експансіоністських планів по 
створенню «великого Ізраї
лю від Нілу до Євфрату».
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КРУГЛИВ СТІЛ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ЗА
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ 
ПРОЛЕ
ТАРСЬКИЙ

IV1 ИНУЛОЇ п’ятниці відбулась мер. 
гова зустріч за круглим столом 

«Молодого комунара». На цей 
раз її учасниками були секретарі 
комсомольських організацій про
мислових підприємств і колгоспів 
області. За круглим столом йшла 
розмова про значення ком
сомольських зборів у морально- 
політичному і трудовому вихован
ні молоді. Ця тема була обрана 
невипадково. На початку квітня 
має відбутися пленум обласного 
комітету ЛКСМУ з цього питання, 
і редакція запропонувала комсо
мольським ватажкам поділитися 
думками щодо організації і прове-^ 
дення зборів. ‘ ‘

— Комсомольські збори цікаві 
тоді, коли на їх обговорення ви
несені актуальні питання, — ска
зала другий секретар Новгород- 
ківського райкому ЛКСМУ Надія 
Компанієць. — Наш райком ком
сомолу сконцентрував увагу сек
ретарів на такі питання для 
проведення зборів: як участь у 
Ленінському заліку, механізатор
ський всеобуч, обговорення Тез 
ЦК КПРС «До 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна».

Секретар комітету ЛКСМУ Кі
ровоградського ремзаводу «Укр- 
сільгосптехніка Дмитро Котиков 
розповів, як у них готуються за
водські збори.

— Розмову по тому чи іншому 
питанню, яке виносимо на обгово
рення, — сказав він, — ми спер
шу починаємо в цехових організа
ціях. Так було, наприклад, коли 
ми брали підвищені зобов'язання 
на честь Ленінського ювілею.

Леонід Шеремет, секретар ком
сомольської організації колгоспу

ВИРІШИЛИ
ЗБОРИ...
«Заповіт Леніна» Новоукраїнсько- 
го району вважає, що до прове
дення зборів потрібно дуже ре
тельно готуватись самому і готу
вати актив. Кожний член комітету 
повинен поговорити з двома- 
трьома комсомольцями, виявити 
їх точку зору на винесене питан
ня, підготувати до виступу на 
зборах.

— Колись наша молодь скар
жилась на те, що збори прохо
дять мляво: доповідь суха, не 
цікава, виступаючих мало, — го
ворить комсомольський ватажок 
з колгоспу імені Леніна Світло- 
водського району Марія Середа.

— Ми вирішили оживити наші 
збори, провести їх не так, як ін
ші. До цього зобов’язував і по
рядок денний: «Обговорення Тез 
ЦК КПРС «До 100-річчя з дня 
народження В. Т. Леніна»; Завчас
но були вивішені оголошення. 
Ось тоді, коли почались збори, 
то ми представили не одного, як 
завжди, а аж п’ять доповідачів: 
тракториста Івана Громова, бух
галтера Миколу Ненька (обоє мо
лоді комуністи), стзршокласниць- 
комсомолок Надю Бабенко, Ліду 
Добровольську і Віру Залюбовсь- 
ку. Збори пройшли цікаво, дуже 
активно і надовго залам ятаються 
юнакам і дівчатам.

Своїми думками поділилися ін
структор Кіровоградського рай
кому ЛКСМУ Валентин Романов, 
секретар комітету комсомолу арті
лі «Пам'ять Леніна» Маловисківсь- 
кого району Микола Ляшенко, сек
ретар комсомольської організації 
Кіровоградської взуттєвої фаб
рики Олена Скляр, комсомольсь
кий ватажок з колгоспу імені 
Ульянова Кіровоградського 
йону Надія Кучма та інші.

Виступи окремих учасників зу
стрічі за круглим столом най
ближчим часом будуть вміщені 
на сторінках нашої газети.

На цьому знімку, зробленому в березні 1919 року, ви бачите 
В. 1. Леніна и президії 1 конгресу Комінтерну. Поруч з Воло
димиром Іллічем — Г. Клііігер, Г. М. Емберлеіін і Ф. Платтси 
(крайній справа).

Питання про утворення Комуністичного Інтернаціоналу прак
тично було поставлене в Квітневих .тбзах В. І. Леніна. В січні 
1918 року в Петрограді відбулася нарада представників лівого 
крила деяких соціалістичних партій за “участю представників 
РКП(б). Нарада прийняла рішення про скликання міжнародної 
Комуністичної конференції й обрала інтернаціональне бюро 
для проведення відповідної організаторської роботи. В січні 
1919-го з ініціативи РКП(б) для розробки організаційних основ 
Комуністичного Інтернаціоналу було скликано нову нараду, 
яка обговорила запропонований В. 1. Леніним проект звернен
ий «До Першогч з’їзду Комуністичного Інтернаціоналу» I прий
няла рішення іїро скликання міжнародної комуністичної конфе
ренції.

2 березня 1919 року в Кремлі вступною промовою В. 1. Лені
на відкрилася міжнародна комуністична конференція, серед 
делегатів якої були представники’ 35 компартій, комуністичних 
груп і лівих соціалістичних та робітничих організацій різних 
країн. Конференція обговорила доповіді і тези В. І. Леніна 
<Про буржуазну Демократію і диктатуру пролетаріату».

І березня 1019 ррку конференція проголосила утворення Ко
муністичного Інтернаціоналу і продовжувала свою роботу як 
перший (Установчий) конгрес Комуністичного Інтернаціоналу. 
Конгрес відбувався під безпосереднім керівництвом В. 1. Лені
на. Програмні документи конгресу відіграли винятково важли
ву роль у дальшому ідейному і організаційному зміцненню мо
лодих комуністичних партій. Вони посилили процес консоліда
ції комуністичнії; груп, іцо виникали тоді в багатьох країнах, 
прискорили їх консолідацію і перетворення п комуністичні 
партії

Два дні її Києві проходили 
загальні збори Академії наук 
Української РСР. Понад сім
десят академічних інститу
тів I лабораторій звітували 
про свою роботу за минулий 
рік.

Президент Академії наук 
УРСР академік Б. Є. Патон, 
виступаючи на зборах, під
креслив, що вчені республі
ки свою роботу’ підпорядку
вали головній меті — всебіч
ному підвищенню ефектив
ності виробництва та про
дуктивності праці.

— В наш час, — сказав 
академік, — технічний про
грес повністю спирається на 
досягнення науки. Вміння 
швидко використати їх па 
практиці — одне з першо- • 
чергових завдань науковців 
І виробничників.

Б. Є. Патон детально спи
нився па ряді наукових про-

Наука
і технічний
прогрес
блем, які мають сьогодні ви
рішальне значення для тех
нічного і економічного роз
витку України. . Па одне з 
перших місць він поставив 
проблему організації управ
ління в усіх галузях народ
ного господарства.

Вчені республіки накрсслп. 
лн шлях дальшого розвитку 
української науки і зміцнен
ня зв’язку з виробництвом.

