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та управління «Укрвтор- 
чормет» при Міністерстві 
чорної металургії УРСР 
прийняли постанову про 
завдання комсомоль
ських організацій респуб
ліки по залученню ком* 
сомольців і молоді до 
збору металевого лому в 
1970 році. У постанові 
вказується, що минулого 
року комсомольці і мо* 
лодь, піонери та школярі 
здали близько 1700 тисяч 
тонн металевого брухту 
в рахунок плану підпри
ємств та на дільниці і 
в цехи «Вторчормету».

Патріотичну справу 
розпочали нині комсо
мольські організації Ми
колаївської області, які 
зобов’язались зібрати 5 
тисяч тонн металолому 
для будівництва на честь 
100-річчя з дня народ
ження 8. І. Леніна під
шефного комсомолу ко
рабля і закликали всіх 
комсомольців і молодь 
республіки провести в 
першому кварталі 1970 
року ударний двомісяч
ник по збору металевого 
лому.

ЦК ЛКСМ України та 
«Укрвторчормет» поста
новили продовжити в 
1970 році соціалістичне 
змагання по збору мета
левого лому між облас
ними, міськими, район
ними і первинними ком
сомольськими організа
ціями республіки. їм до
ведено завдання здати в 
1970 році 1651,5 тисячі 
тонн металолому, в тому 
числі на дільниці і с цехи 
«Вторчормету» 172,5 ти
сячі тонн.

Кошти на преміюван
ня переможців змагання 
встановлюються в сумі 
20 тисяч карбованців. 
Первинні комсомольські 
організації, які здадуть 
найбільшу кількість мета
лу, будуть нагороджені 
Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМ України.

Обкоми, міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ, первин
ні комсомольські органі
зації зобов’язані розгор
нути широку роботу по 
підтримці почину комсо
мольців Миколаївської 
області, активно залучати 
до збору металевого ло
му комсомольців і мо
лодь, піонерів І школярів 
республіки.

ІДБУВСЯ пленум Компаніїв- 
ського райкому комсомолу та 

правління районної організації то
вариства «Знання», на якому були 
присутніми близько 200 чоловік.

На пленумі з доповіддю висту
пив перший секретар райкому 
комсомолу Адам Коротченко. Він, 
зокрема, сказав, що в більшості 
комсомольських організацій райо
ну головним змістом роботи по 
підготовці до 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна став Ленін
ський залік, який поєднує глибоке 
вивчення творів Леніна з підви
щенням трудової та громадської 
активності комсомольців.

У процесі проведення Ленін
ського заліку різко збільшилась 
кількість вивчаючих твори Леніна. 
Позитивний досвід роботи полі
тичних гуртків і семінарів, підго
товки пропагандистів накопиче
ний комітетами комсомолу Ком- 
паніївської, Лозуватської, Червоно- 
верської середніх шкіл, первин
ними комсомольськими організа
ціями колгоспів імені Чапаєва, 
Імені Урицького, райлікарні, рай
виконкому, райоб’єднання «Сіль
госптехніка».

Коло питань, які вирішуються 
лекторською групою РК ЛКСМУ, 
постійно розширюється, поповнює
ться темами, підказаними самим 
життям, слухачами.

Перед учасниками пленуму 
виступив з промовою секре-

НАШІ ГОСТІМОЛОДІ ЧЕХИ І СЛОВАКИ
Тепло приймає радян

ська молодь делегацію 
Федеральної Ради дитя
чих і молодіжних органі
зацій ЧССР, яка перебу
ває в нашій країні. її очо- 

•люе голова Ради Юрай 
Варголік.

6 лютого відбулась 
зустріч першого секре
таря ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жельникова, секретарів і 
членів бюро ЦК ВЛКСМ 
з делегацією. Чехосло
вацькі друзі докладно 
проінформували про мо
лодіжний рух в ЧССР, 
про розроблені заходи 
по ідейно-політичному і 
організаційному об’єд
нанню чехословацьких 
молодіжних організацій 
на принципах марксизму-

ленінізму і пролетар
ського інтернаціоналізму, 

Ю. Варголік підкрес
лив, що Досвід Ленін
ського комсомолу до
поможе створенню міц
ної молодіжної організа
ції в Чехословаччині.

Відбувся обмін думка
ми про дальший розви
ток співробітництва мо
лодіжних організацій 
двох братніх країн. Зу
стріч пройшла у надзви
чайно дружній і відвер
тій обстановці, в дусі 
взаємного довір'я та бра
терства.

В той же день послан
ці молоді ЧССР відвіда
ли московський завод 
«Фрезер». Тут відбувся 
мітинг радянсько-чехо-

Загальноосвітні школи сьогодні оточені 
великою увагою як партійних, так і радян
ських органів.

