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ВСІ
МА „ЧЕРВОВУ 
СУБОТУ"!

В ІНТЕРЕСАХ
НАРОДУ
Верховна Рада УРСР прийняла 
Конституцію (Основний Закон) 
Української Радянської 
Соціалістичної Республіки

• День пам’яті Володимира Ілліча Леніна

19 квітня 1978 року на ве
чірньому засіданні позачер
гової сьомої сесії Верхов
ної- Ради Української РСР 
продовжувалось обговорен
ня доповіді про проект 
Конституції УРСР. В ньому 
взяли участь голова викон

аному Келечинської сіль
ської Ради народних депу
татів Закарпатської області 
М. Ю. Пандак, бригадир 
прохідницької бригади шах
ти імені Чеснокова вироб
ничого об’єднання «Стаха- 
новвугілля», Герой Соціа-

<вА- дієтичної Праці Г. О. Мор- 
дсвцев, секретар правління 
Спілки письменників Украї
ни П. А. Загребельний, бри
гадир тракторної бригади 
колгоспу імені Жданова 
Гсщанського району Ровен- 
ської області О. М. Дани- 
люк, перший секретар 
Кримського обкому партії 
В. С. Макаренко, ткаля Жи
томирського льонокомбіна
ту, Герой Соціалістичної 
Праці К. І. Болошкевич, го
лова виконкому Борщів- 
ської районної Ради народ
них депутатів Тернопіль
ської області, Геоой Соціа
лістичної Праці В. І. Стецко, 
секоетар Української рес
публіканської ради профе
сійних спілок В. І. Сиволоб, 
бригадир монтажників до
мобудівного комбінату тре- 
сту «Миколаївжитлобуд» 
Г. 3. Мунтян, міністр житло
во-комунального господар
ства В. Д. Площенко, бри- 
іадир рільничої бригади 
колгоспу імені Леніна Но- 
госелицького району Черні
вецької області Д. О. Сні
гур, помічник капітана теп
лоходу «Северодонецк» 
Чорноморського пароплав
ства, Герой Соціалістичної

• Праці К. О. Гонтар.
20 квітня 1978 року сесія 

Верховної Ради УРСР про
довжувала свою роботу. В 
обговорюваному питанні 
порядку денного на ранко
вому засіданні виступили 
депутати: перший секретар 
Черкаського райкому партії 
Черкаської області М. І. Че
пурний, вишивальниця Іва
но-Франківської фабрики 
художніх виробів імені Ро- 
зи Люксембург П. І. Левиць- 
на, міністр закордонних 
справ УРСР Г. Г. Шевель, за
ступник директора по ви
ховній роботі Вінницької 
школи - інтернату імені 
Ю. О. Гагаріна М. С. Кіч- 
маренко, перший секретар 
ЦК ЛКСМ України А. І.'Кор- 
нієнко, швачка Ковельської 
швейної фабрики Волин
ської області М. Г. Мишко- 
еєць, голова Верховного су
лу УРСР О. Н. Якименко, 
генеральний директор ви
робничого об’єднання «Ки- 
ївтрактородеталь» В. ГІ. Зло-

бін, голова виконкому Чер
нігівської обласної Ради на
родних депутатів В. Л. Фі- 
лоненко, голова колгоспу 
імені Шевченка Деражнян- 
ського району Хмельниць
кої області, Герой Соціаліс
тичної Праці Г. І. Абрамчук, 
машиніст тепловоза Тростя- 
нецького локомотивного 
депо станції Смородино 
Сумської області І. П. Ка- 
лашник.

Після перерви слово на
дається голові Редакційної 
комісії по підготовці оста
точного тексту проекту Кон
ституції Української РСР, 
членові Політбюро ЦК 
КПРС, першому секретаре
ві ЦК Компартії України 
товаришу В. В. Щербиць- 
кому.

Обговорення проекту 
Конституції Української 
РСР, говорить він, закінче
но. На сесії виступили 36 де
путатів, які представляють 
наш славний робітничий 
клас, колгоспне селянство, 
трудову інтелігенцію, нашу 
чудову молодь. Обговорен
ня показало, що всі депута
ти, які виступили або пере
дали письмові пропозиції, 
виражаючи волю своїх ви- 
бооців, усіх трудящих рес
публіки, гаряче підтримали 
проект і одностайно висло
вились за його прийняття.

Депутати схвалили ті змі
ни і доповнення, які були 
внесені в проект Конститу
ційною Комісією за резуль
татами всенародного обго
ворення.

Разом з тим депутати Вер
ховної Ради запропонували 
деякі поправки і допов
нення до окремих статей 
проекту Конституції. Редак
ційна комісія уважно роз
глянула внесені пропозиції і 
прийшла до висновку про 
можливість їх врахування у 
нашому проекті.

Товариш В. В. Щербиць- 
кий повідомляє про пропо
зиції Редакційної комісії 
щодо внесених на сесії до
повнень і поправок до про
екту Конституції УРСР і го
ворить, що тепер є можли
вість перейти до затверд
ження нової Конституції 
республіки.

Депутати приступають до 
процедури прийняття Кон
ституції. Вони одноголосно 
гриймають преамбулу, кож
ний розділ і всю Конститу
цію (Основний Закон) Ук
раїнської Радянської Соціа
лістичної Республіки в ціло
му. В залі спалахують бурх
ливі оплески, депутати й 
гості стоячи вітають прий
няття Основного Закону 
республіки.

(Закінчення на 2-й стор.).

ПЕРЕДМОВА 
ДО «ЧЕРВОНОЇ 
СУБОТИ»
/СЬОГОДНІ ти. ровеснн- 

ку, знову з радістю ста
неш учасником свята кому
ністичної праці. Не вперше 
кличе тебе «червона с\бо 
та». Народжений на пере
дових підприємствах Моск
ви. славний почин став іра- 
дицією. Нині ленінський су- 
ботиик проходитиме ПІЛ 
знаком дальшої боротьби за 
втілення в життя рішень 
XXV т їзду КПРС. за вико-
кашш планів і соціалістич
них зобов’язань 1978 року і 
десятої п’ятирічки В ЦІЛОМУ.

Тн і твої товариші старан
но готувалися до суботника. 
все врахували, щоб. -пра
цюючи біля верстатів на 
ланах, у лабораторіях і на 
новобудовах, упорядковую
чи міста і села прокладаю
чи нові шляхи, зробити яко
мога більше й краще для 
блага Батьківщини. І про- 
дуктирність праці сьогодні 
буде найвищою, а якість вн-
(Закінчення на 2-й стор.).

ПОВІДОМЛЯЄ ОБЛАСНИЙ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ШТАБ ПО ПРОВЕДЕННЮ 
ВСЕСОЮЗНОГО КОМУНІСТИЧНОГО СУБОТНИКАУДАРНИМ ЗАГОНОМ

У повній готовності зустріла молодь Кіровоград- 
щини Всесоюзний комуністичний суботник, присвяче
ний 108-й річниці з дня народження В. І. Леніна. Ще 
на мітингах з нагоди нинішнього свята праці багато 
комсомольсько-молодіжних колективів, молодих ви
робничників дали слово 22 квітня працювати на за
ощаджених матеріалах і сировині. Тож до сьогодні 
створено суботниковий фонд економії. В цьому — 
головна риса нинішньої «червоної суботи».

Ударним загоном вийдуть на свято праці юнаки і 
дівчата області. Всього їх у суботнику візьме участь

239,5 тисячі, з них понад 136 тисяч членів ВЛКСМ. На 
робочих місцях працюватимуть понад 79 тисяч моло
дих трудівників, 490 комсомольсько-молодіжних ко
лективів Майже 16 тисяч учнів технікумів і студентів 
вузів упорядковуватимуть вулиці парки, сквери міст, 
районних центрів, сіл, працюватимуть на новобудо
вах. У день Всесоюзного комуністичного суботника 
комсомольці і молодь області зберуть 1Q30 тонн ме
талолому, 115 тонн макулатури, перерахують до 
фонду п’ятирічки понад 104 тисячі карбованців кош
тів, зароблених на робочих місцях. Повсюди сьогодні 
юна трудова зміна працюватиме за ударним гра
фіком.

