
Перший етап 
перепису 
завершено

22 січня більш як пінмільйомна 
армія обліковців Всесоюзного 
ііерспнсу населення закінчила 
спою роботу. Є всі підстави вва- 
ькаїи, що переписом охоплено 
все населення.

. . З 24 по 29 січня інструкторн- 
контролери разом з обліковцями 
Проведуть контрольні обходи 
дільниць, щоб перевірити пра
вильність виконаної роботи.

Потім органи державної ста
тистики мають почати розроб
ку підсумків перепису.

(ТАРС).
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«НАС ЧЕКАЄ ПОЛЕ»

ТВЕРДИМ, добре втопта-
** ним шляхом, виперед

жаючи один одного, швидко 
мчать на велосипедах юна
ки, гцо повертаються з Фе- 
доро - Шулічпнської школи 
додому, в Новошсвченкове. 
Попереду, як звичайно, ~ 
старші, а за ними поспішає 
малеча.

— Романе, доганяй! — гу
кає хтось, оглянувшись.

— Дожену! — відповідає 
низенький ростом Роман 
Вовк, а сам усміхається. Чо
го йому за ними гнатися, 
коли на полі праворуч він 
побачив трактора, що орав 
сіре від стерні поле.

— Здрастуйте, дядьку Ми
хайле!

— А-а-а, Роман! Привіт, 
привіт, хлопче, — тепло ди
виться на учня тракторист 
Михайло Бісксвнч.

— Дозвольте, я з вами 
проїду.

Механізатор дивиться в очі 
школяра і все розуміє.

— Що ж, сідай.
Забутим лежить під лісо

смугою велосипед з портфе
лем, набитий книгами і зо
шитами, давно захолов дома 
обід, чекаючи хлопця. Захо
пившись машиною, Роман 
забув про все.

— Закінчиш школу, давай 
до нашої механізаторської 
компанії, — запропонував то
ді Михайло Мартинович. —• 
Бачу, будуть з тебе люди.
ДНІ навчання в школі за

лишилися позаду. Але 
поступити на курси тракто
ристів Романові виявилось не 
так легко: ростом не вдався.

«Як мізинець», — іноді жар. 
тувалн товариші.

Та Роман був упертим, від 
своєї мрії не відступав. Пе
го домагання підтримав аг
роном Іван Савич Хропко:

— Хай їде, — сказав піп. — 
То не біда, що ростом не 
вийшов. Суворов теж був не 
велетнем...

І комсомолець Роман Вовк

ЛЕНІНСЬКА ЕСТАФЕТА
Позавчора приміщення Кірово

градської філармонії виповнили 
працівники культури, знатні люди 
нашої Кіровоградщини.

Одеська обласна рада профспі
лок передала ленінську естафету 
культури профспілки кіровоград- 
цям.

Репортаж про цей святковий ве
чір читайте в наступному номері.

ОГЛЯД НАРОДНИХ 
ТАЛАНТІВ

КИЇВ, 23 січня. (РАТАУ). Кращі па
лаци культури столиці України віддані 
на три дні в розпорядження співаків, 
танцюристів, музикантів, читців, що 
прибули на обласний конкурс само
діяльного мистецтва.

Більш як 70 тисяч чоловік з міст і сіл 
Київщини беруть участь у республікан
ському фестивалі, присвяченому 100-річ. 
чю з дня народження В. І. Леніна. З 
показом своєї виконавської майстер
ності виступають перед киянами — пе
реможці районних і кущових оглядів 
художньої самодіяльності. Головною те
мою в репертуарах колективів різних 
жанрів — художні твори про Володими
ра Ілліча, Комуністичну партію, героїку 
трудових звершень будівників кому
нізму.

Еайзизонт
Сьогодні сторінка для 

учнів профтехучилищ 
«Горизонт» присвячує
ться розповіді про зуст
річ, яка відбулася за 
круглим столом «Моло
дого комунара». Тема 
розмови — похід СІЛЬ” 
ської молоді за механі
заторський техобуч.

На зустріч приїхали 
учні сільських профтех
училищ, керівники цих 
закладів. Техніці по
трібні умілі руки —- го
ловна думка їх висту
пів.

же з сидіння натиснути йо
гою па гальмовий важіль. 
Весь день йому допомагали 
то бригадир комплексної 
бригади Василь Харламов, 
то інші трактористи. А на
ступного дня бригадир трак
торної бригади Володимир 
Фостоп зробив деяку пере
становку в бригаді і мовив 
Романові:

КОНКУРС НА ГАЗЕТНИЙ матеріал

поступив ДО Иовгородків- 
ського училища механізації 
сільського господарства. Че
рез рік повернувся з посвід
ченням тракториста.

На той час у бригаді був 
вільвий «Беларусь», що при
значався возити цистерною 
воду до ферми та на буді
вельний майданчик. От і за
пропонували хлопцеві сісти 
па нього. Але А тут не обі
йшлося без прикрощів. Вв- 
ЯПИЛОСЯ, що новачок ие мо-

— Коли ти сам малий, то 
і< трактора тобі такого дає
мо. Приймай «ДТ-20».

АСЬ уже два роки моло- 
и дий механізатор пра

цює на маленькому, але так 
потрібному в господарстві 
тракторі. Яких робіт він 
тільки не виковував: носив 
та згрібав сіно, горох, боро
нував, транспортував різні 
вантажі.

— Роботящий, слухняний 
хлопець, — коротко характе
ризують Романа в брига-

ді. — Працює по-комсомоль- 
ському. Розуміє, що коли по
силають, значить так треба. 

Як тільки почалося зби
рання кукурудзи, Роман пе
рейшов працювати до ма
шини, яка очищає качани. 
Пильно стежив за її робо
тою: вчасно змащував вузли, 
підтягував болти, гайки, ди
вився, щоб вона перебувала 
під рівномірним наванта
женням. Тому н не дивно, 
що машиніст і люди, які об
слуговували машину, доби
валися не тільки виконання, 
а в перевиконання доведених 
завдань. Замість 14 тонн по 
пормі, майже щоденно очи
щалося по 16—20 тонн куку
рудзяних качанів від листя.

За осінь Роман Вовк пере
чистив качани в четвертій і 
першій бригадах колгоспу 
імені Шевченка. Всього — 
понад 500 тонн.
кЦД ВУЛИЦІ зима. Земля 
в»«1 затрушена пухнастим 
снігом, зкута, як лещатами, 
міцним морозом. В таких 
умовах у бригаді немає ро
біт для трактора «ДТ-20». 
Він стоїть у гаражі, чекаючи 
свого сезону. Та но гуляє 
його господар Роман. Він до
помагає слюсарям та кова
лям ремонтувати техніку. 
Зараз ремонтує борони і що
денно виносить їх по дві від
ремонтованими з коваль
ського цеху.

Так знайшов Роман свою 
радість.

І. ГРИЩЕНКО.
с. Новошевчеккове 
Долниського району.

«Ленін з нами 
у віках» їденим

Тсм.пичиий виступ підготувала агіткультбригада 
Бандурівського сільського клубу до 100-річчя дня 
народження В. 1. Леніна і дебютувала перед тварин
никами на 54ТФ Лі 1.

Присутні прослухали лекцію по Тезах ЦК КПРС «До 
100-річчя з дня народження В. 1. Леніна» вчителя се
редньої школи 1. В. Малнченка, гаряче аплодували 
учасникам агіткультбригади Ганні Пипснко і Ганні Ваку
ленко за хороше виконання народних танців.

Вдало виступив дівочий вокальний ансамбль у складі 
О. Рябової, Г. Шспсти, К. Лозової, Л. Собко та інших.

Комсомольські агіткультбригади, яких створено дві в 
колгоспі, у нинішньому році декілька разів виступали 
перед трудівниками села. Цими днями агіткудьтбрвга- 
ди побувають серед тих, хто веде ремонт техніки, у шо
ферів, на птахофермі, на молочно-товарних фермах. А 
в переддень 100-річчя з дня народження В. І. Леніна 
учасники агіткультбригад вітатимуть переможців юві
лейного соціалістичного змагання в колі їхніх сімей.