Яскравий вияв цього — обласні збори 
шкільного активу, які відбулися минулої 
п’ятниці. На них були запрошені секретарі 
райкомів партії, які відають питаннями 
ідеології, заступники голів райвиконкомів, 
завідуючі районними відділами народної 
освіти, секретарі райкомів і міськкомів ком
сомолу, директори шкіл, завучі. З доповід
дю «Про стан та заходи по поліпшенню ро
боти з педагогічними кадрами в загально
освітніх школах області» виступила секре
тар обкому партії Н. П. СУХАРЕВСЬКЛ.

Зараз школи нашої області знаходяться 
на важливому переломі. Треба здійснити 
перехід на нові навчальні програми, а чет
верті класи перевести на предметне викла
дання. Успіх всього цього залежить, в пер
шу чергу, від учителя. Щоб він міг постій
но підвищувати свій духовний рівень, в об
ласті є постійно діючі курси по підвищен
ню кваліфікації, працюють методичні ка
бінети 1 семінари.

За останні два роки при обласному інсти
туті удосконалення кваліфікації пчіітслів 
підвищили свою кваліфікацію 6 тисяч 
000 чоловій. /

Ллє в нашій області ще три тисячі вчите
лів не мають вищої освіти. Лей такі, що 
мають незакінчену середню і не думають 
її підвищувати. Питається, які знання мо
же дати такий наставник? Тому-то, як не 
прикро, але факт, що старшокласники 
Миколаївської та Марківської шкіл Добро- 
велнчківського району не справились Із 
контрольною роботою, запропонованою під 
час перевірки.

тар райкому партії тов. Акімов, 
Останнім часом райком комсо

молу та районна організація това
риства «Знання» залучили до чи
тання лекцій значну кількість фа
хівців з вищою і незакінчекою ви

ЗА ТРИБУНОЮ
ІМСОМОЛЬСЬКОГО

КОМУ' 
Поза-

щою освітою, 123 з яких 
ністи, 45 — члени ВЛКСМ. 
штатні лекторські групи поповни
ли викладачі' суспільних наук, при
родознавства, хімії, фізики, гео
графії, молоді агрономи, зоотехні- 
ки, медичні працівники.

Великим успіхом у молоді райо
ну користувалися лекції: «Комсо
мол — вірний партії син», «Ім’я 
Володимира Ілліча Леніна на карті 
області», «Володимир Ілліч Ленін 
про комуністичне виховання моло
ді» та інші.

Зараз у районі проводяться ле
нінські читання, присвячені діяль
ності великого вождя. Комсомоль
ці і молодь вивчають Тези ЦК 
КПРС «До 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна», матеріали між- 

словацької дружби, 
Сердечно вітаючи де

легацію, комсомолець 
заводу В. Усков висловив 
впевненість, що молоді 
чехи і словаки з честю 
нестимуть прапор соціа
лізму, зміцнюватимуть і 
Примножуватимуть тра
диційну дружбу з юнака
ми і дівчага/ли СРСР, всіх 
соціалістичних країн.

Виступаючи на мітингу, 
Ю. Варголік 
що дружба з СРСР, з ра
дянською молоддю — 
запорука успішного бу
дівництва соціалізму в 
Чехословаччині.

Чехословацькі друзі 
були також гостями Мос
ковського інституту наф
тохімічної і газової про
мисловості імені акаде- . 
міка І. М. Губкіна, побу
рели в редакції газети 
«Комсомольская правда», 

(Кор. ТАРС).

Ленінські зошити
з аграрного питання

Інстніут марксизму-леиінізму при ЦК КПРС випускав 
кілька додаткових томів до повного 55-томного зібрання 
Творів В. І. Леніна.

Зараз видавництво політичної літератури випустило в 
світ підготовлений інститутом том «В. І. Левів. Зошити з 
аграрного питання». Він містить підготовчі матеріали до 
праць В. І. Леніна, присвячених аналізові капіталістич
ного сільського господарства в країнах Західної Європи 
і Сполучених Штатах Америки, розпиткові капіталізму п 
сільському господарстві Росії, критиці буржуазних і дріб
нобуржуазних теорій, реформізму і ревізіонізму в аграр
ному питанні.

Матеріали, які увійшли до цієї книги, охоплюють ве- 
ріод з 1900 по 1916 рік. Усі документи, включені в неї, в 
автографами Леніна. Чотирнадцять документів публікую
ться вперше.

Незабаром вийде том підготовчих матеріалів до кпигн 
«Розвиток капіталізму в Росії»,

(ТАРС).