І НІЙ ЮНІСТЮ БАТЬКІВ ЇЇЯ’ИЧНИЙ І

І

Величезний інтерес юнаків і дівчат до ленінських праць, постійне прагнення яко
мога глибше вивчити ідейну спадщину вождя. Вимогою підвищення рівня і розмаху 
Ідеологічної роботи. Ті ефективності викликані постанови Центрального Комітету ком
сомолу, спрямовані на поліпшення усної пропаганди серед молоді, про організацію 
ленінських читань, про викооистання комсомолом широких можливостей народних 
університетів культури тощо.’

Ленінські читання добре сприймає будь-яка молодіжна аудиторія Розмах і мас
штабність лекційної пропаганди плюс глибина, :дсйна й емоційна насиченість висту
пів — ось що гарантує виховний ефект. Усього цього вчаться ті, хто відвідує школу 
молодого лектора, яка вже кілько років працює при Кіровоградському педінституті 
імені О. С. Пушніна Ця школа має продуману, чітку, цілеспоямовану систему лекцій
ної пропаганди, в арсеналі котрої різноманітні форми і методи.

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ
Учора в приміщенні об

ласної філармонії відбу
лося урочисте засідання 
представників партійних, 
радянських, громадських 
організацій обласного 
центру, присвячене 108-й 
річниці з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна.

У президії урочистого 
засідання члени бюро об
кому партії, облвиконко
му, передовики соціаліс
тичного змагання, ветерани 
партії і праці, Герої Ра
дянського Союзу, Герої 
Соціалістичної Праці. Від
крив засідання перший

секретар міськкому партії 
В. О. Сокуренко. З допо
віддю про 108-у річницю 
з дня народження В. І. Ле
ніна виступив секретар об
кому партії Ф. П. Дзядух.

Учасники урочистого за
сідання прийняли вітальні 
листи на адресу ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради

ШКОЛА 
ЛЕНІНА

(Див 2-у

СРСР, Ради Міністрів 
СРСР і особисто Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєва та ЦК Компартії Ук
раїни, Президії Верховної 
Ради УРСР і Ради Міністрів 
УРСР і поклали живі квіти 
до пам’ятника вождю. □



-------------£ стор. •—
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
Одноголосно приймається 

Декларація Верховної Ради 
УРСР «Про прийняття і ого
лошення Конституції (Ос
новного Закону) Україн
ської Радянської Соціаліс
тичної Республіки». В ній го
вориться, що Верховна Рада 
УРСР, діючи від імені наро
ду Української РСР і вира
жаючи його суверенну во
лю, приймає Конституцію 
(Основний За-юн) Україн
ської РСР і оголошує про її 
введення в дію з 20 квітня 
1978 року.

Із заключним словом ви
ступив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК 
Компартії України товариш 
В. В. Щербицький.

Сьогодні в житті народу 
України, — говорить він, — 
знаменний день. В обста
новці повної одностайності, 
виражаючи волю робітни
ків, селян, інтелігенції, тру
дящих республіки усіх на
ціональностей, наша сесія 
прийняла нову Конституцію 
Української Радянської Со
ціалістичної Республіки. З 
нинішнього дня, 20 квітня 
1978 року, Конституція роз
починає свій трудовий шлях. 
Кожний рядок, кожне сло-

„Молодий комунар“ 22 квітня

В ІНТЕРЕСАХ НАРОДУ
во нашої Конституції звіре
ні з основоположними ідея
ми марксизму-ленінізму — 
великого всеперемагаючого 
інтернаціонального вчення, 
з принципами і положення
ми Конституції СРСР — Ос
новного Закону суспільства 
розвинутого соціалізму.

Наша Конституція є не
від’ємною складовою части
ною єдиної системи консти
туційного законодавства 
Радянського Союзу. Орга
нічний, нерозривний зв’язок 
Конституції республіки з 
Основним Законом Країни 
Рад є відображенням єднос
ті політичної і економічної 
системи, єдності соціальної 
основи нашої держави, 
непорушної ідейно-політич
ної єдності радянського на
роду, його монолітної згур
тованості навколо рідної 
Комуністичної партії.

В ці дні в багатьох рес
публіках вже відбулися, а в 
інших проходять сесії Вер
ховних Рад, на яких в об
становці великого політич
ного піднесення приймаю

ться нові Конституції Радян
ських Соціалістичних Рес
публік. Це — видатна подія 
в житті радянських народів- 
братів, новий тріумф ле
нінської національної полі
тики КПРС, справжнє свято 
нашої радянської соціаліс
тичної демократії.

Робота нашої сесії, як і 
весь хід всенародного обго
ворення проекту Конститу
ції, переконливо показали, 
що український народ гаря
че підтримує ленінську вну
трішню і зовнішню політи
ку партії, плодотворну ді
яльність її Центрального 
Комітету, Політбюро ЦК на 
чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим. Одностайним 
схваленням нової Конститу
ції республіки трудящі Ук
раїни урочисто ствердили 
свою волю непохитно йти 
ленінським курсом, під 
мудрим керівництвом Ко
муністичної партії, пліч-о- 
пліч з усіма народами-бра- 
тами втілювати в життя її 
величні накреслення.

Робота нашої сесії, все

народне обговорення Про
екту з новою силою роз
крили глибокі патріотичні 
та інтернаціоналістські по
чуття трудящих республіки, 
їх гордість, їх щастя жити і 
працювати в могутньому 
Союзі Радянських Соціа
лістичних Республік, пока
зали вірність народу Украї
ни непорушній дружбі з ве
ликим російським народом, 
з усіма братніми народами 
нашої багатонаціональної 
соціалістичної Батьківщини.

У зв’язку з прийняттям 
нової Конституції перед 
партійними, державними, 
господарськими органами, 
громадськими організація
ми республіки постають 
важливі і відповідальні зав
дання. Найближче і невід
кладне з них — допомогти 
всім трудящим глибоко 
осмислити і засвоїти зміст 
Конституції, тісно поєдную
чи цю роботу з проведен
ням у життя Основного За
кону країни, з вихованням 

у кожної людини почуття 
громадянського обов'язку,

1^78 року---------- „
О. Ф. Ватченка сесія одно, 
голосно обирає заступника
ми Голови Президії Верхов
ої Ради УРСР депутатів 
В. С. Шевченко і В. П. ІДер. 
бину, членом Президії Вер
ховної Ради УРСР — депу
тата І. 3. Соколова.

Позачергова сьома сесія 
Верховної Ради УРСР дев'я
того скликання оголошує
ться закритою. Урочисто 
звучить Гімн Української 
РСР.

У роботі сесії азяли 
участь товариші М. М. Бо
рисенко, О. П. Ботвин, Г. 1. 
Ващенко, О. П. Ляшко, П.лі 
Погребняк, І. 3. Соколов, 
О. А. Титаренко, В. В. Фе- 
дорчук, І. О. Герасимов, 
В. Ф. Добрик, Б. В. Качура, 
В. Ю. Маланчук, Я. П. По
гребняк.

Сесія Верховної Ради 
УРСР, яка пройшла в обста
новці великого піднесення 
і одностайності, стала яскра
вою демонстрацією моно
літної згуртованості трудя
щих Радянської України 
навколо ленінської партії, їх 
Єеззавітної відданості ідеям 
Жовтня, справі комунізму.

(РАТАУ).

відповідальності перед су
спільством, високої політич
ної культури.

Дозвольте, сказав на за
кінчення товариш В. В. Щер
бицький, запевнити Цент
ральний Комітет КПРС, його 
Політбюро, Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голову 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Бреж
нєва в тому, що трудящі 
республіки не пошкодують 
сил і енергії для успішного 
виконання історичних рі
шень XXV з'їзду партії, 
примножать свій вклад у 
зміцнення економічної і 
оборонної могутності Ра
дянської Вітчизни.