В. МЕЛЬНИК, 
секретар комсомольської організації колгос
пу «Іскра».

Гййворонський район.

«Могутній голос борців за мир»
—на таку тему п Піщанобрідському сільському клубі місце, 
ві культармійці разом з комсомольськими активістами се. 
ла та вчителями організували читацьку конференцію.

«Документи міжнародної Наради комуністичних і ро
бітничих партій». «Імперіалізм — ворог людства», -^Сві
това система соціалізму — вирішальна сила в антиімпе
ріалістичній боротьбі», «Національно-визвольний рух — 
складова частина світового революційного процесу» — 
з такими бесідами виступили перед присутніми на кон
ференції Г. Вірнч, Т. іваненко, Г, Петрова, Л. Сидо
ренко.

І. ІВАНЧУК.
Добровелнчківськиц район.

Освітянське ПОПОВНЄНІІЯ

Закінчилася педагогічна практика в студентів-філоле- 
гів Кіровоградського педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна, яку вони проходили в школах області.

Педагогічна конференція, що відбулася с інституті, 
була підсумовуючим етапом у навчанні студентів сьомо
го семестру. Практиканти поділилися враженнями про 
свою роботу в школі, розповіли про форми позакласної 
роботи з учнями.

А зроблена майбутніми вчителями чимало. Лише лек
цій по науковому комунізму, по науковому атеїзму, ди
тячій психології, було прочитано близько 340. Четверто
курсники значну увагу приділили лекціям на ленінську 
тематику. Студентн-практиканти провели з учнями 
близько 180 позакласних заходів. Тут і літературні вечо
ри, і зустрічі з ветеранами праці, комсомольські зборі,, 
«Вогники»,

Методисти інституту, вчителі 
через кілька місяців ряди 
кваліфікованими кадрами.

і шкіл упевнились, що 
освітян поповняться новими

М. ЛИТВИНЕНКО.
м. Кіровоград.

Усі троє — 
молоді

Близько тридцяти чоловік 
Ноооархангельської міжкол
госпної будівельної організа. 
ції взяли участь у змаганні 
на кращого рибалку підльод- 
ного лову. Профспілкова ор
ганізація підприємства вста
новила для переможців при
зи. Опівдні рибалки показа
ли свої «спортивні досягнен
ня» авторитетній комісії, 
котру очолював комсомолець 
Василь Дудняк.

Перший приз і звання кра
щого рибалки здобув Олек
сандр Щербул. Друге і тре
тє місця та подарунки діста
лися Григорію Ягольвицько- 
му та Анатолію Шевченкові. 
Усі троє — молоді робітники 
підприємства.

М. УСПАЛЕНКО, 
працівник райгазети 
«Колос».

Н ово а р х а нге л ьський 
район.

Цікава розмова
«Про тебе, радянська лю

дино» — так назвали читаць
ку конференцію культармій
ці с. Мар’ївки, яку вони 
влаштували в місцевому клу
бі. Дві години тривала роз
мова про найпрекрасніші по
ривання нашого сучасника, 
про дорогу, якою йде він до 
мсти, що заповів В. І. Ленін.

Після обговорення кращих 
книг радянських письменни
ків в бібліотеку завітали но
ві читачі. Десятки молодих 
хліборобів виявили бажання 
почитати твори, про які во
ни чули в сільському клубі, 
то виставлені на спеціаль
ній полиці ДО 100-річчя з 
дна народження В. 1, Леніна,

Ю. СТОРЧАК.
Новомнргородський 
райок.

27 січня Кіровоградська ін
кубаторна станція одержить 
перший виводок курчат в 60 
тисяч. Багато турбот в ці 
дні у завідуючого вйцсскла- 
дом Михайла Тертнчиого: він 
перевіряє щодня по 6—7 ти
сяч яєць для майбутньої за
кладки в інкубатор.

На фото: комсомолець 
М. ТЕРТИЧНИЙ.

Фото Ф. ПЛАХТІ Я.

їдений



столом «мк»_ ЗА КРУГЛИМ г

НАС ЧЕКАЄ
■

Молоднй комунар“
24 січня 1970 року-

словами

А

Чергова бесіда за круглим столом «Молодого комунара» 
відбулася цього разу з тими, хто присвятив себе почесній про
фесії механізатора, обрав технічну спеціальність. У ній взяли 
участь начальник облуправління профтехосвіти Т. С. Яровий, 
інспектор облуправління профтехосвіти Б. П. Кравченко, май
стер виробничого навчання Олександрійського СПТУ № 1 
Г. О. Рубцов, директор Олександрійського СПТУ № З М. П. 
Пиріг, заступник директора по учбово-виробничому навчанню 
Бобринецького СПТУ № 2 3. О. Сивоконь, директор Інгульсь- 
кого СПТУ № 4 Ф. С. Орленко, майстер виробничого на
вчання Гайворонськсго СПТУ № 5 А. І. Пашковський, старший 
майстер Носгородківського СПТУ № 6 М. Г. Прижигалінсь- 
кий, секретар комсомольської організації Олександрійського 
СПТУ № 3 Ольга Шулімова, заступник директора по учбово- 
виробничому навчанню Оникіївського СПТУ № 7 М. Т. Чаус, 
заступник зав. відділом комсомольських організацій обкому 
ЛКСМУ М. О. Колодій, завідуючі оргвідділами Новгородківсь- 
кого та Бобринецького райкомів комсомолу Олександр Ру
денко та Дмитро Замша, учні сільських профтехучилищ об
ласті Петро Федоров, Людмила Старшинова, Раїса Білоциця, 
Олександр Костенко, Михайло Писаренко, Олександр Мельни
ченко, Олександр Ляш, Гай Молодих, працівники газети «Мо
лодий комунар».

Е) СІ ВОНИ знають, як 
пахне навесні земля, 

чули в безмежному 
просторі спів жайворон
ка, бачили золотаві роз
ливи пшениць, дослуха
лися, як наливається со
ками зерно.

Сорок п’ять років бі
ля механізмів батько 
Михайла Писаренка, ни
ні учня Гайворонського 
СПТУ № 5,

— Учнем бігав я до 
нього у поле, — розпо
відає Михайло. — Мене 
завжди дивувала ця ро
зумна машина — ком
байн. А коли постало 
питання — ким бути, у 
виборі професії 
сумнівався, 
полі, я теж хочу бути 
там. Іншими 
династія.

Так, великий вплив на 
вибір майбутнього своїх 
дітей мають батьки. Ді- __
ти повторюють їх тру
дові звершення, насліду
ють їм.

— Батько й мати мої підуть 
на пенсію. Дуже вчасно прий
демо ми з сестрою їм на змі
ну в колгосп «Путь Ильича» 
Знам’янського району. — Це 
вже Олександр Костенко, 
учень Інгульсьйого СПТУ № 4.

Що ж приваблює юнаків і 

я не 
Батько на

Людмила СТАР
ШИНОВА:

— Я — з Кіро
вограда, але степ 
люблю над усе, 
Синя прозорість. 
Жайвір...

Олександр КОС 
ТЕНКО:

— Мені справді 
подоба є т ь с я 
училищі. І розпо 
рядок дня, і стрі 
лецький гурток. 
Чекаю, коли ми з 
сестрою Валею 
вийдемо в поле 
на зміну батькам, 
що мають йти на 
пенсію.

іі лм

дівчат у професії сільського 
механізатора? На ці питання 
відповіді були найрізноманіт
ніші.

Ось одна з них, можливо, най
більш характерна. Розповідає Лю
да Старшинова, учениця Бобрн- 
нецького сільського профтехучи
лища:

— Я з Кіровограда. Мати моя 
працює на «Червоній зірці», запро
шувала мене оглянути зав, д, 
тім пропонувала піти туди прац|? 
вати. Не можу сказати, що на за 
воді мені не сподобалось Алс в 
КОЖНОЇ ЛЮДИНИ є СВОЯ мрія- 
народилася, коли я вперше лотр. 

ЛаЛк>да°Лзахоллено розповідає про 
своє училище, про ДР*ма™™ * . 
гурток, де вона старостою, у
ді, затишні кімнати гуртожитку, 
класи, лабораторії.