(РАТАУ).

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

ЗАКЛЮЧНЕ, четверте заняття, присвячене 
вивченню Тез ЦК КПРС «До 100-річчя з 

дня народження Володимира Ілліча Леніна», 
проводиться за тією ж методикою, що й по
передні. Особливість даної 
тому, що на цьому занятті 
дуже важливо розкривати в 
з практичними завданнями 
організації підприємства, 
зації.

Розповідь і бесіду рекомендуємо побудува
ти за таким планом:

І. Побудова комунізму — наша генераль
на перспектива.

2. Сучасна науково-технічна революція і 
завдання будівництва комунізму в СРСР. 
Роль .молоді у боротьбі за науково-технічний 
прогрес, за оволодіння передовою технікою.

3. Основні напрямки розвитку соціалістич
них суспільних відносин у ході комуністично
го будівництва.

4. Будівництво комунізму і формування 
комуністичного світогляду молоді.
ВИКЛАДАЮЧИ зміст першого питання, 
и пропагандист у своїй розповіді спочатку 

нагадує, що із перших трьох занять слуха
чам відомо: ціною яких великих зусиль тру
дящі нашої країни під керівництвом Кому
ністичної партії створювали соціалістичне 
суспільство. Пропагандист нагадує слухачам 
ленінську вказівку про те, що нашою метою 

( є комунізм, який виростає із соціалізму на 
основі його принципів, розкриття і реалізації 
його можливостей і переваг. (Ленінська оцін
ка і висновки про соціалізм і комунізм міс-

теми полягає в 
питання теорії 
тісному зв’язку 
комсомольської 

колгоспу, оргапі-

би. Та працівники цих культосвітніх 
установ не часто бувають в гуртожит
ках. А їх допомога вкрай необхідна.

Хоч в гуртожитках є наочна агітація, 
але вона ще не відображає всі сторони 
життя виробничого колективу, вона іце 
не націлена на боротьбу за дальше під
несення творчої активності будівельни
ків. Не зрозуміло, чому комсомольські 
організації, вихователі, клуби не по
пуляризують засобами наочної агітації 
передових виробничників — мешканців 
гуртожитків.

Добре слово 
про ударників 
лицювальника 
ченка, маляра . ,
добре поєднує високопродуктивну пра
цю з навчанням на вечірньому відді
ленні інституту сільськогосподарського 
машинобудування, муляра-комсомольця 
Григорія Подиряко, що заочно вчиться 
на другому курсі будівельного техніку
му. маляра комсомольця Андрія Лисо
го і багатьох інших передовиків вироб
ництва.

Добре було б, коли б про цих та ін
ших кращих будівельників розповідали 
стенди, фотовітрини.

Не подбали тут і про створення кра
щих побутових умов. Мешканці гурто
житків невдоволені роботою п’ятої 
їдальні. Часто немає гарячих страв, 
відсутні молочні продукти.

Мешканці гуртожитків часто відчува
ють перебої в постачанні газом. В не
бу товому обслуговуванні є ще інші не
доліки, про них добре знає начальник 
житлово-комунальної контори Г. 1. Со- 
ловйов.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.

М. ВАРИВОДИ.

Людмила Тка- 
Гришко і Володн- 

під час занять в

можна було б сказати 
комуністичної праці: об- 
комуніста Василя Тим- 

Івана Жежерю, який

ИІИИЙМ® їв
11 новому житловому районі — кіро

воградських Чсремушках розташовані 
поруч гуртожитки № 2 і № 3 будівель
ників тресту «КІровоградпромбуд». Тут 
живуть близько дев’ятисот робітників 
різних професій. Всі вони виховуються 
в дусі колективізму, дружби, товарись
кої взаємодопомоги.

Значну масово-політичну і виховну 
роботу проводять коменданти Надія 
Петрівна Лосьова і Марія Іванівна Лу- 
пьова, вихователі Раїса Іванівна Супру- 
ненко, Михайло Степанович Польоткін, 
Степан Дмитрович Жеребснко. Допо
магають їм в роботі ради гуртожитків, 
які очолюють передові виробничники 
Дмитро Голуб, слюсар котельні, і Вадим 
Лось, працівник будівельного управлін
ня. Члени ради мають відповідні обо
в’язки і доручення.

В гуртожитках добре обладнані кім
нати допризовників, кімнати відпочинку 
І побуту, червоні кутки, які вдало 
оформлені. Серед наочних засобів є 
стенди про життя та діяльність Володи
мира Ілліча Леніна, фотовітрини, що 
відображають культурне життя і побут 
робітників та службовців — мешканців 
гуртожитків.

Та чи все зроблено, щоб життя в гур
тожитках було по-справжньому зміс
товним і цікавим? НІ, не все.

Тут рідко проводять тематичні вечо-

ри, вечори запитань і відповідей, зу
стрічі з ветеранами праці, Героями Ра
дянського Союзу. Мешканці гуртожит
ків були б дуже задоволені, коли б тут 
організували народний університет 
культури, проводили диспути, теоретич
ні конференції, вечори трудової слави, 
дні винахідників і раціоналізаторів, 
творчі звіти самодіяльних артистів, 
свята першої зарплати, посвяченпя в 
робітничу сім’ю.

Рідко бувають в гуртожитках члени 
агітколективів, які організовані при бу
дівельних управліннях. А між тим під
готовлених агітаторів можна було б 
знайти і серед мешканців гуртожитків. 
Адже тут є працівники з вищою і се
редньою освітою. Проте вони не беруть 
ніякої участі и громадському житті. 
Цей докір можна кинути передусім ін
женерам Петру Глазичеву, Степану 
Струшаиському і іншим спеціалістам.

Червоні кутки можуть стати центра
ми виробничо-технічного навчаиия буді
вельників, поширення всього нового, 
прогресивного, що народжується на бу
дівельних майданчиках. Таку роботу 
могли б організувати комсомольські 
організації будівельних управлінь, ко
ли б залучили інженерів, техніків, чле
нів науково-технічного товариства, но
ваторів, спеціалістів.

При будівельних управліннях є клу-

Це — десятикласники Новго- 
родківської середньої школи. Во
ни вирішили набути спеціалі>- 
місті, сільського механізатора. З 
цією мстою кожного дня після 
уроків приходять у Новгород- 
ківськс сільське профтехучили
ще № 6, щоб разом з учнями 
оволодіти секретами майбутньої 
спеціальності.

Нелегко, звичайно, відпрацю
вати шість уроків у школі, а по
тім до пізнього вечора — в учи
лищі. Але мета, як. кажуть, ви
правдовує затрати.

На фото: десятикласники Пет
ро Петруссвич, 
ченко, Надія “ 
мир Дячснко 
училищі.

• ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ЛЕНІНСЬКИМ
ии

Методичні поради по ви
вченню IV розділу Тез ЦК 
КПРС «До 100-річчя з дня 
народження Володимира Іл
ліча Леніна» в початковій 
і середній ланках комсомоль
ської політосвіти підготовле
ні членом методичної ради 
Будинку політосвіти обкому 
КП України В. М. .Чикіиим,

тяться в рекомендованих працях В. і. Лені- 
ІІА, у Програмі КПРС і я IV розділі Тез).

Величезні успіхи, досягнуті радянськими 
людьми на попередніх етапах боротьби за 
комунізм, служать основою для того, щоб 
Далі іти вперед — створити економічну базу 
комунізму, розв’язати завдання по форму
ванню комуністичних суспільних відносин і 
вихованню пової людини. Пропагандист під
креслює положення Тез, про тс що «для пе
реходу до комунізму необхідна довга і сер
йозна підготовка матеріальних і духовних 
передумов», нагадує слухачам, що являє сі»- 
бою комунізм — наша генеральна перспекти
ва, паш ідеал. (Див. «Програма КПРС». 
Дсржполітвидав. 1998, П частина, стор. 62).

Викладена в Програмі Комуністичної пар
ти наукова теорія про побудову комунівму 
не має нічого спільного з вульгарними уяв
леннями про комунізм, які розповсюджує 
буржуазна пропаганда, інші вороги ленініз
му. Необхідно коротко розкрити суть основних 
економічних завдань комуністичного будів- 

]аа,"1и,ли своє втілення в рішен- 
,!”*ІПХХ 1 3 ,3АУ КПРС, у постановах Пле- 
ну мів нашої парти, зокрема, останнього 
грудневого (1969 р.) Пленуму ЦК КПРС
(див. передову газети «Правда» від 13 січня 
ін70коРмуїп?миОРС,,пЯ матеР,ально-гехнІчяої ба
йд комунізм,, 2СН?В,,С завдання будівницт-

ЕгЖїеГ™ ”, у пТЖЖ 
ЙГ, а’ЛХрЖ

транспорт, сферу обслуговування 
шення сесії Верховної ’ Ради

(див. рі- 
_ СРСР VII

підвищенню ефек,- 
праці, підиесепню 

народу, у бесіді рскомен- 
. - увагу на загальні вимоги 

До підвищення ефективності виробництва.
Пропагандист пояснює далі, що створення 

vnnrSnV.a’i?1 ®ази, комунізму вимагає також 
У.л?СК0ПалГНІ’,я ВСІ*1 системи економічних під* 
носцн соціалістичного суспільства, удоскона
лення методів і форм керівництва господар
ством, дальшого розвитку соціалістичного 
змагання, використання всіх форм матеріаль
ного і морального стимулювання праці, під- 
ж!5С,,Нг СВІДОМОСТІ і ДИСЦИПЛІНИ ВСІХ ТРУДД* 

«Будівпнцтво комунізму, — говоріїтьсй 
в тезах, — справа всього народу, справі 
кожної радянської людини. Від її свідомоСт 
ті, ініціативи, культури, професіонально) 
майстерності залежить успішне виконання 

ДСКОо?г1?ио‘ "Ротрамн комунізму.
пнтания тісно пов'язане з першим, 

оскільки темпи росту економіки тепер 3« 
лежать все більше і більше від темпів наУбч; 
вих досліджень і впровадження їх результатів 
У виробництво.

У Тезах дається визначення науково-техніч; 
Алі РСВОЛЮЦІЇ, підкреслюється її значений J 
роль у економічному змаганні двох протіілбн< лч- 
них соціально-економічних систем.
„У Тезах вказується, що в результаті прд£ 
ти того використання найновіших даних 
ОД 1 JCXhikh можливі якісні зміни у технології 
виробництва, енергетиці, знаряддя^ І предК* 

°Рганізації управління, в характ« 
Рі трудової діяльності людей, Науково-технічну

скликання), заходи по 
і явності і продуктивності 
РІВНЯ життя 1 
Дується звернути

X
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Л/| ИСТЕЦ1ВО театру, яке 
покликане відгукну

тись на всі позови часу, не 
стоїть осторонь його проб
лем, бо постановкою про
блем театр і впливає на 
навколишній світ, допома
гає в його перетворенні. 
Проблемою являється і 
п'єса О. Корнійчука «Па
м’ять серця», яку підготу
вав колектив -театру імені 
М. Л. Кропивницького на 
чолі з режисером, заслу
женим діячем мистецтв 
УРСР І. Казнадієм.

О. Корнійчук поставив мсту 
показати сьогоднішнє життя у 
•^к^-його складностях і протн- 

не копаючись при цьо
му в абстрактних і банальних 
темах ущемлених людей, “які 
до останнього часу модні для 
нашої драматургії. Для Кор
нійчука головними стали пе
реживання і боротьба звичай, 
ний хороших людей, які ма-

др глядача єство кожного, не 
скрізь вдало виписаного авто
ром, персонажу.

Є багато хороших актор
ських робіт, які не тільки 
наштовхують на роздуми, а 
й змушують по-справж
ньому хвилюватись. Дуже 
коректно і елегантно ве
де роль італійця Антоніо 
Террачіні актор В. Бабіч. 
Роль складна з багатьох 
міркувань. Грати іноземця, 
не жартуючи, не вдаючись 
в зображення чисто зов
нішніх рис, грати тонко і 
переконливо — велика 
майстерність. Приємна ма
нера вимови, плавний, де-

ють позитивну суть, але склад
ні обставини життя включають 
їх у драму.

П’єса, по суті, не має нега
тивних персонажів і цим ней
мовірно ускладнює постанов
никові і режисеру розкриття 
образів, визначення конфлікт
ного стержня, який рухає сю
жет і інтриги.

Деяка декларативність мате
ріалу, його «розмовність» не 
дає можливості прямого, «ло
бового» зіткнення в конфлікті. 
Конфлікт в цій п’єсі психоло
гічний, розвивається в душах 
героїв, між їх почуттями і 
обов’язками перед суспіль
ством, перед близькими людь
ми і врешті решт перед влас
ним сумлінням.

Режисер, зрозумівши цю 
особливість даної п’єси, заду
мує виставу дуже своєрідно і, 
на нашу думку, вдало. Цс — 
Аистава-роздум.
(Г ТРУНКА композиція внста- 
и ви допомагає глядачеві і 
акторові вести цей відвертий 
діалог. Режисер прагне залу
чити до роздумів на сцені’і 
глядачів. Вже з першої сцени, 
коли перед інтермедійною за
вісою з’являється молодь, яка 
їдо нсією бригадою в Індію, у 
глядачів виникає добро
душна посмішка, бо актори вї- 

3 глядачами, як зі 
СЯе/і/и давніми знайомими, і 
глядач приймає такі умови 
гри, йому імпонує те. що його 
не лишають в залі байдужим 
спостерігачем. а беруть у 
свідки, у співучасники. Вда
лий музичний супровід підси
лює враження цієї і багатьох 
інших сцен.