Сесія Верховної Ради од
ноголосно приймає Закон 
УРСР «Про порядок введен
ня в дію Конституції (Ос
новного Закону) Україн
ської Радянської Соціаліс
тичної Республіки».

На пропозицію члена По
літбюро ЦК Компартії Ук
раїни, Голови Президії Вер
ховної Ради УРСР депутата

гз

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

робленої продукції відмін 
пою. Для тебе цс не дивина, 
бо ти вбачаєш тут усього- 
на-всього норму нашого 
життя. Зрештою, міркуєш, 
так і повинно бути. Не ди
вує тебе й те, що в день ко
муністичного суботника ра
дянські люди працюють 
безплатно, а кошти, одер

жані в результаті робо 
ти стають внеском у за
гально-народну скарб 
яйцю. А всього якихось 
шістдесят років тому бу
ло зовсім не так. Проро 
стали лише перші парост 
ки комуністичних субот 
ГІМНІВ. їх помітив В. 1 
Ленін г відгукнувся па 
шо подію загальновідо 
мою нині працею «Вели 
кий почин».

Щоб зрозуміти її зна
чення, спробуй уявити ТОР 

час. Громадянська війна. 
Розруха. Надзвичайний ге
роїзм червоноармійців. Уся 
увага прикута до театру 
воєнних дій. 
питання — бути 
ти Країні Рад. 
час вождь 
летаріату 
ки нового, 
ставлення до праці в тилу. 
«Прямо-таки велетенське 
значення в цьому відяошен-

Вирішує! ься 
чи не бу- 

А в цей 
світового про
бачить парост- 

комуністичиого

і селянинові».
наших 

можливо, нелегко

ні має влаштування робіт- слабі паростки». Так писав 
виками, з їх власного почи
ну, комуністичних суботпи- 
ків. Як видно, це тільки ще 
початок, але це початок 
надзвичайно великої ваги. 
Це — початок перевороту, 
Це—перемога над власною 
косністю, розпущеністю, 
дрібнобуржуазним егоїз
мом, над цими звичками, 
які проклятий капіталізм 
залишив у спадщину робіт
никові

Ми розуміємо, з 
днів, 
осягти пророцтво цих слів. 
Бо все те, при що йшлося 
в наведених вище ленін
ських рядках, стало для пас 
із гобою усвідомленою жит
тєвою потребою. Але тоді, 
в ті роки...

«Ми повинні пильно ви
вчати паростки нового, як- 
найуважніше ставитись до 
них, всіляко допомагати їх 
ростові і «доглядати» ці

у «Великому почині» В,- І. 
Ленін.

Як же плекаються оті па
ростки нині? Комуністичні 
суботники за початкову вал її 
робітники, поставлені у зви
чайні, а за сьогоднішніми 
мірками—надзвичайно важ
кі умови. Та саме тому су
ботники й мали величезне 
значення, що вони показали 
вперше «свідомий і добро
вільний почин робітників у 
розвитку продуктивності 
праці, у переході до пової 
трудової ДИСЦИПЛІНИ, у тво
ренні соціалістичних умов 
юсподарства і життя».

Паростки комуністичного 
ставлення до праці за 59 ро
ків пустили 
ріння.

Взятті хоч би 
?<арактерпстику 
«червоної суботи», 
ж бо годі й порівнювати — 
так незмірно зросли засоби 

глибоке ко-

кількісну 
учасників

Якісну

виробництва, його умови. 
Позаминулого року на свя
то праці вийшло 212 тисяч 
юнаків і дівчат Кіровоград- 
щинн, 57 130 молодих робіт
ників трудилися на своїх 
робочих місцях. У шістдеся
тий рік Радянської влади на 
суботнику зразки комуніс
тичного ставлення до робо
ти показували вже 242 ти
сячі молодих трудівників, 
з них 114 тисяч'— на робо
чих місцях.

У рік прийняття Консти
туції УРСР, у рік ювілею 
комсомолу, ми переконані, 
цифри ці зростуть.

А скільки ініціатив пород
жує суботник? Минулого 
року, скажімо, 
Гайворонського 
ремонтного заводу 
готуватися до
1 квітня, кинув клич «Кому
ністичному суботнику — 
16 ударних змін!» І вони бу
ли справді ударними, та все 

колектив 
тепловозо- 

почяв
нього ще

ж у день «червоної суботи» 
було досягнуто найвищої 
продуктивності праці.

«Червоній суботі» — пів
тори — дві норми!» — під 
таким лозунгом стали на 
свої робочі місця комсо
мольці і молодь Кіровоград
ської взуттєвої фабрики. І 
вони досяглії мети. Отже, 
можна вже з певністю ска
зати, іцо «перший і голов
ний урок почину» — всебіч
на його підтримка і поши
рення радянським суспіль
ством — засвоєно на «від
мінно».

Ти — учасник комуністич
ного суботника ювілейного 
комсомольського року. Зраз
кове виробництво, зразкові 
комуністичні суботники, 
зразкова дбайливість — про 
які лише мріяв Ленін, коли 
писав «Великий почин», — 
це твій сьогоднішній день. 
Не забудь про це і стань 
його творцем.

ипт яніт мтькіі
(Закінчення. Поч. на 1-й стер.).

...Той день запам’ятався першокурсни
кам філологічного факультету і факуль
тету англійської мови — слухачам шко
ли молодого лектора. Якщо раніше, ви
ступаючи перед аудиторією, комсомольці 
тримали звіт про свою роботу перед со
бою, то тепер їхні зрілість і знання пере
віряли товариші і суперники, компетент
не жюрі.

Цс вимагало серйозної підготовні? до 
традиційного Ленінського уроку «Втілен
ня в життя ленінських ідей культурної 
революції».

! студенти готувалися: взяли активну 
участь у Всесоюзному конкурсі робіт з 
проблем суспільних наук, історії ВЛКСМ 
та міжнародного молодіжного руху, роз
горнули змагання за кращі показники в 
навчанні з усіх предметів і спеціальних 
дисциплін.

Здається, все продумано до Ленін
ського уроку, присвяченого 108-й річниці 
з дня народження вождя нашої Кому
ністичної партії і XVIII з’їздові ВЛКСМ.

У залі запановує тиша. Ведучий уроку 
доцент Ф. К- Бєлявіп знайомить учасни
ків з порядком його проведення і крите
ріями оцінок.

Перше запитання: який зміст по
няття «культурна революція?».

Замислилися студенти, зосередились. 
Та ось угору нетерпляче тягнеться одна 
рука, друга, третя...

Відповідає першокурсниця факультету 
англійської мови Тетяна Крикун. Вона 
вільне оперує філософськими поняттями, 
спираючись на зміст ленінських пртць, 
спиняється на тому, чим відрізняється 
соціалістична культура від буржуазної, 
звертається до Програми КПРС та Кон
ституції СРСР.

За відповідь жюрі ставить комсомолці 
п’ять балів. Та час, відведений па вис гуп, 
іще не кінчився, тому представниця фі
лологічного факультету Олена Журав- 
левська ставить і своє запитання коман- 
ДІ-суперпиці: «В яких працях В. І. Леніна 
розкривається положення про культурну 
революцію?»

Відповідає комсомолець Вадим Гайда
мака. Уважно слухають його учасники 
Ленінського уроку, вболіває за одно
курсника й комсорг групи Тетяна Анан
ченко. Але заспокоюється, крл:і Вадим 
називає праці вождя; «Завдання спілок 
молоді», «Краще менше, та краще», «Сто
рінки з щоденника», «Про нашу револю
цію». Вадим наголосив і на тому, що 
проведення культурної революції — од
на з умов успішної побудови соціалізму 
в нашій країні, що передбачали ліквіда
цію неписьменності, виховання ш»ої ін
телігенції, набуття власної культури..