Не менш задоволена своєю май 
Сутньою професією і подруга Лю- 
ли — І’ая Білоциця.

— Зараз я навчаюсь у дев ятому 
класі, — говорить вона. — Одночас- 

. но з дипломом тракторнста-машії- 
ніста широкого профілю одержу 
атестат про середню освіту.

Підготовка механізаторських 
кадрів для сільського госпо
дарства —— справа великої 
державної ваги, а тому пар
тія і уряд не шкодують кош
тів для того, щоб створити уч
ням усі потрібні умови для

відпочинку. Про це 
секретар комсо- 
організації Олек-

навчання і 
говорили 
мольської 
сандрійського СПТУ N2 3 Ольга 
Шулімова і учень Олександ
рійського СПТУ № 1 Гай Мо
лодих, начальник облуправлін
ня профтехосвіти С. Т. Яро
вий і старший майстер Новго- 
родківського СПТУ № 6 М. Г. 
Прижигал інський.
ГЧТЖЕ, всі умови для навчан- 

ня в сільських профтех
училищах області створено. 
Заробітки майбутніх механіза
торів не викликають сумнівів 
— вони не менші, ніж заробі
ток робітника високої кваліфі
кації. І все ж в окремих юна
ків і дівчат професія механі
затора викликає певну насто
роженість. Чому?

Чи не залишилось 
часів, коли вчителі в 
ворили: «Не хочеш 
підеш у ФЗУ?» 
дання матеріалу

це з тих 
школі го- 

вчитися, 
Рівень викла-

і рівень ме-

изонт
ханізації’ настільки зріс, що 
провести паралель між ниніш
німи технічними закладами і 
подібними школами, скажімо, 
50-х років аж ніяк не можна.

Здається, все гаразд, а план 
набору учнів у профтехучили
ща не виконано. Як же зара
дити цьому?

— Роз’яснювальна робота, 
— сходяться на одному С. Т. 
Яровий, А. І. Пашковський, їх 
товариші. — Треба, по-перше, 
щоб юнаки і дівчата знали, що 
їх чекає в училищі; по-друге, 
що чекає на майбутній роботі. 
Треба, щоб вони знали і про 
клуби, що є в училищах, про 
гуртожитки, гуртки художньої 
самодіяльності, їдальні, ділян
ки землі, на яких вони можуть 
виростити найвищий урожай.

Досвідом роботи поділився 
майстер виробничого навчан
ня Гайворонського СПіУ N2 5 
А. 1. Пашковський.

У бесіді наголошувалось, 
що успіх у навчанні і вихован
ні механізаторських кадрів 
можуть і повинні забезпечити 
колективні господарства облас
ті. Але, як говорив завідуючий 
оргвідділом Бобринецького 
РК ЛКСМУ Дмитро Замша, ли
ше один (!) у районі колгосп 
імені Шевченка надає суттєву 
допомогу профтехучилищу. 
Звичайно, це господарство не 
виняток, є такі колгоспи і в 
Добровеличківському районі 
(імені Пархоменка, імені Лені
на, імені Крупської), і в Гайво- 
ронському («Шляхом Ілліча» 
та інші).

Розмова про базові господарства 
для профтехучилищ ведеться не 
перший рік. Але, на жаль, це поки 
що лише розмова. А взаємозв’язки 
училища і колгоспу могли б при
нести чимало користі 1 господар
ству. і учбовому закладу. Скажімо, 
учні Олександрійського СПТУ № З 
за час практики провели в колгос
пах більше ста кілометрів лінії 
електропередачі, змонтували 18 під
станцій. підключили до 2 тисяч 
с.тсктроточок.

Про контингент учнів гово
рили М. О. Колодій, С, О. Си
воконь, Т. С. Яровий і інші то
вариші.

— інколи дівчина почуває 
себе в бригаді механізаторів 
дещо незручно, — сказала 
С. О. Сивоконь. — Варто бу
ло б, як це робиться в Мало- 
висківському районі, створити 
жіночі бригади.

—Механізаторська професія— 
професія дуже почесна, — під
креслив М. О. Колодій. — До
ручати складні механізми мож
на не кожному. У майбутньо
му комсомольські збори бу
дуть вирішувати, кого посла
ти на навчання. Це буде як 
нагорода для кращих юнаків 
і дівчат.

А ВИВЧЕННЯ Тез ЦК КПРС «До 
100-річчя з дня народження 

Володимира Ілліча Леніна» у почат
ковій і середній ланках комсомоль
ської політосвіти відводиться чотири 
заняття. Перше заняття присвячує
ться першому розділу Тез — «В. І. 
Ленін — засновник пролетарської 
партії нового типу, теоретик і вождь 
соціалістичної революції».

При вивченні цього розділу можна 
скористатись таким примірним пла
ном:

1. Росія — батьківщина ленінізму.
2. Боротьба В. І. Леніна за створен

ня більшовицької партії.
3. Розвиток В. І. Леніним теорії со

ціалістичної революції.
4. В. І. Ленін — вождь Великої 

Жовтневої соціалістичної революції.
ЙІ р І) СТУПАЮЧИ до вивчення першого роз

ділу Тез, необхідно, перш за псе, дати 
характеристику економічного І політичного 
становища Росії на рубежі двох століть. У Те
зах відзначається, що в кінці -----
па початку XX століття світовий 
вступив у свою останню, імперіалістичну ста
дію, коли псі його суперечності загострились 
до крайності і революційний перехід капіта
лізму до соціалізму став насущною потребою 
суспільного розвитку.

Росія на початку XX століття була вузловим 
пунктом суперечностей світового імперіалізму, 
їй були властиві всі соціально-економічні супе
речності тодішнього світу: між працею і капі
талом, між капіталізмом і феодально-кріпос
ницькими пережитками, між внсокорозвннсіїн- 
мн промисловими районами і відсталими окраї
нами. Особливої гостроти цим суперечностям 
надавала система політичного, духовного і 
національного гніту царського самодержавства, 
яко намагалось зберегти історично віджнлі Су
перечці відносини. 1

а uuvy дат
політичного

XIX "і 
капіталізм

Трудящі маси Росії не могли миритись з 
існуючим ладом. На боротьбу протії самодер
жавства і буржуазії піднімались жорстоко 
експлуатовані капіталізмом робітники, задав
лені гнітом поміщиків селяни, пригноблені на
роди окраїн. Головною революційною силою 
суспільства був пролетаріат, який з перших 
кроків своєї політичної боротьби спирався на 
наукову теорію визвольного руху — вчення 
Маркса і Енгельса. Заслуга з’єднання науко
вого соціалізму з-робітничим рухом, розвитку 
марксистської теорії в нових історичних умо
вах, втілення її в практику соціалістичної ре
волюції і соціалістичного будівництва нале
жить партії більшовиків на чолі з Леніним, 
в» ИСВІТЛЕННЯ другого питання теми необ- 
в> хідно розпочати з того, що вирішальною 
умовою успіху справи соціалістичної революції 
Ленін вважав створення і зміцнення револю
ційної партії робітничого класу. У пролетар
ській партії він бачив ту силу, яка здатна 
«перевернути Росію».

З’ясовуючи питання про боротьбу Леніна за 
створення марксистської, справді революційної 
партії робітничого класу, пропагандистові 
доцільно звернути увагу на те, що напередо
дні II з’їзду РСДРП в Єлисаветграді була 
створена соціал-демократнчна організація, яка 
визнала ленінську «Искру» своїм керівним ор
ганом. Важливу роль у згуртуванні елисавет- 
градських більшовиків відіграв приїзд до Єлн- 
саветграда у 1904 році безстрашного револю- 
ціонера-професіонала Ф. А. Ссргеєва (Артема). 
(Ф. К. Бслявіп, І. Ф, Курас. «В серцях і звер
шеннях». Вид. «Промінь». 1909, стор. 22—23).