Акторська схвильованість, 
бажання зіграти сучасника, 
показати * його красу і багат
ство, — дало можливість під
нятися над буденністю, психо
логічно виправдати і донести

Нова вистава кропивничан 
«ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ»

що вкрадливий жест, вда
ло найдена зовнішність, — 
все породжує віру у акто
ра і його образ.

Справжньою акторською 
удачею можна назвати 
роль Катерини Михайлівни, 
депутата, матері, жінки, 
що любить і любима, — 
актриса Н.Ігнатьєва.

Якось особливо приємно ска
зати про цю роботу, бо на сце
ні перед нами постає повно
кровний, цілісний образ нашої 
сучасниці, звичайної і незви
чайної жінки. Жінки, яка пе
режила страхіття фашистської 
неволі, мужньо боролась в під
піллі концтабору, відчула ве
лике, справжнє кохання до 
італійця Антоніо Террачіні, 
який разом з нею боровся про
ти спільного ворога — фашиз
му.
V ТВОРЧІЙ галереї обра- 
4 зів, створених заслу
женим артистом УРСР 
Г, Семеновим, є багато ці
кавих і сильних робіт. Нова 
роль з вистави «Пам’ять 
серця» поповнить цю гале
рею ще однією красивою 
людиною. Г. Семенов грає 
у виставі роль капітана 
далекого плавання Макси
ма Максимовича. Г, Семе
нов вимальовує нам своє
рідний і оригінальний ха
рактер старого капітана, 
борця за чесність і спра
ведливість у людських від
носинах, за красу почут
тів...

СЇОВСІМ несподівано пе
ред глядачами поста

ють і деякі молоді актори 
театру, які зуміли розкри
тись і на незначних ролях, 
довести, що в будь-якій 
ролі актор, відчувши лю
дяність свого персонажу, 
стане близьким і зрозумі
лим. Приємне враження 
справляє виконання ролі 
Раї у акторки Марини 
Ярнш. її Рая і енергійна, і 
вольова, і, водночас, лірич
на, закохана.

Микола — артист В. По- 
тонько. В цій невеликій 
епізодичній ролі молодий 
актор продемонстрував 
вміння мислити на сцені, 
жити життям значно шир
шим і вагомішим, ніж це 
дає можливість матеріал 
ролі. Його Микола справж
ній сучасник. І в простій 
манері поведінки, і в м'я
кому гуморі, і в точній по
становці думки.

Легко й безпосередньо 
ведуть свої ролі артистка 
С. Ромашкіна і А. Келюх. 
В доброму гуморі звучить 
їх сцена «сімейних відно
син».

Кульмінаційною у виста
ві стала сцена біля пам’ят
ника Невідомому солдату. 
Сцена дуже хвилююча. 
Звичайно, зрозуміло, що 
сама постановка питання 
пам’яті загиблих борців за 
нашу волю не може не 
хвилювати будь-кого в 
глядній залі, але вдале 
рішення сцени режисер
ське і живописне (худож
ник вистави М. Доброле- 
жа) значно підсилює емо
ційний вплив.

В цій сцені запам’ято
вуються абсолютно всі: 
прибиральниці Ольга і Вар
вара (артистки В. Тім- 
ченко і О. Кобилянська) і 
старий генерал (артист 
В. Кубишкін), і могутній ук
раїнський реквієм .

— Степом... Степом... 
лунає над Дніпровими 
кручами...

Про людей з відкритими, 
щирими серцями розпові
дає нова вистава кропив
ничан. Вистава дуже по
трібна сьогодні, потрібна, 
бо занудьгували ми за су
часником на українській 
сцені, за людьми хороши
ми і багатими душею.

в. лисюк,
режисер.

Змн і кака: у по ііемішаєвському рад- 
юсп-технікуму-, що в Бородянському ра
йоні на Київщині, був незвичайним. 
<3а .мужність і відвагу*?:, читали учні 
і захоплено коментували:

— Хто б міг подумати. Ог бойова 
дівчина. А нічого ж не розповідала...

Таку жваву реакцію викликав благо
родний вчинок другокурсниці зоотехніч
ного відділу Гаяний Яценко, про який і 
йшла моза в скупих рядках наказу.

Чекаючи поїзда, Галя прогулювалась 
по перону станції Ворзель. її увагу при
вернула дівчинка.років п’яти. Пустуючи 
і граючись, вона раз у раз відбігала від 
своєї бабусі. І раптом, залишившись 
на якийсь час без Нагляду, маля опинн- 
лдся на залізничній колії, по якій на 
великій швидкості йшов товарний со
став. Ще мить — і трапиться непо
правне.

Не роздумуючи, Галини швидко 
стрибнула з платформи і побігла до 
дівчинки, назустріч поїзду, до якого 
залишалось метрів 15—20.

Коли товарняк прогуркотів мимо 
остовпілих від несподіванки пасажирів, 
які з тривогою спостерігали за тим, що 
відбувається, усі побачили по той бік 
колії безстрашну дівчину з врятованою 
нею дитиною-на руках.

Дирекція радгосп-тсхнікуму. куди 
очевидці повідомили яро подію, оголо
сила Галині Яценко подяку із занесен
ням в особисту справу і преміювала її. 
Теплі листи з висловленням вдячності 
за виховання такої гідної „людний, як 
Галя, надіслані на адресе її батьків і 
школи, де вона вчилась.

(РАТАУ).

футбол у другому МАТЧІ
Як ми вже повідомляли, Кіровоградська «Зірка» в першій 

зустрічі розиграшу призу «Кримський пролісок», заснованого 
федерацією футбола Україна, зіграла внічию (0:9) з херсон
ським «Локомотивом». Минулої неділі вона провела другий 
матч. їц. суперником були футболісти криворізького «Крив
басу».

Ініціативою володіли наші земляки. На 20-й хвилині вони 
реалізували свою перевагу. Гол забив Борис Петров.

Після двох матчів «Зірка» має три очка з чотирьох. Усі ін
ші команди ялтинської зони провели по три зустрічі. Чопіри 
з них набрали стільки ж очок, скільки кіровоградці. Лідсру- 
ють спортсмени тернопільського «Аваигаріу», п яких чотири 
очка Із шести.

• У КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

ПОЧАТОК— 
В ШКОЛІ

Наша школа існує порівняно недавно. Та за 
короткий проміжок часу вчителями школи, ви
хователями багато зроблено для того, щоб на
ші учні росли здоровими, сильними, гармоній
но розвиненими. Немалий внесок в цю справ)' 
вчителів фізичного виховання. Ось хоча б та
кни факт. Лише цього року з 215 учнів, які 
складали залік з фізичної та оборонно масової 

^підготовки, 158 виконали норми комплексів 
БГТО. ГТО, ГЗБ.

- Кожен паш вихованець протягом року має 
можливість взятії участь в змаганнях не 
менш, як з десяти видів спорту. Зокрема, з 
легкої атлетики, баскетбола, настільного тені- 
са, шахів, шашок тощо. Це дає учневі можли
вість вибрати один або й два найулюбленіших 
види спорту для регулярних занять в шкільних 
спортивних секціях.