Хід Ленінського уроку мало чим нага
дував традиційну схему проведення, КО
ЛІ! один відповідає, а всі готуються ви
ступати з іншого питання, раніше вже 
опрацьованого. Навпаки. Студенти ак
тивно відповідали па поставлені запи
тання, вміло доповнювали відповіді сво
їх товаришів,, заглиблювались у розумін
ня багатьох питань тогочасності, па які 
вказував вождь трудящих і великий 
друг молоді В. І. Ленін.

Жваво проходило обговорення питан
ня про те, для чого студентові-філолого- 
ві необхідно глибоко й творчо знати ле
нінське поняття культурної революції. 
Спинилися комсомольці й па додатково
му запитанні: «Як відбито питання даль
шого розвитку культури нашого суспіль
ства в Конституції СРСР?» Так, студент
ка факулыету англійської мови Людми
ла Матвеева спинилася на розкритті суті 
статей 45-ї і 46-ї Основного Закону краї
ни, в яких знайшли відбиття питання 
розвитку народної освіти, говориться про 
її безплатність, про право користуватися 
досягненнями світової і вітчизняної куль
тури 10ІЦ0.

Наступне запитання доцента Ф. К. Бє- 
лявіна немовби виходило з попередньо
го, додаткового: «В. І. Ленін про необ
хідність і завдання культурної револю
ції» Відповідала на нього Людмила Хо
менко. Активну участь в обговоренні взя

ли першокурсники І. Пальок, О. Токарев,

Л. Сербіна, Г. Фурса, 1. Курчатова та 
інші.

Особливо вдалим був виступ комсорга 
13-ї групи філфаку Євгенії Шустер.

— Ми говоримо про культурну рево
люцію в країні взагалі, водночас забу
ваючи про те, як впливала вона на вста
новлення Радянської влади в нашому 
краї, на нинішній Кіровоградщнні, — по
чала свій виступ дівчина. — Що ми ма
ли тоді? 26 в’язниць і 129 церков, а ще 
близько десятка бібліотек, фонди яких 
не перевищували трьохсот книг. А ось 
результати культурної революції: нині 
налічується близько тисячі будинків 
культури, два вузи (в обласному центрі), 
25 професійно-технічних училищ. У на
вчальних закладах області вчиться по
над 180 тисяч юнаків і дівчат.

Досить вільно почували себе студенти, 
відповідаючи на третє запитання: «Ле
нінські ідеї про народного вчителя і 
здійснення їх у наш час».

— Культурна революція перемогла і 
вивела трудящі маси з духовного раб
ства В країні вперше у світі було ство
рено справжню демократичну систему 
освіти, — сказала у виступі активіст 
школи молодого лектора, майбутня вчи

телька англійської мови Алла Пашолок.

1 справді, загін славного вчительства—І 
то майже 4 мільйони висококваліфікова- а 
них працівників народної освіти. Більше я 
третини населення країни охоплено різ-і 
ними гидами навчання. Вчитель формує В 
духовний світогляд молодої людини. Са-1 
ме на це суспільне значення його діяль- 8 
пості вказував Генеральний секретарі 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєв на Всесоюзному | 
з’їзді вчителів: «Правду кажуть, що лю
дина своєю працею змінює природу. Але 
праця тим цінна і прекрасна, що' вона 
формує саму людину».

Позитивним було те, що студенти гово
рили про свою підготовку до праці в 
школі, зверталися до педагогічного дос
віду вчителі в-новаторів з Кіровоградщи- 
ни: і. Г. Ткаченка з Богданівської серед- 
і ьої школи Знам’янського району, С. Г. 
Максютіна із Созонівської восьмирічної 
школи, А. Б. Резника з Гайвороиської де
сятирічки № 5 та інших.

Ленінський урок був своєрідною пере
віркою комсомольців на знання праць 
Леніна на вміння поєднувати це знання 
з практикою розв’язання завдань кому
ністичного будівництва.

Наприкінці групи взяли соціалістичні 
зобов’язання по гідній зустрічі 108-і річ
ниці з дня народження В. І. Леніна і 
XVIII з’їзду ВЛКСМ.

А. САРЖЕВСЬКИЙ.
. На фото: Ленінський урок у пед
інституті. Виступає студентка першого 
п£*?<с1Уг,лВІДМ,ННИЦп навчання Т. ГОРО- ДЄцЬКА.

Фото Т. АВДЄЄВОТ.
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ПРЕМ’ЄРА РУБРИКИ «ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ
3 СтОр,

□ и помічали, напевно, 
що найкраще працює- 

ться в тому колективі, де 
є здібні, творчі люди, та
ланти, як ми їх називаємо. 
А коли вони ще мають і 
неабиякі організаторські 
здібності, очолюють ко
лективи, то кращого й ба
жати не доводиться. За
хоплений краєзнавством 
учитель О. С. Ковтун з Ма
лої Виски, Гуртуються до
вкруг нього учні-краєзнав- 
ці, відкривають у школі 
музей, пишуть нариси з 
історії рідного краю, орга
нізовують краєзнавчі екс
педиції. І не знає Олек
сандр Сергійович спочин
ку, бо займається улюбле
ною справою, віддаючи їй 
увесь свій вільний час. Під 
час відпустки їде до Киє
ва, Ленінграда чи Москви, 
подовгу засиджується в 
архівах. Він по-дитячому 
радіє, коли підтверджую
ться його здогади. Іоді 
починається пошук. А там, 
дивись, і появляється в 
школі новий сгенд — на
слідок тривалого пошуку, 
наполегливої праці.

Нецікавим, часом пус
тим буває життя людини, 
яка не має захоплення, 
мети в житті. Безрадісно 
минають дні, години після 
роботи. А коли ще й ро
боту вибрано не до впо
доби?

Ковтун — учитель, крає
знавство — його захоп
лення. Те, без чого, здає
ться, він і життя свого не 
уявляє. Таких людей, які 
мають своє захоплення, 
так зване хоббі, багато. І 
но дивно, що після робо
ти слюсар - монтажник 
«Червоної зірки» Євген 
Розгонер поспішає до 
клубу імені Калініна на 
чергову репетицію в ан
самблі «Ятрань», а інже
нер заводу «Цукрогідро- 
маш» Володимир Була- 
венко береться за паяль
ник і схиляється над схе
мою підсилювача; що 
журналіст «Кіровоград
ської правди» Михайло 
Віденко колекціонує ^мар
ки, а художник села Тиш- 
ківки Володимир Білоус 
пише сатиричні вірші.

Пилипа Дмитровича 
Блящука, двадцятисеми- 
річного- директора Корит- 
но-Забузької восьмиріч
ки, відрізняє від таких лю
дей насамперед те, що у 
нього основна робота ста
ла захопленням, справою 
всього життя. Він учитель 
географії. Ця професія і є 
його улюбленим заняттям. 
Улюбленим настільки, що 
сила його захоплення 
якось непомітно передає
ться іншим — учителям, 
школярам, для яких Бля- 
щук — надто цікава лю
дина. А втім, справа не 
тільки в географії.

Запропонувавши Пили
пові Дмитровичу посаду 
директора в Коритно-За- 
бузькому, в районному 
відділі народної освіти 
розповіли, що село відда
лене, якість педагогічної 
роботи в школі слід по
ліпшити, а роботу з під
літками поза школою тре
ба ще тільки починати...

Бачу скептичну посміш
ку читача. Мовляв, усе 
ясно. Приїхав новий ди
ректор, і все змінилося. 
Давайте не будемо поспі
шати з висновками, а спо
чатку познайомимось
ближче з цією людиною.

Хто повинен, точніше, 
хто, власне, зможе в умо
вах віддаленого села пра
цювати з дітьми в поза- 
урочний час, крім учите
лів? У містах — будинки 
піонерів, клуби, бібліоте
ки, кінотеатри, виставки, 
театри. А в Коритно-За- 
бузькому? Тут захопити ді- 

і тей після уроків цікавою 
й корисною справою — 
обов'язок якщо не тільки 
вчителя, то, принаймні, 
вчителя насамперед.