У Програмі створеної Леніним партії більше, 
внків вперше в історії соціалістичного руху 
було записано вимогу встановлення диктатури 
пролетаріату, необхідність якої для побудови 
нового суспільства теоретично довели Маркс і 
Енгельс і потім всебічно обгрунтував Ленін. 
Партія очолила боротьбу російського пролета
ріату, революційних мас проти самодержав
ства і капіталізму. Більшовики на чолі з Лені
ним виробили революційну стратегію і тактику 
партії, показали приклад умілого поєднання 
легальних і нелегальних, парламднтарськнх І

Методичні поради по 
вивченню І розділу Тез 
ЦК КПРС «До 100-річ- 
ЧЯ з дня народження 
Володимира Ілліча Ле
ніна» в початковій і се
редній «ранках комсо
мольської політосвіти 
підготовлені членом ме
тодичної ради Будинку 
політосвіти обкому КП 

'■п- КРИВО.
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вождь
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йМолодой комунар“

І
СПЕКЛА

> а СКРАВУ гостросюжетну 
Зі кольорову стрічку 8 
жанпі ічтзнчвого кіноводеві- 
!Ю знято на Одеській КІНО

СТУДІЇ основна її тема — 
і боротьба більшовиків-під- 

пільпиків У передреволюцій- 
11..?уК1 стрічці «Небезпечні 

гастролі» йдеться про артис
тів естради, вар’єте, які тан
цюють, співають, їздять на 

' гастролі за кордон. Окремі з 
них допомагають перевозити 
більшовицьку літературу: 
листівки, брошури. «Рабо
чую газету».

Автор сценарію М. Мелку
мов в основу фільму поклав 
дійсні факти з діяльності 
одеських більшовнків-під- 
пільників за кілька років до 
Жовтневої революції. У СВО
ЇХ спогадах старі комуністи 
розповідають, що в 1913 році 
майбутній Нарком закордон, 
них справ Радянської дер
жави М. Литвинов під вигля
дом комерсанта не раз 
їздив за кордон для при
дбання зброї для револю- 
ціонерів-більшовнків. Вона 
переправлялась через оде- 

Д ськнй порт у великих ящн- 
ДЙ*- шх з «театральним реквізи

том».
Не можна твердити, що 

М. Литвинов — прямий про
тотип одного з головних ге
роїв фільму — Андрія Мак
симовича. Але асоціація між 
наведеними спогадами і сю
жетом фільму безперечна.

Режисер стрічки Г. Юнг- 
вальд-Хи.іькевич поставив пе
ред собою дуже складне Зав
дання: паралельно розповіс
ти про сценічне і позасце- 
нічне конспіративне життя 
артистів вар’єте; зняти і, го
ловне змонтувати ці дві сю
жетні лінії так, щоб вони 
перепліталися, але не пере
тинали одна одну. щоб 
серйозне не набуло для гля
дача рис водевільної лег
кості, а легке — фальшивої 
багатозначності.

Як же вдалось режисеру 
справитись із цим завдан-

ним? На наш погляд межу 
тактовності не порушено, але 
режисура в обох лініях не
рівноцінна. Сценічні епізоди, 
тобто хореографічні 1 вокаль
ні номери зроблені яскраво 
І з добрим смаком. Та, на 
Жаль, цього не скажеш про 
позасценічні кадри.

Фінальна бійка персона- 
жів-антнподів у стрічці за
надто детективізована, дов
железна і кровопролитна, з 
неймовірними ударами й по
стрілами. Одеський генерал- 
губернатор так і проситься в 
чіт манекен-губернатора, хоч 
грає його 1 актор, чия май
стерність загальновідома.

у

ПИРІГ

Є в нашому районі село Трояни. І живе в ньому 
скромна дівчина Валя. Минулого року закінчила во
на десятирічку. Багато доріг пролягло від порогу 
школи: вибирай, яку хочеш! Але Валя сподобала ту, 
що оеде вулицею рідного села до гарного двоповер
хового будинку. Це — нещодавно збудована кол
госпна їдальня.

Хороші, смачні страви, які готує Валя, дарують 
відвідувачам добрий настрій. Завжди в приміщенні 
чисто і охайно прибрано, затишно і тепло. Прикра
шають їдальню і кімнатні квіти, які викохали дбайли
ві руки Валі Тільної. «Мені хочеться робити своїм 
односельчанам щось хороше і приємне», — говорить 
душевно Валя.

Віра ГУДЗІКЕВИЧ.
Добровеличківськпй район.

міжнародної Наради комуністичних і робітни
чих партій 1969 р. дати коротку характеристи
ку сучасного імперіалізму.

Відкривши закон нерівномірності економічно* 
го і політичного розвитку капіталізму в епоху 
Імперіалізму, Ленін зробив висновок про те, 
що до соціалізму різні країни прийдуть неод
ночасно і фронт імперіалізму може бути про
рваний не обов’язково в найбільш внеокороз- 
випутій країні. Цей шісновок відкрив перед 
російським і міжнародним пролетаріатом ясну 
перспективу боротьби.

У нових історичних умовах Ленін всебічно 
розробив національне питання, висунув і об
грунтував ідею з’єднання пролетарської кла
сової боротьби з боротьбою за знищення на
ціонального гніту. Своїми працями «Матеріа
лізм і емпіріокритицизм», «Філософські зоши
ти» та ін. Ленін розвинув і збагатив ідеї 
Маркса і Енгельса з діалектичного та історич
ного матеріалізму. Він зробив філософський 
аналіз нових проблем науки, що нагромади
лись після Маркса і Енгельса, захистив і роз
винув основні принципи світогляду й методу 
марксизму, дав грунтовну критику ідеалістич
них та метафізичних концепцій.ТІ РИ з’ясуванні четвертого питання необ- 

хідно відзначити, що революційно-перетво- 
рююча роль марксистсько-ленінської теорії, її 
Єдність з революційною практикою в діяльнос
ті иільшовнцької партії на чолі з Леніним 
блискуче виявилась у перемозі Великої Жовт
невої соціалістичної революції.

Після перемоги Лютневої буржуазно-демо
кратичної революції перед робітничим класом 
постало питання про перехід до нового етапу 
боротьби — завоювання політичної йлади, бо
ротьби за соціалізм, у Квітневих тезах, доку
ментах, підготовлених для квітневої конферен
ції і VI з їзду партії, в своїх статтях і виступах 
Доній розробив конкретний план переходу до 
Срціалістнчнрї революції і націлив партію І 

-^/^»бітннчий клас на його здійснення.
керуючись ленінськими настановами, більшо

вицька партія привернула ііа Свій бік біл'ь-
ІС??,іІрудяиі11х' сформувала політичну армію 

Революції. З’єднавши в єдиний 
Робітничого Клйіу За соціалізм, 

обт?’^.НрОдн,і" РУХ за Ми0, селянську бо- 
пЬпй, 3Д,земДі° * національно-визвольну бо- рЬть°У пригноблених народів, гГартій повела 

Ллє в цьому немає вини ак
торів, які прагнули вкласти 
і талант, і майстерність на
віть у невдалі сцени і ролі, 
запропоновані їм авторами. 
Та, незважаючи на окремі 
вади, фільм, безперечно, ма
тиме успіх. Цьому значною 
мірою сприяє чудовий актор, 
ськнй ансамбль, підібраний 
режисером. Виконавці гра
ють захоплено, на повну си* 
лу, без натиску і примітиву, 
без фальшивих нот.

Мужнього, винахідливого 
революціонера добре відтво
рні В. Внсоцький. Це вольо
ва, величезної витримки лю
дина. умілий конспіратор.

Для нього естрада, успіх на 
сцені — тільки ’ надійна 
ширма.

Його робота на сцені 
вар’єте теж не викликає за
перечення. Особливо вдало 
проспівав він романс «Не 
вклонятись більше ідолам 
обману».

10. Капслян відомий гля
дачам по багатьох фільмах. 
Свою роль підступного, 
розумного ворога революції, 
жорстокого жандарма провів 
стримано і переконливо.

Цікавими є акторські ро
боти Г. Юматова і особли
во — Б. Брондукова, май
стерність якого зростає від 
фільму до фільму.

Беззастережною творчою 
удачею фільму є музика: во
на прекрасна і в емоційній 
прозорості вступу, і в благо
родній стриманості супрово
ду, і у веселій, дзвінкій 
пружності танцювал ь н н х 
ритмів.