Вчителям фізичного виховання було б не під 
силу залучити до занять в спортивних секціях 
велику КІЛЬКІСТЬ учнів без допомоги всього 
педагогічного колективу, без підтримки суддів 
та громадських інструкторів но спорту, яких в 
школі налічується більше 120. Ця допомоіа 
потрібна щоденно. Візьмемо, наприклад, фізза
рядку, яка систематично проводиться перед по
чатком занять. її влаштовують фізорги кла
сів, під керівництвом інструкторів по спорту. 
А фізкультхвилннка? її теж па третьому уро
ці щоденно проводять фізорги та Інструктори 
по спорту. Вони ж допомагають і в організації 
змагань, на заняттях спортивних секцій.

295 розрядників. Ця цифра невелика, якщо 
йдеться про школу, де вчаться в основному 
старшокласники. В нашій же школі, де біль
ша частина учнів навчається в 3 — (і класах,

педагогічного колективу школи, але н трецс- 
рія ДЮСЧІ, які ведуть чи вели групи з різііііх 
видів спорту. Лін вдячні тренерам Є. П. Сте
панову, Л. в. Мельник, які виховали цілий за
гін спортсменів. Серед них — кандидати У 
майстри спорту Б. Шифрін та М. Капран (на
стільний теніс), В. Підсевака та Н. Нікітійа 
(спортивна гімнастика). 1 хоч цс і не цілком 
наша заслуга, та все ж приємно, що діти, які 
навчаються в нашій школі, захищають спор
тивну честь області. А баскетболістка Ольга 
Касяи—одна т кращих юних баскетболісток 
республіки...

І. РЯБЧУН, 
учитель фізвиховання СІП № 13. 

Фото Ю. Ліваиінйкова.
м. Кіровоград.

революція справляє глибокий вплив і на об
личчя працівника, сприяючи підвищенню ного 
освіченості та культури, розширенню науково- 
технічного кругозору. Ці думки Тез необхідно 
проілюструвати зрозумілими, наочними факта
ми розвитку виробництва, в якому зайняті слу
хачі, використати приклади із газет. (Див., на
приклад, матеріали, вміщені по даному питан- 
йю в останніх номерах газети «Молодий кому
нарі — від 6, 8, ІЗ і 15 січня).

Пропагандисту необхідно в зв’язку з ним 
роз’яснити завдання молоді оволодіння су
часною технікою, про які говорив Л. І. Бреж
нєв у промові на урочистому пленумі ЦК 
ВЛКСМ (днв. «Л. І. Брежнєв. Промова на 
урочистому пленумі ЦК ВЛКСМ, присвячено
му 50-річчю ВЛКСМ». М., «Молода гвардія», 
1968, стор, 12—16), а також у промові на III 
Всесоюзному з’їзді колгоспників.

Тут необхідно особливо підкреслити політич
не значення впровадження науково-технічних 
ДЬсягнень, від чого залежить успіх змагання 
системи соціалізму з імперіалістичними „краї
нами, від чого залежить розв’язання найваж
ливіших соціально-політичних завдань суспіль
ного розвитку. Необхідно навести і пояснити 
висловлювання В. І. Леніна про роль науки І 
техніки, які наведені в Тезах.
.^рідомій праці. Леніна «Завдання Спілок 

слухачі знайдуть цінні вказівки про 
ОВО.7ДДІН1ІЯ наукою. Було б корисно у бесіді 
щ» даному питанню підкреслити, які практичні, 
конкретні кроки може зробити молодь даного 
Підприємства, колгоспу, організації для реалі* 

завдань по науково-технічному прогресу, 
«І)Я шдвнщення культурно-технічного РІВНЯ/ 
Кваліфікації мдлоді.

РОЗ’ЯСНЮЮЧИ грегє питання, пропаган
дист на початку показує залежність інших 

завдань комуністичного будівництва від вирі
шення основної, а потім — вплив успішного 
вирішення соціально-політичних завдань па 
економічні досягнення. У двадцятій Тезі корот
ко викладаються основні напрямки розвитку 
соціалістичних суспільних відносин, їх посту
пове переростання в комуністичні. Це — змі
на класової структури суспільства у напрямку 
до соціальної однорідності на основі розвитку 
і зближення двох форм соціалістичної влас
ності і створення єдиної комуністичної влас
ності, поступове стирання суттєвої різниці між 
працівниками розумової і фізичної праці, ви
рівнювання культурно-побутових умов життя 
сільських і міських жителів, зміна характеру 
праці, дальший розквіт і зближення соціаліс
тичних націй, розвиток соціалістичної демо
кратії, яка передбачає зростання свідомої дис
ципліни і організованості трудящих, зростання 
ролі Комуністичної партії в житті нашого сус
пільства.

При роз’ясненні Тез необхідно звернути ува
гу на наведені в них думки Лсніїіа про необ
хідність боротьби проти всього того, що галь
мує комуністичне будівництво — прояв міс- 
йицтва і націоналізму, бюрократизм, неоргані
зованість, тяганина, нехлюйство. ЦІ чужі пашо. 
МУ суспільному ладу явища, а також факти 
крадіжки соціалістичної власності, порушення 
трудової дисципліни і громадського порядку 
гіОвинні одержувати класово-політичну оцінку і 
непримиренно виживатись із нашого життя. А 
тому нині, як і раніше, проти всього негідною і 
зістарілого повинна розвиватись ділова крити
ка і самокритика.

Рої иснюючн ці думки, пропагандист повинен 
показати: чим зумовлена наша непримиренність 
до цих явиш, використати для цієї мети ар
гументи із передової статті газети «Правда» 
«До нових перемог». («Правда» від 13 січня 
1970 року).

У ЧЕТВЕРТОМУ питанні розкривається зміст 
останньої. 21 Тези, показується місце і 

значення завдання формування нової людини, 
виховання і навчання «всебічно розвинених і 
всебічно підготовлених людей» для вирішення 
завдання побудови комунізму. Тому спочатку 
пропагандисту потрібно пояснити, що таке 
марксистсько-ленінська ідеологія, її призна
чення я системі комуністичного виховання. 
Особливо необхідно показати значення гострої 
ідеологічної боротьби па міжнародній арені 
для формування комуністичного світогляду. 
Наша молодь повинна яскраво уявляти, що У 
вихованні необхідне перш за псе послідовне 
проведення класової лінії, чіткість і ясність 
ідейних позицій, революційна пильність, бо
ротьба проти аполітичності, приватновласниць
ких пережитків і міщанських настроїв. Звичай
но, суспільна свідомість як відображення су
спільного буття, соціалістичний лад, а також 
участь п суспільній праці і суспільно-політич
ному житті виховують трудящих. Та поклада
тись на самоплив у вихованні було б глибокою 
помилкою.