Чи справедливо від сіль
ського вчителя вимагати, 
щоб у вільний від роботи 
час він продовжував пра
цювати з дітьми на, так би 
мовити, громадських за
садах? Звичайно, ні! Та 
цього, якщо добре розі
братися, й не треба. Ціл
ком досить, крім викла
дання обов’язкових уро
ків, мати хоча б одне «по
зашкільне» захоплення і 
зацікавити ним сільських 
хлоп ят. Як же досягає 
цього П. Д. Блящук?

Мені здається, все почи
нається з уроку географії. 
Уроки свої Пилип Дмитро
вич читає за методом до
нецького вчителя Шатало
ва. Викладання фізики, ма
тематики за цим методом 
уже не дивина, в усякому 
разі на Україні, а от гео
графія... Тут небагато ще 
знайдеться ентузіастів і 
прихильників Шаталова. 
Підготуватися до звичай
ного уроку вчителеві про

стіше, а ось розробити 
схему-конспект... Тут і час 
потрібен, і напруга твор
чої думки. В кількох сло
вах про саму схему-кон
спект Блящука. Малює він 
її перед уроком на дош
ці. Умовні позначки, циф
ри, діаграми, з’єднані 
між собою стрілками, ко
роткі фрази, слова-пояс- 
нення. Все це учні меха
нічно перемальовують у 
зошити протягом кількох 
хвилин. Потім Пилип Дмит
рович пояснює. «Ожива
ють» діаграми, цифри, 
стають зрозумілими зв яз- 
ки між умовними познач
ками. А коли вдома 
школяр іще раз акуратно, 
кольоровими олівцями пе
ремалює схему, тема за
пам’ятовується надовго, 
бо ж у роботі беруть 
участь усі види пам’яті.

П. Д. Блящуку теж не 
довелось вигадувати, чим 
би зацікавити дітей після 
школи. Просто в поза- 
урочний час Пилип Дмит
рович займається улюб
леною справою, ділом, 
непомітно він навчив уч
нів відмінно орієнтувати
ся на місцевості, в будь- 
яку погоду розкласти ба
гаття, швидко і вміло зі
брати рюкзак у дорогу.

Дитина—вся з завтраш
ньому дні. Вона — обіцян
ка. Та вже сьогодні Бля
щук уміє бачити в ній осо
бистість, гідну того, аби її 
розуміли й поважали до
рослі, які, звичайно ж, усі, 
прийшли з країни дитин
ства. Одначе не всім, да
леко не всім удається збе
регти громадянство цієї 
чудової країни, де пану
ють справедливість і доб
рота, де немає місця для 
фальші та лицемірства. 
Пилипові Дмитровичу це 
вдалося. Він почувається 
серед своїх учнів природ
но, невимушено, розумію
чи їхні проблеми, будучи 
твердо переконаним в од
ному: його вихованці зна
ють і вміють менше, ніж 
доросла людина, але те, 
що дорослий сприймає 
розумом, діти осягають 
серцем. Вони ще не вмі
ють бути безсторонніми 
чи байдужими, вони без
межно чутливі до добра і 
зла. Молодий директор 
прагне, щоб ці риси ха
рактеру збереглися в його 
учнях. Важко сказати, яку 
роль у цьому відіграє ди
тяча залюбленість у гео
графію. Скоріше вона іс
нує вже як результат умілої 
педагогічної діяльності 
Пилипа Дмитровича. А

втім, чи закінчується урок 
географії шкільним дзвін
ком? У Коритно-Забузь- 
кій восьмирічній — далеко 
ні. 1 мову можна повести 
не тільки про факульта
тивні заняття, які, до речі, 
директор проводить дуже 
цікаво. Теми тут розіля- 
дають серйозні. Скажімо, 
гіпотези про походження 
Землі. Скільки літератури, 
журнальних і газетних ста
тей переглянули юні ге
ографи, готуючись до за- 
няттяі І розмова вийшла 
цікава, гостра.

Щасливий той, хто з ди
тинства знає, до чого 
прагнути, чого необхідно 
добитися в житті. Треба 
тільки, щоб вчасно появи
лася поруч людина, яка б 
зуміла розгледіти в шко
ляреві особистість, заці
кавити його чимось, роз
винути цю цікавість, допо
могти їй перерости в за
хоплення, в мету життя. 
Як часто нашим дітям не

цьому свій обов’язок. Те
пер у визначені дні учні 
допомагають батькам на 
фермах, поділяючи до
рослі турботи. Взагалі, 
шефству в школі приділя
ють особливу увагу, бо 
тут учителі не хочуть ба
чити своїх вихованців у 
ролі спостерігачів життя. 
Ні в якому разі свідками, 
лише — учасниками! Та
ке кредо директора.

На жаль, довіряти 
школярам, поважати їхні 
захоплення вміють далеко 
не всі дорослі. А причет
ність підлітка до серйоз
ної, дорослої, громадсько- 
значущої справи морально 
виховує краще, ніж чис
ленні педагогічні заходи. 
Оця аксіома макаренкіа- 
ської педагогіки з успі
хом утверджується в Ко- 
ритно-Забузькому.

Коли я спитав Пилипа 
Дмитровича, чи не багато 
часу займають у нього по- 
закласні заняття з учня

вистачає саме такої лю
дини! В повісті В. Тендря- 
кова «Ніч після випуску» 
розповідається, наприклад, 
що учениця-відмінниця на 
випускному вечорі сказа
ла таке: «Школа примушу
вала мене знати все, 
окрім одного — що мені 
подобається, що я люблю. 
Школа вимагає п’ятірок, я 
слухалась і... не сміла 

.сильно любити. Тепер ось 
озирнулася — нічого не 
люблю».

Наталка Кобенко так не 
скаже. Поруч здібної уче
ниці завжди був учитель, 
наставник, старший това
риш. Помітивши нахил На
талки до географії, Бля
щук зумів розвинути це 
захоплення. Спершу заці
кавив дівчину художньою 
літературою, згодом при
щепив їй любов і до на
уково-популярної. Радив, 
що читати, навіть план 
для Наталки склав. Голов
не — вселив у дівчину ві
ру у свої знання, у пра
вильність поставленої ме
ти. Віриться: буде з На
талки вчитель географії.

Важливе ще одне. Для 
Пилипа Дмитровича од
вічна формула щастя для 
дітей: слухайся дорослих, 
виконуй усе, що вони ра
дять, — далеко не доско
нала. Він розуміс, що праг
нення деяких батьків від
городити дітей до пори до 
часу від складностей до
рослого життя лише при
водить, зрештою, до 
здрібнення дитячої радос
ті і горя. Купив батько ве
лосипед — щастя. Не ку
рив — нещастя. А чи саме 
ця річ у даний момент 
найголовніша для сім і 
це дитину не цікавить. Для 
неї світ дорослих про
блем, переживань зачине
ний, тож нічого нарікати, 
що навіть відмова чи не
спроможність купити ба
жану річ викликає у диіи- 
ни почуття глибокої об
рази.

Блящук вважає, що спів
переживання і пряма 
участь школяра в житті 
дорослих не руйнують 
особистості, а, навпаки, 
творять її, роблять ма
леньку людину дорослі
шою, якщо хочете — делі
катнішою, простіше — хо
рошою людиною. Тому й 
приділяє Пилип Дмитро
вич тимурівському руху в 
школі таку увагу, тому й 
присутній щопонеділка на 
самозвітах тимурівців про 
виконану за тиждень ро
боту. Вчить школярів ро
бити добро, вбачати в 

ми — гуртки, факультати
ви, організація шефської і 
тимурівської роботи, під
готовка і проведення гри 
«Зірниця», різних олімпі
ад, спортивних змагань 
тощо, він спочатку не зро
зумів запитання, а потім 
заперечив.

— Та ні! Невже заняття 
з дітьми може щось віді
брати у педагога, взагалі 
у дорослої людини? Спіл
кування з дітьми лише 
збагачує.