Оператор Ф. Снльченко 
вдало зняв хореографічні і 
вокальні сцени, зумів де
кількома кадрами сказати 
про море щось своє, нове.

Трагічний фінал не при
меншує оптимістичного спря
мування картини. Перегляд 
фільму залишає у свідомості 
думку про самопожертву і 
відданість героїв революції, 
справі боротьби за світле 
майбутнє народу.

О. ТКАЧЕНКО.

маси на штурм капіталізму саме тоді, коли 
для цього склались відповідні об’єктивні і 
суб’єктивні умови, коли назріла загальнона
ціональна криза, і добилась перемоги. Висвіт
люючи питання про перемогу Жовтневої со
ціалістичної революції, необхідно коротко 
розповісти про встановлення Радянської влади 
на Єлисаветградщнні.

Матеріали з цього питання пропагандист мо
же використати з брошур Ф. К. Бєлявіна та
І. Ф. Кураса «В серцях і звершеннях», О. К. 
Піскуиова «Нові горизонти» (обидві видані в 
Дніпропетровську, «Промінь», 1969), а також 
книгу колективу авторів «Боротьба за встанов
лення влади Рад на Єлнсаветградшині» та 
«В степах кіровоградських».

Як відзначається в Тезах ЦК КПРС «До 
100-рІччп з дня народження В. і. Леніна», Ве
лика Жовтнева соціалістична революція — 
перший переможний акт світової соціалістич
ної революції. Вона докорінно змінила полі
тичне і соціально-економічне обличчя найбіль
шої 
ний

держави, піднесла міжнародний визволь- 
рух на новий, вищий рівень.
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Микола СТОЯН-

Поряд тебе

Ви любите свою дитину. її не любити не можна, бо й очі, I усмішка, і поведін- 
ка. • ваші. Ви відроджуєтесь у вій, цо *— взшо майбутнє, найдорожче, що с у житті« 
Л чи задумувались, ким виросте ваш син чи дочка, про те, яким громадянином бу
дуть вони для своєї країни? Розмову про становлення особистості, виховання чесних, 
працелюбних людей, справжніх патріотів веде сьогодні вчитель Панчівської середньої 
школи Новомиргородського району МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ СТОЯН. Редакція 
просить учителів, батьків, партійних, комсомольських працівників, усіх, хто займає
ться вихованням нашої юної зміни, надіслати свої відгуки, роздуми з цього питання.

бригаді синже

до Рад общо

Я ЧАСТО зустрічаю вже літню людину, 
бригадира тракторної бригади кол

госпу імені Куйбишева, комуніста Мико
лу Григоровича Клименка, і його ста
реньку посивілу дружину Фросину 
Олександрівну. Багато хорошого зробив 
Микола Григорович для артілі, для лю
дей. Влітку він усе в полі, на нивах, біля 
машин. Не залишає лану й тоді, коли 
біліють сніги, цікавиться, як зимує пше
ничка, з механізаторами гомонить про 
снігозатримання, щоб мала земля досить 
вологи, не залишають його турботи про 
ремонт машин, про урожай. Його шану
ють друзі по праці, всі колгоспники. Об
раний депутатом сільської Ради, має він 
за свою працю урядові нагороди.

А Фросина Олександрівна хоч і на 
пенсії, однак, у напружений час не чекає, 
щоб кликали, сама йде в поле.

Такі звичайні прості люди і прикра
шають землю. Та як приємно і їм, і всім 
нам, що поруч з ними, з усіма тракто
ристами трудиться в тій 
Олександр.

Як приємно всім нам, 
рано чимало молодих меха
нізаторів, доярок, ланкових, 
комсомольців. Сини стають 
поруч а батьками, підхоп
люють їх естафету. А де во
на починається, ота переда
ча? Як? У чому? Мабуть, 
перш за все, — у пра
ці. \

Немає потреби доводити, як ми дбаємо про 
зимовий, про літній відпочинок для дітей. Для 
них у нас — захоплюючі подорожі, цікаві ту
ристські походи, табори. І всюди після . них 
діти охоче поринають у вир колгоспної праці. 
Вони на токах біля зерна, на фермах догля
дають телят, у артільних садах збирають гру
ші, яблука.

То — поміч. ;;
Однак то далеко більше, ніж поміч, то — 

передача найбільшого і найсвптішого у нашо
му житті — любові до праці, до П величі, до 
Ті краси. . ,

Хіба не говорять промовисто золоті г_. 
зерна: глянь, хлопче, яку силу мають людські 
руки! Хіба не кажуть кучеряві 'сади: 
дівчино, які рум’яні яблука і запашні 
г-иростнлн твої батько та мати!

І пшеничний колос, і срібний став, і 
стрункі лісосмуги, і літак у небі — то 
все творіння рук людських. У степах, 
на фермах, у садах 
ють, що в праці, за 
ського, є два крила 
рисне.

І в цьому пізнанні 
лос школи, учителів,

Так, і батьків, і, мабуть, у першу чер
гу, — батьків, бо школа продовжує по
чату батьками роботу по вихованню лю
бові до праці.

І як прикро, що у нас, на жаль, є, де
які сім’ї, у яких батьки ще змалечку 
«бережуть» дітей від неї. Як вони поми
ляються! Що з того виходить, розповім 
про день, коли до вчительської зайшла 
заплакана мати одного учня і так зая
вила:

— Що хочете робіть із моїм сином, 
бо я вже нічого не можу вдіяти. Уроків 
не учить, мені ні в чому не допомагає, 
лінується й дрова порубати. Та ще ж 
і нещирий, де він навчився обманювати! 
грОГО учня ми добре знали. Він учив

ся погано, вмів обманювати, був 
нещирим і з товаришами, і з учителями. 

Але з чого це почалося? Відразу і не 
пригадаєш. А все-таки, якби мати доб
ре подумала, хто ж винен, що він став 
таким, вона, напевне, дуже здивувала
ся б.

Давним-давно червневого сонячного 
ранку до її хати йшов бригадир, а вона 
сиділа на лежанці, помітила ледь згорб
лену постать старого Гончаренка, кину
лась на піч і звідти шепнула синові:

— Скажеш бригадирові, що мене не
має вдома!

Бригадир зайшов до хати, спитав 
хлопчика, де мати?

— Мами вдома немає! — випалив той 
і густо почервонів. Почервонів, бо, мо
же, вперше йому довелося говорити не
правду, обманювати,

— Скажеш їй, щоб ішла картоплю 
виполювати...

...Сказав. Додав, що й вони, піонери, 
підуть допомагати колгоспові.

Відповіла, злазячи з печі, що й сама но н|- 
де, і без нього обійдуться. І раділа, що синок

НА ТЕМИ 
МОРАЛІ

любові до праці, до її величі, до

горіі

ГЛЯНЬ, діпичиму віці дуже МІЦІІІІ. оиіькнаї, 

груші необхідно бути дуже обережними з конфлікте- 
• ми в сім’ї, поза сім’єю. Треба пам’ятати, що 

той бруд липне до дітей. Липне за одну хви- 
, лину, за одну мить, липне поганим словом, 

огидною лайкою а змивати Тх доводиться ро-
■ ками.

Ніхто й ніколи нр ізолював дітей від нашо
го життя. Та такс й неможливе. Діти горну
ться до нас, діти цікавляться нашими уподо
баннями, нашою дружбою, уболівають за наші 
прикрощі й невдачі, радіють нашим перемо
гам.

Як же бути? Ніколи не показувати їм 
нашого гніву? Світити завжди посмішка
ми?

Між батьками й дітьми має жити сло
во: мужнє, добре, ласкаве і гнівне, але 
завжди вірне, повне правди. Великого 
світу від них не закриєш, та й не треба 
його закривати. Якщо Василь ледар, 
п'яниця, то нехай і діти знають про це, 
нехай знають, яке це зло для всіх, і 
нехай бачать, що є ще Микола Григо
рович, тисячі таких, як він, добрих і чес
них трударів, 
ППРУДАРІВ... Ми знову вернулись до 

розпочатої розмови. Не може бути 
ніякої штучної межі для початку й про
довження праці. Де тільки є змога, по
трібно розкривати перед дітьми велич 
праці, почуття плеча, дружби, треба по
казувати, що лише у праці, у дружбі 
людина творила чудеса — від того, що 
від руки її спалахнув вогонь, і до то
го, що вона послала в світи зорельоти.