Тези підкреслюють, яке велике значення на
дає наша партія цілеспрямованій вихошіій ро
боті всіх громадських і державних організацій, 
її дієвості, науковій розробці актуальних проб
лем комуністичного будівництва, в тому числі 
удосконаленню системи політичної ОСВІТИ.

Особливе місце в Тезах відводиться завдан
ню, яке заповів Ленін — комуністичному ви
хованню молоді. Рекомендується цс місце ІЗ 
Тез прочитати і коротко пояснити: що означає 
«учитись комунізму», які якості повинно ви
робляти навчання комунізму. Варто процитува
ти при цьому слова Л. 1. Брежнєва, сказані 
на урочистому пленумі ЦК ВЛКСМ, п яких він 
роз’яснює, що означає учитись комунізму (днв. 
вказану промову, стор. 24 — 27). Пропагандист 
пояснює ленінські слова про майбутню вели
чезну роботу в комуністичному будівництві, 
яка потребує праці багато більше, ніж до цьо
го часу.

До цього питання, крім рекомендованої лі
тератури, радимо використати матеріал про 
досвід виховної роботи, описаний у брошурі 
Q. К. ІНскунова «НОВІ ГОРИЗОНТИ», а та
кож факти із газет та журналів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРА І УРА
В. І. Ленін. «Держава і революція », розділ 

5. Твори. Т, 25, єтор. 343—147.
В. і. Ленін. «Великий почни*. Твори, т 29. 

стор. 363—386.
В. І. Ленін. «Чергові іавдаппя Радянської 

влади». Твори, т. 27, стор. 203 — 211.
В. І. Ленін. «Завдання Спілок молоді-. Гно

ри. г. Зі. стор. 247 — 263.
Програма КПРС. Частіша II.
Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання комунісіїїч« 

ного виховання молоді. Постанова ЦК КПРС.
Тези LIK КПРС «До ІОО-річчя з дня народ

ження Володимира Ілліча Леніна».
Л. 1. Брежнєв. Промова на урочистому пле
нумі ПК ВЛКСМ.

О. К. ПІскунов. «.Нові горизонти». Видавни
цтво «Помінь». 1969 р.
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4НЯ В. І. ЛЕНІНА,

Фото В. КОВПАКА.

ІРЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ

КАТЕГОРІЇ і КІН0ІСТ0Р1Ї“
На фото: хорова капела Маловнсківського районного Будинку культури виконує україн

ську народну пісню «Чуєш, брате мій».

ІІДБУІЮ ЗАКЛЮЧНИЙ КОНЦЕПТ фестивалю САМОДІЯЛЬНОГО 
ї дня н/р I

РАДЯНСЬКІЙ добі
Ця своєрідна райдуги фес

тивалю самодіяльного мисте
цтва, присвяченого 100 річчю 
з діія народження В. 1. Леніна, 
перекинула міст над КІропо- 
градщнпою 22 квітня 1969 року. 
Тоді яскраво спалахнули фес
тивальні смолоскипи в містах і 
селах нашої області.

Минулої суботи в примі
щенні Кіровоградської філар
монії відбувся заключний кон
церт обласного фестивалю са
модіяльного мистецтва присвя
ченого Ленінському ювілею.

Перед початком, на авансце
ні, глядачів привітали секре
тар обласного комітету КП 
України Н. П. Сухаревська та 
заступник голови облвиконко
му Д. С. Смволап.
у. фестивалі взяло участь 

5560 колективів, тобто 98 тиейч

самодіяльних акторів. До речі, 
лави культармійців області 
поповнили -400 нових колективи, 
(кількісно 12 тисяч осіб).

Концерт розпочала само
діяльна заслужена хорони ка
пела УРСР Палацу культури 
імені Жовтня. У її виконанні 
урочисто пролунала пісня 
К. Домінчена «Ленінським 
шляхом».

Святкова програма міняла 
кольори номерів, викликаючи 
в залі зливу оплесків. Кращі з 
кращих аматорських колекти
вів більше трьох годин демон
стрували своє лрекраспе мисте
цтво.

Зачарувала споїм співом со
лістка «Ятраню» Антоніна 
Чсрвінська. Надовго запам’я
таються пісні у виконанні тріо

бандуристів РІВНЕНСЬКОГО СІЛЬ
СЬКОГО Будинку культури Но* 
воукра ї н с ь к о г о району 
В. Джурджія, Б. Гершанова та 
І. Піїенка,

Полонила бездоганною май
стерністю і емоційністю вико
нання хорова капела Кірово- , 
градського педагогічного інс
титуту Імені О. С. Пушкіна. 
Особливо піднесено нова вико
нала пісню А. Кос-Апатоль» 
ського «Ленін по світу іде».

Іскрометними танцями, мов 
дзвінким візерунком, вигапту
вали концертну програму тан
цюристи самодіяльного танцю
вального колективу «Колос» 
кіровоградського Палацу куль
тури імені Жовтня, само
діяльного народного ансамблю 
танцю «Юність» Кіровоград
ського педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна та само
діяльного заслуженого ан
самблю ганцю УРСР «Ят- 
рань».

Отже, епілог цієї святкової і 
радісної райдуги теж був по- 
святкопому світлий і натх
ненний.

В. ГОНЧАРЕНКО.

Так називалась репліка, опублікована в 
нашій газеті за 19 лютого, в якій йшлося . 
про незадовільне демонстрування філь
мів у кіровоградських кінотеатрах «Мир» 
та «Хроніка».
Як повідомив редакцію директор кіноте

атру «Мир» С. Джуган, випадок, згаданий 
в репліці, стався в зв’язку з технічною не
справністю (змінилась напруга 8 елект
ромережі) та з вини старшого кіномеха
ніка Ф. Печанюка, якому після обгово
рення виступу «Молодого комунара» бу
ло зроблене суворе попередження.

Директор кінотеатру «Хроніка» пові
домив, що факти, згадані в репліці, мали 
місце і що зараз колектив кінотеатру 
докладає зусиль для того, щоб уникнути 
подібного браку в подальшій роботі.

—----------- .д

Жваву реакцію учнів викликала безпосе
редня відповідь однієї учениці: «Просто 
така людина егоїст, а чи судять егоїстів— 
я не знаю».

Негативне ставлення було виявлено і 
щодо тих, хто не повідомив про відомий 
вчинений злочин або той, який готується.

Лише половина старшокласників (52 про
центи) позитивно відповіла на питання про 
кримінальну відповідальність за носіння холод, 
иої зброї. Багато учнів виявило правильне ро
зуміння причин, з яких закон встановив кри
мінальну відповідальність за такі Дії. Проте 
чимало (37 процентів) відповідало на це нега
тивно. Ми детально проаналізували помилкові 
погляди на цс

0 СТАННІМ часом гостроти і актуаль- 
ності набуло питання правового вихо

вання громадян, насамперед молоді. У 
передовій статті «Правды» від 1 квітня 
1969 р. підкреслювалося, що предме
том особливої турботи органів народної 
освіти і працівників органів юстиції має 
стати правове виховання підростаючого 
покоління, формування у юнаків і дівчат 
глибокої поваги до законів, норм і пра
вил співжиття, що провідну роль у поши
ренні правових знань повинні відіграва
ти юристи.