ОБЛАСНІ ЗБОРИ ШКІЛЬНОГО АКТИВУ
Щодня
на 130

Говорячн про ці недоліки, не слід закри
вати очі на той факт, що молоді вчителі, 
особливо випускники педагогічних Інститу
тів, не охоче їдуть па село. А коли і їдуть, 
то через рік-два повертаються в місто. На
приклад, у Бобринецькому районі Із 25 
вчителів, які прибули сюди за направлен
ням, 24 вже вибуло, у Петрівському райо
ні — 64 розрахувалось.

Вина в цьому не лише молодих спеціа
лістів, у їх небажанні працювати на селі. 
А в тих побутових умовах, в які вони по
трапляють.

Турбуватись про добробут освітян повин
ні ис тільки керівники шкіл, л й колгоспи, 
місцеві Ради. Так, як цс робиться, на
приклад, у Комишуватській середній школі 
Новоукраїнського району. Тут всі вчителі 
Проживають у державних квартирах або у 
власних будинках.

При переході па нові навчальні програми 
особлива роль належить директорові шко
ли. Цьому питанню присвятив свій виступ 
директор Павлнської середньої школи, 
член-кореспондент Академії х педагогічних 
наук СРСР, Герой Соціалістичної Праці 
В. О. Сухомлннський.

— На уроці відбувається наііінтененвні- 
ший процес мислення. Треба бачити його, — 
говорить кін. — Директор школи повинен 
відвідати за рік не менше 400 уроків. Тоді 
тільки він може вважатись «Інженером».

В обговоренні доповіді взяло участь де
сять чоловік, В роботі обласних зборів 
шкільного активу взяв участь заступник мі
ністра освіти УРСР А. В. Корнійчук.

Г. ПРОКОПЕНКО.

На Кіровоградському агрегатному заводі підведено під
сумки змагання між комсомольсько-молодіжними колек
тивами на честь 100-річчя з дня народження В. 1, Леніна. 
Переможцем визнано комсомольсько-молодіжну імені 
50-річчя Ленінського комсомолу бригаду токарів, де 
бригадиром Люба Дяченко. Виконання плану комсо
мольцями і молоддю за минулий рік складає 115 процен
тів. Молоді робітники заощадили ріжучих інструментів 
1 кольорових метзлів на 2340 карбованців, усі члени 
бригади успішно склали Ленінський залік. По культурі 
І естетиці виробництва бригада Люби Дяченко неоднора
зово брала призові місця.

Почесним членом бригади юнаки і дівчата зарахували 
Героя Радянського Союзу П. Д. Линника. На його рахун
ку вже 2420 карбованців, які комсомольці перерахували 
у фонд миру.

Славні справи у переможців змагання. Комсомольці 
внесли три раціоналізаторські пропозиції з економічним 
ефектом 135 карбованців. Ставши на трудову вахту «Сто 
ленінських ударних днів», кожен з комсомольців і моло
ді ииконуе денні норми на 130 1 більше процентів.В. 1ВАН'!\ К

м. Кіровоград.

народної Наради комуністичних і 
робітничих партій. Значну допомо
гу подають їм лектори. Лише за 
вересень — грудень 1969 року в 
районі на ці теми прочитано близь
ко 300 лекцій, проведено 100 чи-

Названо переможців
Бюро Головавівського райкому комсомолу підвело під

сумки соціалістичного змагання колективів комсомоль
сько-молодіжних ферм у 1969 році. Переможцями визна
но молодих доярок, що працюють па другій молочно-то
варній фермі колгоспу імені Тсльмана (групкомсорг орде
ноносець Володимир Олійник). Вони довели надій від 
кожної корови по фермі до 2826 кілограмів. У колективі 
немає жодної доярки, яка б не виконала соціалістичного 
зобов’язання або надоїла менше 2500 кілограмів молока 
від корови. А член цього колективу комуністка Валенти
на Кучерук стала трьохтисячними». По 2930—2990 кіло
грамів молока від корови надоїли Ліда Олійник, Марія 
Мала, Ніна Дабіжа, Валентина Мельник і Марія Бойко. 
Праця молодих доярок увінчана перехідними Червоними 
вимпелами райкому КП України та райвиконкому.

Молоді доярки прагнуть закріпити свій успіх. Бонн зно
ву очолили змагання в районі за високі надої молока. 
Надій по фермі доведено до восьми кілограмів, а біль
шість доярок цього колективу надоюють по 10—її кіло
грамів молока від кожної корови.

Серйозними суперницями красноярських доярок у зма
ганні за першість були їх колеги з комсомольсько-моло
діжного колективу молочно-товарної ферми колгоспу 
імені У.тьянова. Досить сказати, що групкомсорг цього 
колективу Надія Говорун зайняла найвищу сходинку в 
районному змаганні доярок. її минулорічний показник — 
3872 кілограми молока від корови — рекордний для ра
йону. Сходинкою нижче — старша подруга Надії •— Іри
на Корніївнд Коломійчук — 3589 кілограмів.