Між малим і великим існував, існує й 
існуватиме нерозривний зв’язок.

Не подумайте, батьки, що автор роз
глядає все примітивно і спрощено. Мов
ляв, піднялась дитина з колиски, почала 
ходити, говорити — і зразу її привчай 
до якоїсь роботи. Зовсім ні! Але й не 
забувайте про її руки. Маленька лійка— 
то й гра, але то вже і робота. Ви обрі
заєте сухе гілля яблуні, а поруч вас — 
синок. Він просить:

— Дай я зріжу гілку!
Не кажіть: «Ти що малий!»
Дайте йому ножиці та покажіть- яку 

гілку треба зрізати і розкажіть чому.
Несете воду від криниці, а з вами й 

маля, дочка, з малесеньким відеречком, 
налийте о нього трохи води.

(Закінчення буде).

діти наочно пізна- 
эисловом М. Риль- 
— красиве і ко-

чується добрий го- 
батькіа.

З стор»

воду не беруться.
чуєш і таке: підросте, тоді 
працювати.
якась межа, до якої можна ні- 
робити, а після неї починати

послухав її 1 иідпоиіі; так, як вона наказувала. 
І не усвідомлювала, икс зерно сіяла в збен
тежену душу дитини. А такс повторювалось І 
вдруге, і втретє... От і прийшов час розплачу
ватись, і виявилось справедливим прислів'я: 
«ІЦо посієш, тс й пожнеш».

Винятковий випадок? Так, винятковий. Про
те, чимало педагогів можуть підтвердити: коли 
мова заходить про погану успішність учня, 
батьки розводять руками:

— Дивно! Я його вдома ііічою не примушую 
робити, все сама роблю, а йому кажу одне — 
ти тільки вчись!

І так-таки й є — синок чи дочка і за 
холодну

Часто 
почне й

Ніби є 
чого не 
працювати...

ДО ЦЬОГО питання ми повернемось 
згодом, а зараз ніяк не можна обій

ти взаємовідносини батьків з іншими 
людьми. Бо ще не всо і не завжди тут 
гаразд. Не у всіх однакові характери, 
виникають
ки. Мені 
стосунки у

конфлікти, суперечки, свар- 
можуть заперечити: взаємо- 
наших людей світлі, ясні. Зго

ден. У переважній більшос
ті. Але трапляються і кон
флікти, і сварки. Буває, 

. що деякі батьки втягують 
у те болото і своїх дітей. 
Отак, повернувшись із ву
лиці, з ферми, ще у гніві 
батьки при дітях почина
ють доказувати,, що Василь 

— і мерзотник,• і. нелюд, що такого, як 
він, і світ не‘знав. Синок чи донька 
слухають те все дуже уважно. Кому во
ни вірять? Звичайно, батькам. Кому ви
носять свій дитячий присуд? Зрозуміло 
кому. Від кого переймають усі висло
ви? Теж зрозуміло.

Дехто гадає, що 4 до подібного діти 
ставляться несерйозно, неглибоко. Сьо
годні почув — завтра забув.

Ні. Серце дитппп падзвнчайпо чутливе Й 
вразливе. Почуте не забувається. Пам'ять У 
дитячому віці дуже міцна. Батькам, матерям-
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1ІЛ ТУРНІРІ
MP.IbllOVWHII
огляд 
НА КРАЩЕ 
ВИКОНАННЯ
РОЛЕЙ 
КРОПИВНИЧАН

Сьогодні на сцені Кіровоградського му* 
зично-драматичного театру імені М. Л. 
Кроппвиицького перегорнеться чергова 
сторінка на краще виконання ролей з ре
пертуару минулорічного сезону. Цю сторін
ку заповнять своїми творчими почерками 
артисти, режисери, художники. А потім під 
нею поставлять свою оцінку члени жюрі.

У цьому своєрідному змаганні беруть 
участь як досвідчені митці, так і зовсім мо
лоді. Зокрема, покажуть своє мистецтво

акторн Віра Тнмчснко, Тетяна Корніець, 
Марина Яриш, Василь Зіноватннй, Анато
лій Келюх, Юрій Волохов та інші.

До речі, вельми приємне враження спра
вила п’єса і. Карпенка-Карого «Безталан
на»,, яку поставив молодий режисер Алім 
Ситник. Він зумів по-своєму, по-новому про
читати класичний твір української драма
тургії.

Чудово справилась з головною роллю 
Марина Яриш. Артистка пенхологічио роз
крила складини образ Софійки, не вдаю
чись до штучного драматизму, а доносячи 
до глядача внутрішнє хвилювання своєї ге
роїні. Емоційне саморозкриття, не б’ючи на 
зовнішній ефект, у поєднанні з щирою без
посередністю не залишило нікого спокій
ним.

Не можна залишити поза увагою 1 пре
красну гру народної артистки УРСР Л. Ті- 
мош, яка створила переконливий і надзви
чайно яскравий образ матері Гната.

Робота що одного молодого режисера 
Б. Міланкіна, який поставив ліричну драму 
М. Байджієва «Поєдинок», заставляє заду
матись над сьогоденням, над високим по
кликанням громадянства радянської моло
дої людини.

На огляд кропнвничани винесли шість

КОЛИ люди жили в печерах 
і полювали на заповід

них тварин без мисливської 
ліцензії, цс була таки риса 
доби. Тварин вони змальову
вали на скелях, і ті зобра
ження досить добре слу
жать сучаспим вченим. На 
жаль, первісні люди ще не 
мали звички ставити свої 
факсиміле, тому Музейні пра
цівники змушені під ними 
полотнами писати: «Невідо
мий автор». Ця людська ри
са добре показала себе, ко
ли людство перейшло до 
глиняних плиток та папіру
су, а пізніше І до пергамен
ту.

Ало настала ера паперу, 
‘реактивних літаків та кулько
вих ручок. Відпала необхід
ність довбати скелі, і почав- 

' ся справжній розквіт твор
чості любителів цього роду 
живопису. Тут приваблює 
легкість досягнення популяр
ності. Якщо залишити свій 
автограф па спинці сидіння 
в автобусі, то твоє ім’я за 
декілька днів знатиме мало 
но все місто. Причому, для 
досягнення такого роду по
пулярності підходить будь- 
який матеріал: стіни будин
ків та комунальних , лазень, 
поїзди, бібліотечні книги то
що.

Я чув, що працівники Суз
дальського музею-заповідника 
знаючи про цю пристрасть 
туристів, встановили біля мо
настирів спеціальні дощані 
щити для бажаючих уві- 
ковічнити своє ім’я в цьому 
тисячолітньому місті. І це 
дає свої результати. Стіни 
будівель стоять неушкодже- 
ними.

Звичайно, стіни будинків 
чи дерево більш надійний 
матеріал, але в прнпадиу на
тхнення може здатися і зви
чайнісінький цупкий папір. 
Та й обробляти його значно 
легше.

Нещодавно я дізнався, що 
_ в літописців - аматорів особ- 
* ливою популярністю корис

туються книги відгуків та 
побажань різних культурних 
закладів, наприклад, книга 
відгуків нашої Кіровоградсь
кої картинної галереї.

Я відкрив цю книгу з чисто 
пізнавальною метою. Відкрив 
і розбіглися очі. Чого тут 
тільки немає! У книзі мож
на прочитати і короткі від
гуки в один-два рядки, і ці
лі наукові дослідження на 
дві сторінки. Таку працю на
писала, наприклад, група ав
торів про картину Головані 
«Портрет колгоспниці». З 
ретельністю шкільного пере
казу тут були описані «жа
лобні очі» колгоспниці та на
труджені руки. Правда, очі 
були швидше стомлені, ніж 
жалобні, та образотворче мис
тецтво тим і характерне, що 
кожен його розуміє по-своє
му. Книга відгуків добра та
кож тни, що в ній можна спря 
Хїуватн караючий меч крити
ки, не боятись, що тобі за 
цс «намилять» шию. На
приклад, за п’ятьма не зов-

Ф е й л е т о н

сім зрозумілими підписами 
нищівні рядки: «Один із ше
деврів — це «Кривава неді
ля». Остальне просто мазня 
і бездарність».