Наші зусилля — зусилля юристів-прак- 
тиків мають бути зосереджені насампе
ред на запобіганні злочинності неповно
літніх, оскільки саме на їх психіку наба
гато більше, ніж на психіку дорослих, 
можна сплинути переконливим словом. 
Звідси і важливість правової пропаганди.

Щоб вона була цілеспрямованою і 
конкретною, треба передусім знати рі
вень правосвідомості слухачів і їх підго
товки і те, що вони бажають від нас по
чути.

З цією метою за домовленістю з ди
рекцією однієї з шкіл Кіровограда було 
проведено анкетний опит старшокласни
ків. Питання мали на меті виявити у них 
загальні уявлення про кримінальну від
повідальність. Ряд питань стосувалося мо
ральних проблем. Анкети було роздано 
130 учням дев ятих і 118 учням десятих 
класів. Щоб учні могли вільно відповіда
ти не питання, прізвищ у анкетах не тре
ба було зазначати.

Одержаний багатий матеріал дав під
ставу для відвертої предметної розмови 
з молоддю. Відповіді на питання були на
стільки різноманітні й іноді несподівані, 
що для їх осмислення, узагальнення і 
складання плану бесіди в кожному кла
сі потрібно було кілька днів. Бесіда про
водилася в кожному класі протягом двох 
уроків у присутності вчителя.

Дві третини старшокласників вважало, що 
кримінальна відповідальність настає з 1G років, 
деякі — з 14, близько чверті (23 проценти) — з 
18 років, а ряд учнів взагалі гадають, що за не
повнолітніх відповідають їх батьки. Виникла 
необхідність роз’яснити питання про форми 
відповідальності (матеріальної та моральної) 
батьків за правопорушення, допущені їх не
повнолітніми дітьми.
р ЯД відповідей свідчив, що не всі учні розу- 
1 міють, що таке кримінальна відповідальність, 
які органн в нашій країні можуть призначати 
кримінальне покарання. Це дало підставу 
роз’яснити учням повноваження різних орга
нів, що провадять боротьбу зі злочинністю, 
коротко охарактеризувати зміст таких понять, 
як злочин і покарання, підстави кримінальної 
відповідальності.

ДОСИТЬ цікавими були відповіді на пи
тання про кримінальну відповідаль

ність осіб, які вчинили злочин у стані 
сп’яніння. Переважна більшість учнів ви-

ПОГОДА
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сповила думку, що такі особи підлягають 
кримінальній відповідальності. Проте 
деякі вважали, що це питання слід вирі
шувати залежно від того, який злочин бу
ло вчинено, або залежно від причини 
(допускаються поважні) вживання спирт
них напоїв.

Не могло не викликати серйозного за
непокоєння те, що більше третини всіх 
учнів (35 процентів) вважало вчинення 
злочину в нетверезому стані обставиною, 
яка пом’якшує вину.

Це свідчило, що частина старшокласників не 
осуджує вживання спиртних напоїв. На жаль,

скільки

НОРМІ?

м. Олександ- 
редакція. Я 
перший рік, ________ __Ж..„ спеціальності. 

Робочий день мій продовжується від 
дев'ятої години ранку до восьмої — 
десятої вечора. Прошу дати відпо
відь, скільки мені потрібно працюва
ти по нормі і як з тими годинами, що 
я перепрацьовую».

За консультацією ми звернулиса до облас
ного управління торгівлі. Начальник його 
В. О. Лимар пояснює: «У відповідності з 
циркулярним листом Міністерства торгівлі 
СРСР і ЦК профспілки працівників держ
торгівлі і споживчої кооперації від 15 черв
ня 1966 р. товарознавці відносяться до кате, 
горії посад з ненормованим робочим днем. 
Ці працівники на загальних піставах звіль
няються в дні щотижневого відпочинку, у 
вихідні дні.

Працівники з ненормованим робочим днем 
можуть залучатися до роботи зверх 7 годин 
лише в окремих випадках, коли цього ви
магає сама робота. Система не допускає
ться. Як компенсація за роботу зверх кор
ми працівникові з ненормованим робочим 
днем може надаватися адміністрацією за 
домовленістю з профспілковою організа
цією зверх чергової відпустки (12 робочих 
днів), допоміжна відпустка від 6 до 12 ро
бочих днів»

з 
ріг пише нам: «Дорога 
працюю товарознавцем 
закінчила технікум по

Савченко Наташа

ЛИШЕ У ВІДПОВІДНОСТІ
А ось другий лист, теж з Олек

сандри, від В. Ф. Неізвєстного (вул. 
Фурманова, 5), в якому він скар
житься на відсутність в мікрорайоні 
«Перемоги» вулиць з твердим по
криттям, телефонів-автоматів, вулич
ного електроосвітлення.

Ми попросили відповісти на скаргу пра
цівників Олександрійського міськвиконко
му. Ось що нам повідомив завідуючий від
ділом комунального господарства А. Снть- 
ков: «Всі ці питання можуть бути виріше
ні лише у відповідності з народногоспо
дарським планом розвитку міського госпо
дарства. Вулиць з твердим покриттям в 
місті до 40 процентів, питання про освіт
лення вулиць також вирішене поки що на 
40 процентів. Що стосується установки те
лефонів-автоматів, то це питання виріши
ться о зв’язку з будівництвом нової лінії 
зв’язку в даному районі міста».

I
Вдень 17 берез

ня по території 
області і місту 
Кіровограду пе- 
редб ач ається 
хмарна погода-, в 
східних районах 
короткочасні опа
ди. по місту мож
ливі короткочасні 
опади. Вітер пів- 
нічио-зах ід ни П. 
помірний до силь
ного. Температу
ра повітря по об
ласті 0—5. по міс- 
ту 0—2 градуси 
тепла.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, їв 
Телефони; відповідального секретар« — 2*45*1$, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор
ту - 2*45-35, решти відділів - 2-4I-3S,

БК 00280. Індекс 61197«

СУДЯТЬ 
ЕГОЇСТІВ?

ДУМКИ ПРО ПРАВОВЕ 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

факти, коли деякі старшокласники вдаються 
до спиртних напоїв, не зустрічають, принципо
во правильної оцінко багатьох батьків і вчите
лів. Все це стало темою відвертої розмови з 
учнями про небезпечність і шкідливість вжи
вання ними алкогольних напоїв з посилан
нями на медичну, юридичну та педагогічну лі
тературу, па слідчу і судову практику.