У читача вже склалася 
думка, що учні Коритно- 
Забузького — майбутні 
географи або ж люди, до
лі яких і в подальшому 
будуть пов’язані з оцим 
шкільним захопленням. 
Це не так. Ніякого нав'я
зування захоплення в 
школі немає. Йдеться ви
ключно про тих, для кого 
географія, так само як і 
для П. Д. Блящука, стала 
невід’ємною частиною са
мого себе. Та чи не свід
чить про повальне захоп
лення географією такий 
дгакт? Якось учителька 
історії Г. І. Соколенко піс
ля уроку поскаржилась 
директорові:

— Під час уроку, Пили
пе Дмитровичу, семиклас
ники розгадують геогра
фічні кросворди...

Пилипові Дмитровичу 
нерідко не вистачає доби. 
Школа, гуртки, факульта
тив, виховання п’ятирічно
го сина, з яким займає
ться щодня дві години ге
ографією, розмова з уч
нями, що приходять до 
свого директора по пора
ду просто додому... Все 
це — час. Та як би не був 
зайнятий Блящук, він обо
в'язково знайде змогу, 
щоб сісти за книги. Ди
ректор учиться. Щодня як 
мінімум прочитує він 50 
сторінок книг художньої 
літератури і ЗО — науко
во-популярної. За всяких 
умов, часто — більше, але 
менше — ніколи. І стає 
зрозуміло, звідай у Пили
па Дмитровича міцні знан
ня художньої і спеціаль
ної літератури, які так до
помагають зацікавити уч
нів розповідями на уро
ках.

Наполегливість, праце
любність, самостійність, 
допитливість — ось риси,, 
які найбільше поважає ди
ректор у своїх вихованців. 
Можливо, це тому, що са
ме ці риси притаманні і 
йому самому? Не кожен 
відважиться самотужки 
опановувати іноземну мо

ву. Блящук відважився. 
Метод для цього вибрав 
своєрідний. Дістав в ори
гіналі «Мартіна їдена» 
Джека Лондона і взявся 
читати. Невідомі слова за
нотовує і вивчає. Прочи
тавши таким чином книгу, 
він сподівається оволоді
ти мовою. І оволодіє. Мо
жете бути певні.

Мабуть, для багатьох 
читачів стане відкриттям 
така закономірність: літак 
зношується, так би мови
ти, старіє головним чином 
не в польоті, а під час 
зльоту і посадки. Здавало
ся б, парадокс, але справ-’ 
ді в стрімкому русі, шале
ному леті, в царині вітрів, 
у боротьбі сталева птиця 
не знає втоми. Отак і лю
дина. Сягнувши своєї ви
соти, живучи в стихії 
улюбленої роботи, не ща
дячи себе і не прагнучи 
іншого життя, вона вимі
рює час свого буття не 
днями, не роками, а пра

цею. Такі люди, здається, 
найбільш вразливі, чутливі 
до удач і поразок, вони 
сповна платять за свої пе
ремоги і знахідки, втрати 
і сумніви. І дивина — жит
тєва сила їхня не тільки не 
зменшується,. а, навпаки, 
прибуває. І немає втоми 
таким людям, немає у них 
покори перед долею. Не 
звертаючи уваги на вік, 
далеко не молода вже 
людина щоранку проки
дається з тією ж ненасит
ною жадобою до дії, що 
й колись. Переконаний: 
П. Д. Блящук саме з оцієї 
когорти одержимих. Бо 
він уміє творити радість 
роботи. Звідки ж це у 
зовсім молодої людини?

Другий закон термоди
наміки твердить, що ізо
льоване джерело тепла 
зрівнюється температу
рою з навколишнім се
редовищем, тобто втрачає 
здатність випромінювати 
тепло. Стосовно людини 
цей закон я пояснив би 
так: коли людина заспо
коїться у своїх прагнен
нях, вона живе наче за 
інерцією. Згодом інерція 
затухає, і тоді вже поміт
ної особистості з тебе не 
вийде.

Так сталося з молодим 
інженером В. К-чем, який, 
закінчивши Кіровоград
ський інститут сільськогос
подарського машинобуду
вання, приїхав у село. По
чавши роботу, він скоро 
залінувався, його частіше 
можна було бачити в 
клубі на танцях, ніж за ро
бочим столом. А в інсти
туті ж пробував зайнятись 
науково-дослідною діяль
ністю на кафедрі ремонту 
й експлуатації сільсько
господарських машин. І 
навіть подавав надії. Що 
ж сталося? Куди поділася 
його зацікавленість? Мо
же, віддалене село «з’їло» 
талант? Ні! Було б бажан
ня. Зумів же О. С. Ковіун 
зв'язатися з десятками 
музеїв та архівів країни. 
Значить, справа не в гео
графічній віддаленості. В 
чому ж тоді? Певно, в лі
нощах розуму, у віддале
ності душі від живої 
справи.

Звичайно, легше жити, 
уникаючи труднощів. При
наймні так думає чимало 
матеріально забезпечених 
людей: мовляв, уникай
конфліктів, і проживеш 
сто років. Блящук так не 
може. Іноді здається, що 
він сам шукає труднощів. 
Ось приклад. Директор — 
великий прихильник спор

ту. Має розряди з кількох 
видів спорту. Любить фут
бол, хокей. Часто влашто
вує спортивні ігри в шко
лі і сам не соромиться по
грати з учнями. Взимку, 
помітивши, що хлопчаки 
самі роблять хокейні 
ключки, вирішив дістати 
для них фабричні. В Ко- 
ритно-Забузьке такі това
ри рідко коли завозять. Та 
Блящук домігся-таки того, 
що появилися в магазині 
ключки. Хоча було це не 
так легко...

У вихідні дні Пилип 
Дмитрович разом з дру
жиною, учнями і сином 
часто вирушають у походи 
по рідному краю, вивча
ють його історію. Школя
рі — бажані гості сестер 
земляка, Героя Радянсько
го Союзу М. їелішевсько- 
го, ім’я якого носить те
пер піонерська дружина 
школи. Учні збирають ма
теріали про героя. На ви
готовленому їхніми рука
ми стенді «Туризм і крає
знавство в Коритно-За- 
бузькій школі» вже роз
містили перші з них.

У школі мені захоплено 
розповідали, як знайшли 
могилу героя Вітчизняної 
війни І812 року генерал- 
лейтенанта Гювчева, як 
розшукували які-небудь 
відомості про нього, поки, 
нарешті, не отримали з 
Москви коротких біогра
фічних даних про росій
ського воєначальника, спо
движника Кутузова.

У селі вчитель, хоче вій 
того чи ні, — завжди взі
рець для наслідування. 
Якщо ти захоплений своєю 
роботою, то ти виховуєш, 
учиш дітей глибоко мис
лити, визначати свою мету 
в житті. Заспокоївся — 
вважай, що всихаєш, наче 
хворе дерево.

Підлітки завжди тягну
ться до того, хто добре 
працює, бездоганно знає 
свою справу, закоханий у 
неї. Хай то Оуде шофер чи 
слюсар, рибалка чи ге
ограф. Блящук довів — 
захопити дітей цікавою 
справою не важко. Буде 
це географічний гурток, 
літня подорож до Ялти, 
чергування в школі, тиму- 
рівська робота чи збір ме
талолому, розгадування 
географічних кросвордів 
чи улюблена в школі гра 
«Відшукай на карті...» Чо
му ж тоді далеко не всім 
цс вдається? Може, сіль
ському інтелігентові са
мому не до «побічних» 
захоплень, і побутові умо
ви на селі складні, і до 
культурних закладів дале
ко? Але ж цікавиться 
П. Д. Блящук епохою Пет
ра Першого, історією Кар
фагена і Риму! І присила
ють йому в Коритно-За- 
бузьке через міжміський 
бібліотечний абонемент 
потрібну літературу. От
же, складність в іншому. 
Багатьом заважає просто 
байдужість, при якій не
можливо перебороти ні 
складності побуту, ні від
даленості від міста.