На третьому місці молоді дояркн з колгоспу «По шляху 
Леніна».

В. ПАНЧЕНКО. 
кореспондент Голованівського ряйпіР'.пи» 
радіомовлення.

тацьких конференцій та тематич
них вечорів у школах і сільських 
клубах.

І доповідач, і виступаючі — го
лова районної ради фізкультури і 
спорту Микола Лисенко, секретар 
комісії по справах неповнолітніх
Світлана Вергуленко та інші вка
зали на ряд недоліків в лекційній 
пропаганді серед молоді. Зокре
ма наголошувалось, що ця робота 
ще слабо проводиться серед ро
бітничої і сільської молоді, недо
статньо ведеться пропаганда на
уково-природничих знань, не пра
цюють університети наукового 
атеїзму, школи знання про при
роду.

М. ЖИТНІЙ.
смт. Компановка.

Ш!ск. будівельних організацій міста Знам г.жп цлюма- 
гають колгоспникам артілі імені Шевченка споруджува
ти сучасні тваринницькі і господарські приміщення.

На знімну: комсомолки Надія СТАРКОВА І Ва
лентина САВЧЕНКО з будуправління-2 Одесько-Кишинів
ської залізниці, які допомагають на будівництві вівчарні. 

Фото Б. В1ТОХІНА.
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.КОМСОМОЛЬСЬКИЙ прожектор» — масова фор- 
уі*- ма участі комсомольців і молоді в громадсько
му контролі, важливий засіб у роботі комсомолу по 
комуністичному вихованню молодого поколінню

Цей пункт з «Положення про «Комсомольський прожектор» 
ми пзялн за основу при плануванні роботи районного «КП». 
Саме на масовість, на участь якнайбільшої кількості юнаків 
І дівчат у поході за громадський добробут орієнтувався 1 
орієнтується райком комсомолу.

Про якісь визначні успіхи в роботі нашого штабу «КП», 
гадаю, говорити ще рано. Новий склад штабу затверджено 
зовсім недавно. Але про те, що зроблено, і, особливо, про 
йаші плани на майбутнє хотілося б розповісти.

Роботу починали з підбору членів районного шта
бу «КП» і начальників штабів «Комсомольського 
прожектора» в первинних організаціях. Не варто на
голошувати, що це принципові, активні комсомольці. 
Це — перша вимога до них, і це, природно, має ро
зумітися саме собою.

Комсомолка чи комсомолець можуть бути і чесни
ми, і активними, і принциповими, але вони ще по- . 
винні знати і економіку, бути фахівцями. Для того, 
щоб з поля зору «КП» не випала жодна ланка гос
подарської діяльності району, членами районного 
штабу «КП» затверджені комсомольці, компетентні 
в різних галузях: сільське господарство, охорона 
здоров’я, культурно-масова робота, народна освіта.

З цих міркувань і затверджувався новий склад районного 
«КП». Михайло Логвин — інженер «Сільгосптехніки», Ка
терина Олійник — працівник Держбанку, Анатолій Товсто- 
гли — лікар, Валентина Уравчепко — старша піоперножата 
середньої школи і т. д.

ДЛЯ ТОГО, щоб «прожектористи» знали права свої 
і обов’язки, ми щомісяця проводимо з начальни

ками штабів семінари. Практика говорить, що в окре
мих комсомольських організаціях робота «КП» кон
центрується на незначних питаннях. Це не тому, що 
серед комсомольців села чи підприємства немає 
людей, компетентних у питаннях тваринництва, сіль
ськогосподарських робіт, у конкретній економіці. 
Просто адміністрація чи підприємство, чи правління 
колгоспу іноді не допускає «вмішування» у ці пи
тання. Мовляв, ваша справа —• виховання молоді.

Це глибоко невірно.
З великим задоволенням мушу відмітити, що в 

цьому маємо велику підтримку районного комітету 
партії і народного контролю. Зовсім недавно на за
нятті начальників штабів «КП» виступив з порадами 
голова комітету народного контролю Л. А. Ключко. 

Ця підтримка безпосередньо має вираження п тому, що ми 
разом з комітетом народного контролю плануємо свою робо
ту, проводимо заняття з місцевими органами «КП», прово
димо рейди і добиваємось дієвості наших виступів і заува
жень.
ї\;1 ОЖЕ скластися враження, що «Комсомольський 

прожектор» виступає лише, як орган контролюю
чий. Мовляв, наша справа зафіксувати недоліки, до
повісти про них у відповідні органи і інстанції.