Переважна більшість учнів (78 процентів) 
правильно відповіла на питання про правові 
наслідки вчинення насильницьких дій Щодо 
злочинців при їх затриманні чи відбитті їх на
паду (необхідна оборона). Проте та обставина, 
що чверть учнів на ні питання дала негативні 
або непевні відповіді, викликала необхідність 
роз’яснити старшокласникам діюче законодав
ство, зокрема ст. 16 Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 26 липня 1968 р. «Про посилен. 
ня відповідальності за хуліганство».
і ДНОСТАЙНО учні засудили тих, хто, 
' вміючи добре плавати, не подасть до

помоги потопаючому, Більшість (77 про
центів) висловилася за те, що таких лю
дей треба притягати до кримінальної від
повідальності, інші говорили про суд то
варишів, суд честі. Зрозумілими були 
думки і почуття тих, хто висловлював 
своє обурення боягузькою поведінкою 
таких осіб, їх егоїзмом і несвідомістю.

учнів, зокрема, тих, хто вважав, 
що фінський ніж можна носити 
«про всяк вццадо|£і», «для свого 
спокою» к щоб «похвалитися». 
При цьому були наведені при
клади, коли носіння .холодної 
зброї у певній ситуації сприяло 
вчиненню небезпечних ЗЛОЧИНІВ.

Великий інтерес викликало об. 
говорений питання про конкрет
ні дії, які кожний вважає за не
обхідне вчинити в разі, коли на 
його очах робиться замах на 
честь, гідність і здоров’я люди
ни. Лише один учень висловив 
думку, що краще «відійти пода
лі від п’яного». 9 процентів опи
таних не знало, що їм слід ро
бити в цій ситуації. Інші вияви
ли готовність подати допомогу 
потерпілому — одні активними 
діями по затриманню злочиїЗЬ 
(13 процентів), інші — залу
чаючи для цієї мети громадян 
(9 процентів) чи міліцію (19 про
центів), 38 процентів учнів від
повіли, що необхідно подати до
помогу, але не знали, як цс слід 
зробити. Ці відповіді дали бага
тий матеріал для змістовної роз
мови з різних проблем боротьби 
зі злочинністю і питань кому
ністичної моралі: про роль пра

цівників міліції в боротьбі з порушеннями 
громадського порядку, про участь у цьому гро
мадян тощо.
Гр ЕЗУЛЬТАТИ проведеної роботи свід- 
* мать про дієвість та актуальність та
кого методу пропаганди правових знань. 
На нашу думку, необхідно здійснювати 
комплекс заходів щодо правового вихо
вання учнівської молоді, в якому перед
бачити в школах та інших учбових закла
дах лекції і бесіди з актуальних правових 
питань, заняття з деяких розділів курсу 
суспільствознавства, проведення юриста
ми бесід на батьківських зборах у серед
ніх учбових закладах з питань правового 
виховання молоді та інші.

Не останню роль мусить тут відіграти і 
комсомол, і не лише загальних середніх 
закладів, а й середніх і вищих спеціаль
них, профтехучилищ області. Юні 
жинці, члени оперативних загонів, на
родних дружин повинні роз’яснювати 
юридичні права і обов’язки громадян.

і. ШЕХОВЦОВ, 
начальник слідчого відділу проку
ратури Кіровоградської області.

J

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД кся. ЧССР - СРСР. (Швеція). 
СЕРЕДА, 18 березня. Перша 

програма. 11.35 — Шкільний 
екран. Історія для учнів 8 кла
су. «Розвиток капіталізму та 
формування пролетаріату на 
Україні». (К). 12.10 — «Хо
робрий прогульщик»; ХуДОЖ- 
пій фільм. (Кіровоград). 17.15
— Кіиоленініаиа. «Італійська 
сторінка». (Кіровоград). 17.35
— Оголошення. (Кіровоград). 
17.40 — Тслевісті. (К). 16.00 — 
Програма передач. (К). 18.05
— Концерт. (М). 19.00 — Р. От. 
колонко — «Здрастуйте, наші 
гати». Телеспектакль. (К). 
20.20 — Реклама. (К). 20.30 — 
Програма «Час». (М). 21.15 — 
Програма ЦТ. 21.30 — Інтер
бачення. Чемпіонат світу з хо-

___ 2ГСГ. .'12__ (Кіровоград). 18.05 — Тслежур- 
В перерві —• телевісті. 23.45 — нал «Клуб ділових зустрічей». 
Міжнародний турнір з важкої (Кіровоград). 18.30 — Лсніп- 
атлетнкн на приз «Дружба», ськнй університет мільйонів. 
(Мінськ). Школа політичної самоосвіті!.

Друга програма. 17.05 — Но- «Роль бібліотеки пі 
вини. (М). 17.15 — Сторінки .............. *
великої біографії. «Латинські 
стрільці». (М).

ЧЕТВЕР, 19 березня. Перша 
програма. И.00 — Тслевісті. 
(К). И.Ю — Кольорове телеба
чення. Художній фільм «Дер- 
су Узала». (М). 12.30 — Доку
ментальні фільми «Батьківщи
на моя». «В небі тільки дівча
та». (Кіровоград). 17.00 — Ук
раїнське кольорове телеба
чення. «Український романс». 
(І<). 18.00 — Наша програма.
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- політичїій

самоосвіті». (К). 19.00 — Сні* в е мі і д до;
ває Кіровоградщина. (Кірово- ж 
град). 20.00 — Інтербачення. _ ч__
Охорона і захист природи. (М)_. 
20.30 — Програма «Час». 21.15 
— Майстри мистецтв. М. Плот- 
ніков. (М). 22.15 — Інтербачен
ня. Науково-технічпиЙ прогрес. 
«Космічний телевізійний міст». 
(М). 22.45 — Кіножурнал. (К). 
23.09 — Телевісті. (К).

Друга програма. 18.00 — 
Телефільм. (К). 19.00 — Кольо
рове телебачення. Докумен
тальний телефільм «Легенда 
Джунглів». (М). 19.15 — Ко
льорове телебачення. Мульт
фільм «Лівша». (М).

П’ЯТНИЦЯ, 20 березня. 
Перша програма. 11.35 — 
Шкільний екран. Українська 
література для учнів 9 класу. 
Леся Українка. «Лісова пісня». 
(К). 12.10 — Художній фільм 
«Дім І господар». (Кірово-

град) 17.00 — На сільській 
сцені. Всесоюзний переклик 
сільських клубів. (Чернівці). 
17.45 - Тслевісті. (К). 18.05 
День за днем — Інформаційне» 
програма. (Кіровоград). 18.30 
— Рішення партії в життя. 
Спеціалізація в твзрнппицтйЬ 
(Кіровоград). 18.40 — Тсл*Г 
фільм. (Кіровоград). 19.00 
Чемпіонат світу з хокей, 
ЧССР — Фінляндія. (Швеція/« 
Кольорове телебачення. 20.15-у» 
Клуб кінолюбитслів пісні. (М), 
21.00 — Естафета новин. (М). 
21.30 — Чемпіонат світу,з хб’ 
кел. СРСР ~ Швеція.
пі телевісті. (К).

Друга програма. 18.05 — ДлЯ 
школярів. «Таємниці запитали 
пої країни». (М).

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.
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