Найлегше сховатися за 
думку: що можна вимага
ти від сільського вчителя, 
коли він і сам у театрі, му
зеї не був з позаминулої 
відпустки, а останню лек
цію слухав ще в інституті 
чи училищі?

Може, хтось скаже, що 
Блящуку легше. У нього 
оптимальний варіант — за
хоплення переросло в ро
боту.

А, власне, чого ми, 
все наше суспільство 
прагнемо? Щоб кожен 
виконував роботу не тіль
ки потрібну всім, а й ра
зом з тим улюблену, таку, 
в якій його здібності ви
явилися б найяскравіше.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Більш апськйй райок.



4 стор „Молодий комунлра —---------------------- —------- 22 квіти я 1978 року --------—

НА ВІРНІСТЬ
ВІТЧИЗНІ
До 60-річчя першої 
військової присяги

Стояли біля розкрлленого прапора на
ші діди та батьки, стоїмо ми. Тут, біля 
святині твоєї військової частини, звучить 
схвильований голос молодою зо; па 
Країни Рад:

— Я. громадянин Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік, вступаючи в 
лави Збройних Сил, приймаю приаїгу й 
урочисто клянусь...

Сини і внуки колишніх фронтовиків 
обіцяють бути чесними, хоробрими, ди
сциплінованими, пильними воїнами, 
Батьківщині, партії, народові дають 
клятву захищати Вітчизну мужньо, вмі
ло, з гордістю і честю, не шкодуючи ані 
своєї крові, ані життя для досягнення 
повної перемоги над ворогом.

Герой Радянського Союзу Архіїп Мані
ла давав клятву там, па фронтових плац
дармах, а через тридцять літ біля чер
воного прапора став ного син Олександр. 
Давав клятву Олексій Воронцов, тепер 
уже підполковник у відставці. А сьо
годні він прийшов у військову частину і 
слухає слога присяги свого дев’ятнадця
тирічного сина Юрія Воронцова, випуск
ника Кіровоградською МПТУ № 4. Сни 
ставить свій підпис під текстом присяги. 
І вона стає для нього законом життя. Бо 
дав клятву — від неї ні кроку!

І молодий воїн чесно виконує свій свя
щенний обов’язок громадянина СРСР, 
проголошений Конституцією нашої 
країни.

Комсомолець Ю. Воронцов наполегли
во оволодіває військовою справою, він-1— 
кращий спортсмен підрозділу. Такими 
стали десятки воїнів — вихованців об
ласної комсомольської організації — на 
заставі, яка носить ім'я нашого земляка 
О. Терлецького, на крейсері «Дзержин- 
ськнй», скрізь, де воїни Країни Рад бе
режуть мирну прашо радянських людей.

На фото: репродукція картини Матусевича «Ленін серед кремлівських 
курсантів».

А єдину для всієї Червоної Армії і 
Червоного флоту Урочисту обіцянку за
твердив ВЦВК 22 квітня 1918 рику. Це 
була перша військова присяга, яка на
брала сгпи державного закону. Вона під
вищувала почуття особистої відповідаль
ності кожного воїна перед Радянською 
республікою. У службовій книжці черво- 
ноармійця було дано роз’яснення до при
сяги:

«Слухай, товаришу! Вивчи присягу пе
ред тим, як підписати. На що ти призва
ний, хіо тебе призвав?

Тебе призвав трудящий народ, і слра- , 
ва, для якої ти призваний, твоя особиста 
справа...

Червова Армія битиметься тільки з ти
ми, хто наважиться чинити опір робочо
му народові, хто захоче відняти у нього 
землю і все радбанє і накинути на його 
шию рабську петлю. Вона захищатиме 
тебе і твоїх братів.

їй служити — служити і всьому робо
чому народові. її зрадити — зрадити на
род. її вороги — твої ворої н. її перемо
га — твоя перемога, а поразка її — твоя 
погибель. Вона — ти сам. Служи їй, як 
сам собі».

Військову присягу від перших частин 
Червоної Армії в Московському гарнізо
ні приймали В. І. Ленін, Я. М. Свердлов, 
М. 1. Подвойськпй та інші діячі партії і 
народу А 11 травня 1918 року В. 1. Ле
нін брав участь у церемонії прийнятті 
присяги на заводі Міхсльсона (нині за
вод імені Володимира Ілліча) від бійців 
4-го /Московського полку, Варшавського 
революційного полку та Окремої зведе
ної сторожової дружини. Вія разом з 
червонсармійцями повторював слова 
Урочної ої обіцянки.

1939 року затверджено новий текст 
військової присяги, приведеної у відпо
відність із Конституцією СРСР, прийня
тою 1936 року. Пізніше вносились деякі 
зміни до присяги, та основний її зміст 
залишався тим же. Ні’чі діє текст прися
ги, затверджений Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР від 23 серпня 1960 
року.

Вірні сини Вітчизни, воїни армії і фло
ту, виконуючи вимоги присяги, пильно 
стоять на варті завоювань Великого 
Жовтня.

Дав присягу — від неї ні на крок!

О СПОРТ О СПОРТ

Гол у воротах гостей побував уже на 
перших хвилинах матчу. Захисники ро- 
венчап, віруючи у безпечність ігрової си
туації, ризиковано відійшли ближче до 
середин и поля. Олександр Алексеев, за
володівши м’ячем, без особливих труд
нощів обіграв одного із захисників, від
кривши собі «зелену вулицю» до воріт. 
Удар його був точним. Через кілька’ хви
лин Володимир 1 Іоваковськпй теж ус-

НАШ КОНКУРСТАЄМНИЦІ НА ШАХІВНИЦІ
ВІДПОВІДІ

НА ЗАВДАННЯ №_5
1. Багато комбінацій у 

шаховій партії основано на 
ідеї зв’язки.

Зв’язка — це напад фер
зя, тури, найчастіше сло
на на пішака чи фігуру, 
яка понариває іншу, цінні
шу. Рухливість зв’язаної 
фігури чи пішака, що при
кривають короля, виклю
чається (хід можливий ли
ше по лінії нападу).

Зв’язна буває абсолют
ною, коли прикрита фігу
ра — король, і відносною. 
При відносній зв’язці при
кривається цінніша фігура, 
ніж зв’язуюча.

Прикладом того, наскіль
ки небезпечна абсолютна 
зь’язка, може бути момент 
із партії Еванс — Бісгайєр 
(чемпіон США) (дивись 
діаграму № 1):

Білі: Kpgl, ФаЗ, Тс І, 
Се4, пп: а2. 12, g2. 1і2.

Чорні: Кр)8, Фс7, Сс8, 
Т!і8, пп: Ь6. Ї7, g7, 117.

Чорний ферзь не може 
залишити діагональ аЗ — [8, 
бо він захищає свого ко
роля від шаха. Користую
чись цим, білі завдають 
вирішального удару. 1. Сс4
— сб! Чорні здалися.

2. Сеанс одночасної гри
— масовий шаховий захід, 
який полягає в тому, що 
сильний шахіст (майстер) 
грає одночасно проти кіль
кох шахістів.

Сеанси бувають із го
динниками. сеанси всліпу 
коли сеансєр грає, не див
лячись на дошку. Сеанс 
альтернативний — грають 
два або більше сеансерів, 
не радячись між собою.

3. Етюд розв’язується 
так: І. Крсб — (16 g7:'n6
2. КрсІб — е5 е4 — еЗ
3. Ca8:g2 сЗ—е2 4. Крсб— 
іб с2—сІФ 5. g6—g7-f- 
Kpli8 — Ь7 6. Cg2 —е4 + 
Фс1:с4 7. g7 — "8Ф4- 
Kph7:g8. Пат.

* * *
Першими правильні від

повіді прислали брати Ми
кола і Валерій Коиіеленки 
з міста Олександрії, інже
нери Кіровоградського за
воду доукарських машинок 
В. І. Цивільов і П. М. Ра-

• СПОРТ • СПОРТ І
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пінто обходив авапгардівцйс, гі.іе б> в зби
тий з ніг.