Звичайно, контроль — одна з важливих функцій 
нашого «КП». Але важливо (мабуть, важливіше всьо
го іншого) не допускати цих недоліків. Для цього 
ми проводимо «профілактичні» рейди.

Такі рейди були проведені останнім часом н автопарку 
цукрокомбінату та відділення «Сільгосптехніки». Мета пер
шого — контроль за використанням та ремонтом автомашин, 
другого — впровадження та використання нової техніки.

Показники і .в першому, і н другому випадках були від
радні. Скажімо, план по експлуатації піни в автопарку 
цукрокомбінату виконано па 117 процентів, верстати і інше 
обладнання у відділенні «Сільгосптехніки» використовую
ться за призначенням.

Але від зіркого ока «прожектористів» не заховалося і те, 
що машини в автопарку в поганому стані, деталі розкидані 
й іржавіють, а у відділенні «Сільгосптехніки» не працюють 
два верстати, хоч їх давно можна було полагодити.

Про ці і інші недоліки розповідається в листку «Комсо
мольського прожектора», потім виконання наших критичних 
зауважень перевіряються членами рейдової бригади.

Наш комсомольський рік почався зовсім недавно. 
Попереду ще чимало роботи. Штаб «КП» разом з 
райкомом народного контролю планує її так, щоб 
жодна важлива ділянка не випала з поля зору «про
жектористів».

ж

Г. СІМ БА БА, 
другий секретар Маловнсківського райкому 
комсомолу, начальник районного штабу 
« Комсомольської о прожектора».

BS
її ЛЯ вивчення цього розділу Тез ЦК 
іМ КПРС пропонується такий примірник
план:

1. Ленінський план побудови соціаліс
тичного суспільства.

2. Перетворення в життя ленінського 
учення про соціалістичну державу. КПРС 
— авангард усього радянського народу.

3. Здійснення ленінського плану роз
витку, народного господарства, всебічно
го піднесення соціалістичної культури в 
нашій країні.

4. КПРС про характерні риси радян-г 
ського соціалістичного суспільства.

5. Утворення і розвиток світової соціа
лістичної системи.

Приступаючи до вивчення першого питання 
теми, слід охарактеризувати внутрішнє стано
вище молодої Радянської республіки після 
розгрому іноземної інтервенції і переможного 
закінчення громадянської війни, розкрити труд
нощі, які постали перед партією більшовиків і 
народом у відбудові народного господарства 
країни.

В. І. Ленін вважав, що країна має все необ
хідне для побудови соціалістичного суспіль, 
ства: політична влада була в руках передово, 
го революційного класу — пролетаріату, що 
Створювало неосяжний простір для розвитку 
революційної творчості мас.

Перед партією комуністів постає величезне 
завдання розробити плани будівництва но
вою суспільства. В. |, Ленін, розпиваючи 
Вчення Маркса і Енгельса стосопно нових умов, 
указував, що суть соціалізму полягає п пере
ході засооіи виробництва у власність народу, 
у заміні капіталістичної системи господарсгпа 
иироииіщтвом за загальним планом в інтересах 
усіх членів суспільства.

Розроблений В. І. Леніним тідап будівни
цтва соціалізму передбачав, по-перше, створсн.

Я ОДЯГНУВ кітель з усіма уря
довими нагородами, щоб 

піти сфотографуватись, а їут до 
кімнати зайшов син. Поклав 
книжки на стіл, роздягся, ніяко
во, з-під лоба глянув на мене, 
відвернувся, а тоді посмілішав і 
підійшов ближче. Мовчки провів 
очима по нагородах, доторкнув
ся пальцем до ордена Олек
сандра Невського і зупинив по
гляд на ордені Леніна. Поведін
ка його була зрозумілою: хоч 
він уже навчається на другому 
курсі інституту, я не пригадую, 
щоб він мене бачив у такому 
вбранні. Адже цього разу наго
роди висіли не в шафі з одягом, 
а в мене на грудях.

— Ленін, — майже пошепки 
сказав син і раптом заговорив: 
— Тату, вас нагородили орденом 
Леніна в 1945 році. А що ви ро
били в дні перед цим? Адже вій-

КОНКУРС НА ГАЗЕТНИЙ МАТЕРІАЛ

нас •— десятки, а їх — сотні. А.и 
німцям нічого більше не

— Але ж рана боліла. •— знову зга 
дав син.

— Теііер уже ---Мі- 
квітня. Мц вдйіули Ні» 
не міг більше ні наХ» 
ворухнути руками. С- 
рнв вирівняв на спині лопатки, І кож
ний рух супроводжувався гострим 
болем. .

— Чого ж не зробили операцію? — 
запитав і на його обличчі з’явився 
вираз співчуття.