Тс, що картина Косака 
«Кривава неділя» на пересув 
ній виставці не експонувала
ся, 'а в постійним експонатом 
галереї, як видно, принципо
вого значення для авторів не 
мало, зате «відгук» вийшов 
«добрий».

Огляд виставки — це не 
водіння автомобіля, і твере
зість відвідувачів мало кон
тролюється. Користуюч н с ь 
цим, хтось пише досить та
ки тремтливою рукою: «Дуже 
красива та цікава книга (?!) 
«Кривава неділя». Або таке 
про цю ж картину: «Вперше 
відчув жах розстрілу. За 
спасибі».

Але це не значить, що 
зволяється писати лише

що

до- 
про

п

УВАГА!“
по-окремі картини. Можна 

дискутувати про мистецтво 
взагалі, можна попробувати 
свої сили в гуморі. Наприк
лад: «Ми потрасенн вистав
кою. Один наш товариш вмер 
при в ході. (1 пахло духа
ми)». Підпис: фізнкн-внна- 
хідники.

У читача може скластися 
враження, що кожен, хто 
нашкрябає на стіні чи на па
пері якнй-небудь знак — це 
вже і художник. Далеко не 
так. Як уже було сказано, 
це легкий шлях досягнути 
популярності, але і для цьо
го потрібні певні знання. 
Принаймні, треба володіти 
пером.

Для 
говічних петрогліфів 
ся складний ніж, чи 
будь Інше знаряддя, 
му випадку і через

нанесення більш дов- 
береть- 
яке-не- 
У цьо-

___ десять 
років школярі з цікавістю бу
дуть роздивлятись малювки 
тогочасного життя, читати, 
що такий-то палко кохав пре
красну таку-то, чи знайоми
тись з іншою, не менш ко
рисною інформацією. 1 хоч 
стінопис — дисципліна фа
культативна, вона користу
ється популярністю в учнів. 
Курс живопису на партах за
кінчується у випускному кла-

НЕ ЗМОЖЕ
— Дуже ти погано, Власе, 
Вчитись став у восьмім класі...
— А віднині я нізащо
Вчитися не зможу краще, 
Бо у тата, мами й діда 
Семирічна лиш освіта.

НЕЗРУЧНО
— Ну, як діла у вас на фермі? 
Чи критика на висоті?

________ /

И ПОГОДА
Вдень 24 січня по території області та міста, 

передбачаіеться хмарна погода, ранком і вдень 
місцями слабкий сніг, слабка хуртовина, на 
півдні області слабка ожеледь, по місту мож-

«СІВАЧ»

КЛ№ИВДІ

робіт. Всі вони різноманітні за темами, за 
жанрами, тощо. Наприклад, драму І, То
гобічного «Матн-наймичка» змінить музич
на комедія М. Старнцького «Сорочинськнй 
ярмарок», а потім — героїчна драма О. Ле
вади «Камо».

З 20 січня до 1 лютого на сцені гортати
муться мережані сторінки класичної і сьо
годенної драми.

Жюрі конкурсу встановило премії за кра
щі чоловічі, жіночі і молодіжні ролі.

Цей огляд відбувається напередодні Ле
нінського ювілею. 1 тому цілком зрозуміле 
хвилювання і артистів, і глядачів. Адже 
стати переможцем у ювілейному році — це 
не тільки висока честь, а скоріше всього 
знаменна подія в житті.

Тож, поки йде захоплююче змагання па 
турнірі древньої Мельпоменн, хочеться від 
щирого серця побажати його учасникам 
творчого запалу і творчої перемоги.

На фото: сцена із ліричної драми 
М. Байджієва «Поєдинок». У ролі Пазі 
артистка С. МАРТИНОВА, Іскандера 
Ю. ВОЛОХОВ.

В. ГОНЧАРЕНКО 
член жюрі огляду.

сі, і майбутні стінописні за
лишають на партах школи 
спої дипломні роботи — най
більш міцні твори.

Якщо тобі мало середньої 
освіти — йди в інститут. По
літехнічний підходить теж. 
Інститут — це вища ступінь 
кваліфікації. В Кіровоградсь
кому інституті сільськогоспо
дарського машинобудування 
я бачив цікаві малюнки на 
теми інститутського життя, 
фрагменти студентських ро
біт з дисциплін, які здава
лось би нічого спільного 
не мають зі стіиоппсом. А 
ще нічого не тямлячий пер
шокурсник може прочитати: 
«Здав сопромат — одружуй
ся» або «ТММ — тут .моя 
могила» та багато іншого.

Людські таланти, ще 
озброєні середньою, а то 
вищою освітою потребують 
застосування їх. от і з’явля
ється час від часу на сті
нах різьба по штукатурці. 
Причому, чомусь вибирають
ся цілком Інтимні місця. Ма
буть, щоб натхненню худож
ника ніхто не заважав.

Малюнки та надписи на 
бібліотечних книгах (підкрес
люю: бібліотечних, бо хто ж 
тебе знатиме, якщо ти будеш 
розмальовувати свою кни
гу!) — це вже інший напря
мок такого роду мистецтва, 
причому і в ньому виникають 
все нові і нові форми. .Мож
на показати себо уважним та 
вдумливим читачем, під
креслюючи певні місця в 
книзі, зарекомендувати сер
йозним рецензентом, (надпи
си: «Дуже хороша книга» 
або «Не читай — нудьга») 
художником-гумористом.

Адміністрації установ, які 
так чи інакше несуть збитки 
під аматорів цього мистецт
ва, борються з ними різни
ми методами. Ці методи но 
завжди дійові. Наприклад, 
простий ремонт стін но ли
то нічого не дає, але й сти
мулює стінопнсців. Хто ж 
втримається від спокуси при
красити малюнком новеньку 
білу стінкуі

По-моєму, найбільш дійо
вий метод боротьби — це 
полум’яним словом випалити 
в серцях нащадків доісторич
них живописців потяг до на
стінного мистецтва, як 
зробили в їдальні біля 
лізничного вокзалу, 
тсмнозелені стіни довгий 
прикрашав папірець, на 

■МУ друкарського машинкою 
було увіковічнено слідуюче: 
«Громадяни! Адміністрація 
просить вас по писати на 
стінах!» Навряд чи хто-не- 
будь наважиться розписува
ти їдальню після такого по
лум’яного' заклику.

Б. МИХАЙЛО В.
м. Кіровоград.

ГУМОРИСТИЧНИЙ РАЗОК

— На висоті! Уже тепер ми 
Не ті, товаришу, ис ті.
Ми критикуєм всіх підряд 
1 критикуєм сміло, влучно 
Корів, свиней і поросят...
— Ну, а людей?
— Людей незручно.

м. Кіровоград.
Б. ЧАМЛАИ.

ливо слабкий сніг, — слабка ожеледь. Вітер 
східний, помірний. — Температура повітря: по 
області — 3, — 8 градусів, по місту — 4, — б 
градусів.

25 — 26 січня — хмарна з. проясненнями по
года, часом слабкий сніг, слабка хуртовина. 
Вітер південно-східний, помірний, вночі—7, — 
12, вдень — 4, — 9 градусів.

■ 1 “ І І -----■■■■ — ь-» ■ ГЧмівйй

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор» 
ту — 2-45*35, решти відділів — 2-45-36.

БК 00058. Індекс в! 197»

завтра запрошує всіх лю
бителів поетичного слова і 
всіх, хто пробує своє перо на 
літературній ниві.

Заняття відбудеться п при
міщенні редакції «Молодого 
комунара» о 16-й годині.

ї. Коли естонського гросмей
стера Пауля Кереса 
чому жінки слабше 
шахи за чоловіків, то 
вів: «По-моєму, вони 
шахи слабкіше тому, 
неможливо примусити 
зі п’яти годин... мовчати...»