У першому таймі м’яч ще раз побував 
у сітці цоріт «Авангарда». Автором йоіо 
теж був Александр Алексеев. Гострі і 
небезпечні ситуації часто виникали па 
штрафному майданчику авангардівців. 
Гості ж проведи небезпечну контратаку 
за хвилину до свистка на перерву. М’яч 
після сильного удару нападаючого і ос
тей, влучив у перекладину. У такому ж. 
ключі проходив другпії тайм. «Зірка» 
володіла ініціативою, в атаку підключа
лися навіть захисники В. Хропов, О. Сми- 
ченко. Чудову можливість збільшити ра
хунок мав Володимир І іоваковськпй, 
якого вивів на зручну позицію Юрій 
Касьонкін. Алексеев і Мороз неоднора
зово примушували хвилюватися ворота
ря ровспчан. В одному з таких епізодів 
Богдана Мороза збивають, і суддя при
значає штрафний удар. Мороз і Самофа
лов довго замахуються по м’ячу, і вреш
ті, сильний удар останнього влучив у 
«дев’ятку». Отже підсумок матчу — 3:0.

Завтра «Зірка» зустрінеться з торпе- 
дівцямн Луцька.

м. СОМОВ.
На фото: гол у воротах ровенчан. 

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

тушняк, робітник теплово- 
зоремонтного заводу М. Г. 
Агаманіок та економіст 
фінвідділу С. В. Кириллоа 
з міста Гайворона, учень 
Компаніївської середньої 
школи Михайло Ковтунсць, 
інженер Чорноліського ліс- 
госпзагу Знам’янського 
району Семен Харченко.

ЗАВДАННЯ № 6

2. Розв’яжіть етірд:

1. Шахи були улюбленою 
грою В. І. Леніна. Назвіть 
найцікавіші моменти _ з 
життя В. І. Леніна, пов’я
зані з шахами. (4 очка).

Віл і: Kpg3, Сс7, Kgl, 
пгг. (ІЗ, І15.

Чорні: КрсЗ, пп: а2, 
сІ5, І17.

Білі починають і вигра
ють. (З очна). 4

I— "~|

Понеділок -
24 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 
»— Для дітей. «Старти на
дій». 10.30 — «Доброго вам 
здоров’я». 11.00 — Новини.
11.15 — «Комсомольиі-доб- 
ровольці». 11.45 — «Барви 
Поділля». Концерт. 15.55 — 
Для школярів. <ІОні господа
рі землі». 16.30 — «Вахта 
і рудова. Псршотравнсва». 
17.00 — «Здоров’я — наше 
багатство». (К-д). 17.30 — Те
лежурнал «Партійне життя», 
їй.00 —«День за днем». (К-д).
18.15 — К. т. «Тобі рапортує
мо. з'їзд». Виступ першого 
секретаря обкому комсомо
лу О. Скічка. (К-д). 18.35 — 
•«Урожайне поле Кіровоград- 
щини 1978 року». (К-д). 18.50

— Телефільм. (К-д). 19.00 — 

316050. ГСП Кіровоград 50, еул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
Еїдділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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«Спортивне свято, присвяче
не XVIII з’їзду ВЛКСМ». 
21.00 — «Час». 21.45 — «Мой 
друг, отчизне посвятим...» 
Вистава. 22.45 — «Музичне 
життя».

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Ранкова гім
настика. 8.55 — Мультфіль
ми. 9.25 — «Червоні бджо
ли». Фільм. 10.35 — «Жінки
— поети Росії». 14.30 — «До 
національного свята Порту
галії — Для Перемоги». 
«Аванте, намарада! Вперед, 
товариші!» Док. фільм. 15.20
— ГІсезія М. Светлова. 15.50
— «Мамина школа». 16.20— 
Назустріч XVIII з’їзду 
ВЛКСМ. «Ми —молоді». 17.20
— «Народні мелодії». 17.30
— «Людина і закон». 18.00 — 
В. Моцарт. Концерт для 
скрипки з оркестром. 18.30
— «Конституція діє. живе, 
працює». 19.00 — «Вісті».

19.30 — Музичний фільм
«Посмішка». 19.45 — «Сьо
годні — День міжнародної 
солідарності молоді». «Ін 
терклуб». 20.30 — «На ланах 
республіки». 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.45 — Худ. фільм 
«Там, вдалині, за рікою...» 
По закінченні — новини.

25 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.45 — Ранкова гім
настика. 9.05 — «Вірші ра
дянських постів». 9.35 — 
А. Хачатурян. «Урочиста 
поема». 9.55 — Відкриття 
XVIII з’їзду ВЛКСМ. 14.30 — 
Док. фільм. 15.10 — М. Ост- 

ровськпй. «Як гартувалася 
сталь». 16.00 — «Ініціатива 
елсктростальців». Нарис.
16.30 — Концерт. 17.00 — 
«Аеропорт — повітряні во
рога міста». 17.30 — «Від
гукніться. сурмачі!» 18.00 — 
Новини. 18.15 — «У кожно
му малюнку — сонно. 18.зо
— «Зустрічі з делегатами
XVIII з'їзду ВЛКСМ». 19.0(1 — 
«Пісні полум’яних років». 
19.20 — «Комсомольська.
Фільм. 21.00 — «Час». 22.00
— Концерт.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Відкриття XVIII з’їзду 
ВЛКСМ. По закінченні — 
концерт. 16.25 — «Народні 
таланти». 16.55 — «Вахта 
трудова. Псршотравнсва». 
17 25 — Для дітей. «В гості 
до звірят». 18.00 — «Запро
шуємо на пісню». 18.30 — 
Кіногтооі рама «По країні 
рідній». 19.00 — «Вісті».
19.30 — «Мистецтво — наро-

26 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 9.05 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 9 35 — «На шляху 
до Леніна». Фільм. 11.2(1 — 
«Клуб кіпоподорожей>. 14.30
— «Твій труд — твоя висо
та». Кіиопрогпама. 15.3(1 — 
«Шахова школа». 16.00 — 
Чемпіонат СРСР з водного 
поло. «Динамо» (Москва) — 
иск ВМФ. 16.30 — К Фсдін. 
«Поїнні радощі». 17.00 —
«Пісні і танці народів СРСР».
17.30 — «Віл 14 по 18». 18.00
— Новини. 18.15 — Тираж 
«Спортлото». 18.25 -- Зустрі
чі з полегзтамн XVIII з'їзду 
ВЛКСМ. 18.55 — О Пахм\то
па. Увертюра «Юність». 19.00
— Док. Фільм. 19.55 — «Піп-
пепськпіі рапопт XVIII з'їзду 
ВЛКСМ». 21.00 — «Час»
21.45 — Хосоіі: збірна СРСР
— збірна США.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00— 
Д зя школярів. «Компас».
10.30 — Док. телефільм

ду». 20.30 — Док. телефільм 
«Місце у житті». 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 22.00 — Худ. фільм 
«Перша дівчина». По закін
ченні — новини.

«Подвиг щодня». 11,00 — ИОС,' 
Вини. 11.10 — «Скарби нарсі^ 
ду». 11.40 — «Шкільний ек
ран». 6 клас. Фізика. 12.10—> 
«У херсонських корабелів». 
16.00 — <ІІа допомогу шко
лі-. «Комсомол в роки пер
ших п’ятирічок». 16.30 — 
Д ія дітей. Концепт. 17.30 — 
«Вахта трудова. Першотрап- 
кева». 18.00 — Реклама.
Оголошення. 18.30 — «Пісні 
юності >. (К-д ва Республі
канське телебачення). 19.00
— «Вісті». 19.30 —«Екран 
молодих». 20.30 — «Сіль1 
ськогосподарський тиж
день». 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.
— «Новини кіноекрану*-'/* 
22.45 — «Нові мелодії року».

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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