— Як не зробив? — здивувався я_. 
— Зробив. Ось тут, на березі моря мої 
страждання помітив старший сержант 
Самойлов. Він був їздовим на бата
реї. Десь у другій половині дня Са
мойлов підійшов до мене і з впевне
ністю сказав:

— Товариш гвардії старшин лейте
нант. який же з вас гвардієць із та
кою незграбною виправкою. Давайте 
я вам зроблю операцію.

— Ти? — здивувався я.
— А ви не дивіться так на мене. Я 

ж лікар. Правда, не зовсім лікар, але 
ж ветеринар, і при тому — само
учка. але можете бути певні, що я 
розуміюсь...

Я погодився на операцію. Бо-

на наближалась до кінця і насту
пало семидесятип'ятиріччя з дня 
народження Володимира Ілліча 
Леніна?

— Так, синок. Це були останні 
дні війни. І ти правильно підра
хував, що саме в той час теж був 
своєрідний ювілей великого Ле
ніна. А що я робив, то сказати 
неважко: воював. Якщо сказати 
в загальних рисах, то я ці перед- 
ленінські дні проводив так. 8 
квітня 1945 року мене ранено.

— А потім? — нетерпляче запитав 
сип.

— Потім знову бої. Знищили ще три 
ворожі танки, зупинили понад, дві 
тисячі німецьких автомашин з солда
тами. зброєю, боєприпасами, продо
вольством і продовжували переслі
дувати відступаючих фашистів. На
ближалися до затоки Фриш-Гаф. що 
на Балтійському морі.

— А осколок? А рана? — поспішав 
сни.

— Про них на деякий час довело
ся забути. Командував я протитанко
вою батареєю, з якої залишилося чо
тири гармати і до десятка солдат. 
Майже стільки ж залишилось у ба
тальйоні і в полковій батареї. З таки
ми силами багато не зробиш, але ми 
вперто наближалися до 
тискуючи фашистів до 
ріпці піднімали руки і 
Полон.

— І було страшно?
— Як тобі сказати. Коли скажу ні, 

то ти не повіриш, а тому скажу, як 
було. Звичайно, страшнувато, коли

моря, при
води. Гітле- 
здавалися в

Серед молодих пиробіпіч- Иг' 
пиків формувального цеху F 
Кіровоградської панчішної 
фабрики, які дають продук
цію тільки високої якості. — 
формувальниця Алла Ду
лина. Виробничий план за 
січень вона виконала на 
135,5 процента.

На фото: А. ДУЛИНА.
Фото К). .’ИВАШНИКОВА. iS

ня важкої індустрії та машинобудування як 
основи основ розвитку всього народного ГОСІІО. 
дарства. Енергетичною основою розвитку про
мисловості Ленін вважав найшнршс застосу
вання електричної енергії, як найдешевшої і 
паііперсіїсктнвиїшої в умовах Росії; по-друге, 
перебудову сільського господарства па соціа
лістичних засадах шляхом кооперування дріб
новласницьких селянських господарств, ш.тя. 
хом озброєння сільського господарства машин
ною технікою; по-третє, проведення культурної 
революції, яка увібрала б у себе все передове, 
що було нагромаджено народом, яка відпові
дала б духовним інтересам трудящих мас, яка 
сприяла б швидкому будівництву нового сус
пільства, вихованню в народних масах комуніс
тичного світогляду.

Після смерті Леніна Комуністична партія на 
чолі з Центральним Комітетом у неприміїрсп. 
пій боротьбі з «лівими комуністами», троцькіс- 
тами і правими опортуністами відстояла лені
нізм і повела трудящих на здійснення геніаль
них передбачень пождя. Виконуючи ленінські 
заповіти, Комуністична партія, радянський на
род пройшли важкий і славний шлях. Соціа
лізм, побудову якого почато під керівництвом 
В. І. Леніна, став у нашій країні реальною 
дійсністю.

У цьому ж питанні необхідно дати критику 
сучасному правому соціал-реформізму, ревізіо
нізму і «лівому» опортунізму, які під вигля
дом «розвитку» маркензму-леніиізму намагаю
ться вихолостити революційну, інтернаціональ
ну суть ленінського вчення про соціалізм. Для 
цього використати статіі у збірнику: «Марк- 
сизм-леніїнизм — еднное иіітсриацкоиальнос 
ученне», випуск четвертії, Політвндав, М., 
1908 р.

Розповідь про ленінський план побудови со
ціалістичного суспільства пропагандист може 
супроводжувати демонструванням діафільму 
«Біографія В. І, Леніна, 12-а частина», випуск 
І'Ж рону.