Це, безумовно, жарт, 1 під
твердженням цього е зустріч на 
міжнародному турнірі в Гастінг- 
сі між Гаприидашвілі і гросмей
стером Керссом, яка 
більше п’яти годин і 
лась внічию.

Нона Гаприидашвілі , ...
лась 3 травня 1941 року в Зугді- 
ді, Грузія) — п’ята чемпіонка 
світу, міжнародний майстер з 
шахів.

Нона познайомилась із прави
лами гри, коли їй було 5 років, 
її першими партнерами були 
батько, пристрасний любитель 
шахів, і четверо старших братів.

Перше бойове хрещення в тур
нірі Нона здобула, коли їй спов. 
пилось 12 років. Це було в Ба
тумі на республіканських юнаць
ких змаганнях. Нона тоді не бу
ла в числі переможців, але її 
смілива і винахідлива гра звер
нула на себе увагу.

Керівник шахового клубу Тбі
ліського Будинку піонерів, за
служений тренер СРСР В. Кар- 
селадзе, зрозумів, що у зугдід- 
ської школярки неабиякий ша
ховий талант.

Нона після переїзду до Тбілі
сі під керівництвом В. Карсе- 
ладзе вивчала шахову теорію. 
Успіхи її росли від змагання до 
змаганг я.

запнтали, 
грають у 
він підпо- 
грають у 
ідо жінок 
на проти*

трипала 
закінчи-

(народи-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

Неділя, 25 січня. Перша про
грама. 9.05 — Кольорове те
лебачення. Ранкова гімнас
тика для дітей. (А4). 9.15 — 
Новини. (М). 9.30 — Для
школярів. «Будпльн и к ». 
(Одеса). 10.00 — Музичний
кіоск. (М). 10.30 — «Природа 
і люди». (Ворошиловград). 
11.00 — Наша афіша. (К.) 
11.05 — Телефільм «Паспорт 
матері*. (К). П.40 — Розпо

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» oprnn Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, f, Кировоірад.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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Керівник клубу кандидат у,майстри спорту
г. дубівка:

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ № 9

Уже в 15 років вона завоюва
ла зпапня чемпіонки Грузії се
ред дорослих.

195S рік був особливо везучий 
для Нони. Вона з срібною ме
даллю закінчила школу і здобу
ла бронзову медаль на чемпіо
наті СРСР. Великий вплив на 
формування творчих поглядів 
Нони мав чемпіонат СРСР i960 
року, який одночасно був від- 
біркопим змаганням ФІДЕ до 
наступного турніру претенден
ток. Нона в цьому турнірі здо
була право для участі в цих 
змаганнях, де її виступ закін
чився новим тріумфом — Нона 
на два очка випередила другого 
призера.

1 ось матч на першість світу 
з Е. Виковою, який відбувся в 
1962 році в Москві. Він закін
чився переконливою перемогою 
Нони з рахунком 9:2.

Свій високий титул чемпіонки 
світу Нона підтвердила в мат
чах з А. Кушнір, які відбулись у 
19G5 і 1969 роках.

Нона Гаприидашвілі зараз, 
безумовно, є найсильнішою ша
хісткою п світі. За великі до
сягнення в галузі шахів вона на
городжена орденом «Знак По- 
шани».

2. Під час шахової партії час
то виникають такі ситуації, ко
ли противник нападає на нашу 
фігуру або пішака. Виникає ба
жання зразу ж захистити цю 
фігуру або відійти нею на Інвіс 

Крім цієї можливості, у 
часто 

спосіб 
контр-

поле. ___ _
шаховій практиці дуже

• застосовується енергійний 
захисту — гак званий 

, Удар.
У досвідчених шахістів

Удар завжди е грізною зброєю, 
«Кращий спосіб захисту — 
контратака», — кажуть шахісти. 

Контрудар має важливе зна
чення у складних тактичних 
операціях.

Подивіться приклад контруда
ру із партії Алаторцев — Боле- 
славськнй.

Хід чорних:

контр-

ферзя, 
cuoro 

контр-
Білі напали на чорного 

але чорні не виводять 
ферзя, а застосовують 
удар, зігравши: 1... С:£і

Далі було; 2. fg Т:е2 3. ФсЗ 
C(f2 (Слон переводиться па поле 
с6~з загрозою Те2—g2-{-) 
CJ3 5. Tf 1 Ttf2+ 6. Kpjkl Ссб 
7. Т:£8 4- Kp:fß 8. Ф£1 4;
Т£2-4- і білі здались, дуже кра
сиве закінчення.

3. Позиція Ільїна розв’язує
ться так:

Білі можуть врятуватись єди
ним засобом, запатовавши чор
ного короля в углу дошки, тая 
ЯК пішака чорних наздогнати 
неможливо:

1. Ке7-|- Кр|г7 (Якщо 1... KpfA 
то 2. Кеб е2 3. Ке5-{-). 2. g6-|- 
KpJ)8 3. Kpß4 е2 4. Kpcö еіФ 
5. КР(|6 з нічиєю.

НАЙСИЛЬНІШИЙ - 
МАРК 
соколовський

У місті Кіровограді в період з 
9 по 18 січня тривала першість 
обласної ради ДСТ «Авангард» 
з російських шашок.

Перше місце зайняв майстер 
спорту СРСР Ліарк Соколоп- 
ський. На другому місці канди
дат у майстри спорту Георгії! 
Бондаренко і па третьому — 
першорозрядник Віктор Черка
шин. Два переможці здобули 
право для участі в першосдк^Р 
ДСТ «Авангард».

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ,

віді про комуністів. (Харків). 
12.00 ” “ 
віти
12.30 
(М.) 
дня 
ніна. ____
го мистецтва України, 
тує Миколаївська ' 
(Миколаїв). 14.00 — Длп 
їнів Радянської Армії 
Флоту. ;«На головному 
прямку». (М). 14.30 —
лематч з акробатики. СРСР
— Польща. (М). 15.30 —Зу
стріч з російським музеєм. 
'«Це не повинно повторити
ся». 16.00 — Для юнацтва.
»Свято знань». Фінал кос
мічної олімпіади. (М). 17.30
— Виступ секретаря ПК Ком-
партії Вірменії той. Тер-І’а- 
зарянца. 17.40 — Наша ан
кета. (М.) 18.15 — Кольоро
во телебачення. «Клуб кіно- 
мандрівників». «По Вірме
нії». (М). 19.10 — Новині!.
(М). 19.20 — Концерт май
стрів мистецтв Вірменської

— Для школярів «При- 
нашнх друзів». (М).

— В ефірі «Молодість».
13.15 — До 100-річчя з 

народження В. І. Де- 
Фестиваль самодіяльно- 

"Зві- 
область.

во- 
I 

на- 
Те-

РСР. (М) 20.45 — Новини.
(М). 20.50 - .Сім днів. (М)- 
21.34 — Концерт хореогра
фічного ансамблю «Весел
ка». (Кіровоград). 22-Ю 
Кінопрограма. (Кіровоград).
23.10 — «Камертон доброго 
настрою». (Одеса).

ПОНЕДІЛОК, 26 січня. Пер
ша програма.

18.59— Кіяолеиіпіана. СкарбииіЦІ 
ленінізму. (Кіровоград). 19.00-^ 
Програма «Час». (М).
«Від понеділка до неділі». (Ю* 
19.45 — «Добрий вечір. ,'НЩД* 
рий вечір». (Чернівці). 20.15 
Кіножурнал та художній фі-чьм 
«Тридцять три». (Кіровоград).
21.10 — Пам’ятні дати. /К- 
Фснбах «Паризьке ж»ттЯ** 
(Кіровоград). 22.30 — Поемо 
про полярників. (Кіровоград/* 
Телефільм.

Друга програма. 21.40 — 
Реклама. (К). 21.55 — «Полі* 
м’я свободи». Фіяьм-балет- 
(К). 23.00 — Телефільм. (К).

Бюро обкому ЛКСМУ висловлює члену обкому 
комсомолу, першому секретареві Олександрійського 
райкому ЛКСМУ Л. Г. Тихоступу глибоке співчуття 
з приводу смерті його

батька 
Василя Даниловича.
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