Вивчення другого питання теми слід розпоча
ти з висвітлення розвитку Леніним вчення 
Маркса і Енгельса про державу диктатури

боліла. Настало 17 
. .‘.j Йсрег моря. Я 
нахилятися, ні по- 

l. бо суцільний на-

супроводжупався гострим

■■■

■ІМШМ ІНТЕРВ'Ю БЕРЕ СИН

ліло так, що мені ставало байду
же, хто і що буде робити, щоб 
тільки хоч трохи вгамувати біль. 

Старший сержант розірвав 
гімнастерку, потім — сорочку, 
оголив тіло до пояса, уважно 
оглянув спину, завів мене по ко
ліна в морську воду, посадив на 
збиту снарядом сосну, що пла
вала біля берега, повернув об
личчям до берега і декілька ра
зів хлюпнув водою на спину, Я 
здригнувся від холоду, але мов
чав. Самойлов пішов у ліс, щось 
там шукав і повернувся з ножи
цями, бритвою і пляшкою шнап
су. Як великий спеціаліст, що 
знає собі ціну, він надзвичайно 
повільними рухами відкрив 
пл шку, опустив у неї спочатку 
ножиці, потім бритву, обережно 
поклав інструменти для операції 
на гілки сосни і потер руки. Об
личчя світилося від задоволен-
ня..

На віддалі стояли солдати і спосте
рігали, як він узяв 
у розрізане місце 
кінчиками.

На якусь долю 
знову залишились 

встиг я крикнути вдруге, 
тиснув кінчиками осколок і витягнув. 
Подивився на нього, промив у воді і 
показав мені.

— Зал мінилась остання процсду-

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

СОЦІАЛІЗМ

ножиці, вставив їх 
і повільно попів

секунди ножиці 
на осколку і не 

як він за-

V?

V

? У иг- л

Я.

■

ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ
ЛЕНІНІЗМУ

Методичні поради но вив
ченню II розділу Тез ЦК 
КПРС «До 100-річчя з дня 
народження Володим и р а 
Ілліча Леніна» в початковій
і середній ланках комсомоль
ської політосвіти, підготов
лені членом методичної ради 
Будинку політосвіти обкому 
КП України І. т. ШЕСТА 
ковим.

ра, — ДІаа>И10 сказав віи> промиваю, > 
ЧИ рйну В0ДО19,.,

Через декілька хвилин я ви, 
йшов на берег. Одягн^я. Стар, 
ший сержант через комір суну8 
мені шматок вати і приклав до 
спини.

_  Щоб не прилипла сороч-
ка, — пояснив...

_  Тату, а коли ви взнали про 
нагородження орденом Леніна?

_ 21 квітня. Напередодні леніні, 
ського семидесятип’ятиріччя. Як
що по-правді сказати, то спочатку 
взнав не я, а мої бійці. Іут же, у 
лісі, на березі моря, вони мовчки 
підійшли до мене, схопили на 
руки і немилосердно підкидали 
вверх. Я не знав, що сталося, 
просився, кричав, а вони все 
дужче і дужче підкидали, і го
лосне «ура» потрясало ліс. По
тім обережно опустили на зем
лю, виструнчилися і сержант 
Блохін доповів, що звістка про 
нагороду передана з штабу 
полку. " < .

— І що ви в ту хвилину поду
мали? —~ з веселою і теплою іс
коркою в очах запитав син.

— Спочатку я пішов лісом і не 
думав нічого. Хотілося побути 
насамоті. І як не дивно, саме в 
цю хвилину мені згадавсь один 
епізод з мого дитинства. Салі 
розумієш, що залишається в па
м’яті з життя до п’яти років, але 
все-таки дещо залишається. Так 
вийшло і в мене. Я згадав холод
ний морозний ранок, коли буя 
малим. Вікна в хаті замурував 
мороз. Мати розтопила піч і по
ралась біля неї, а батько вийшов 
на подвір’я. Через деякий час 
він повернувся весь покритий 
інеєм і мовчки зупинився біля 
дверей. Скинув шапку. І так за
лишився стояти.

— Що з тобою, Антон? — зля
калась мати.

— Помер Володимир Ілліч Ле
нін, — немов на камені карбую? 
чи кожне слово, промовив він і 
важко сів на лаву...

— Ось тоді, синок, я вперше 
почув це слово. Тільки через рік, 
коли помер мій батько, а твій 
дід, який очолював комнезам на 
селі, я зрозумів, що смерть — 
це щось страшне. А потім, коли 
пішов у школу, переді МНОЮ 
розкрилася вся велич короткого 
слова Ленін. 1 ось тепер, у цьо
му чужому лісі, майже на краю 
світу, я одержав радісну звістку: 
нагороджений орденом Леніна. 
Мені йшов тоді двадцять п’ятий 
рік.

П. РЯБОЙ.
м. Кіровоград.

к

пролетаріату. Узагальнюючи досвід Паризької 
комуни і двох російських революцій, В. 1. Ле
нін зрооив геніальний висновок про необхід
ність зламу старої державної машини і ство. 
рення держави, яка стояла б на охороні інтс" 
ресів трудящих мас. З’ясовуючи суть держава 
нового тину, слід підкреслити, що соціалістам. 
ти.>«».ржава будУ«ься на принципах демокра- 
ням ранвншпт тиУ’ ЯКНЙ € Дійсним виражен- 

.?• щого THnv Демократії. Розкриваючи 
ігім’5гіттпС ликтдтури пролетаріату, слід
Функції Л Т£УЛ ’• Лен‘на. що основною 
1ІИІІТП |Є|° vv»Ü ’Убезпечення успішного будів- 
а також А Р ”я с°Чіалістнчної економіки. 
ІМІ е£кЛі’ах ст завоюввнь народу Від зазіхань ДУСІ₽мооал7м’пгП₽,,ЯЙИП в'’™в'п.ню трудящих у 
СлЬ також п?™Л°5ЄКСу будівника комунізму. 
ДІВНІІитвп с<іІГ2\КРЄСЛ,1ТИ' 1110 и* весь період бу.

КОЖ альбом ітюстоЛь- КоУ Держави», а пі
ком УРСР у 1968 році ’ В,,даиий Політвида- 
партшРроРвн\\чК,з₽п^',Ррпй,|$,т’н "» XXII з’їзді, 
ну державу вчення про соціалістіїч-
ролИ>обітичоЯго Хс?ТаР°ДНУ • "Р" КСРІВ,,ІЙ 
суть заг і імпш-uJ Ла - ’ ТОМУ слід висвітлити 
чення широких ₽мт 1,01 деРж.ави, показати заду
ми справами А° ке*’,в,"’дтва державші.

.’іістАчнуСпХ1в,уНСЬ,і,‘Х ,,**Ре«ень про соціа* 

бор?тьб?\ ПпіР3ЄА0В0Ю тсор"еУ».,иТзагартовавої’,в
РОАУ відступ-ка'мн марк- 

«КПРГга™ЛК КПРС підкреслюється що 
^вХтвВ0НРмасамнЛО?кп.‘,Шу1 ЛІНІЮ’ ЗДІЙС»™ 
літнчним і духовнимf життям содіал,ь»°-п0‘ 
об’єднує, координує і Д,? суспільства,
усіх ланок системи®, ' спР.йм°вує діяльність 
ЛИТИ, що Комуни” ична₽пто!гі,,Я> --Сл’д п1дк.рсс* 
роль У соціалістичному РЛЯ.ЗДЖС,1‘06 КЄР1В,,> 
середньо, так і чсрох УРпУСП1льстві як бсзпо" 

. «К 1 «срез Ради, державні орган»



10 лютого 1.970 року Молодий комунар*—------ £ СТОр, *

СКАРБНИКИ
ОДНИМ з найважливіших 

завдань ідеологічної ро
боти є виховання молоді на 
революційних, трудових і бо
йових традиціях народу. Ос
таннім часом арсенал праців
ників ідеологічного фронту 
поповнився ще одним дієвим 
засобом, а саме, матеріалами 
народних музеїв.

Сила впливу експозиції на
родного музею полягає в то
му, що глядачі знайомляться 
з історією розвитку нашої 
країни безпосередньо на міс
цевих фактах.

В Олександрівському райо
ні функціонують 6 музеїв. Го
ворити про досвід їхньої ро
боти ще рано, але зупинитись 

окремих моментах варто. 
Думаю, вони характерні для 
більшості народних музеїв.

Перш за все — виховна ро
бота музею. Одним з кращих 
у цьому розумінні є музей 
села Красносілки. В музеї 
приймають у піонери, вруча
ють комсомольські квитки. 
Зустрічі з ветеранами-вироб- 
ничниками тут не рідкісне

ТРАДИЦІЙ
явище, а вже звична форма 
ідеологічної роботи. Завідую
чий музеєм на громадських 
засадах учитель - пенсіонер 
П. Ф. Жолдак разом з радою 
музею планує роботу, пов’я
зуючи її з експозицією му
зею, з окремими періодами 
життя села.

Дуже цікаво пройшов вечір, на 
якому говорилось про події 
1905—1907 рр. у с. Красносілці, про 
ватажка селянської бідноти Дани
ла Прочухана. Змістовним був 
виступ на зустрічі з молодими ви
робничниками голови артілі «Шля
хом Леніна» ІО. €. Коваленка. 
Аналізуючи розвиток колгоспного 
виробнннгва, виступаючий спи
рався на конкретні цифри: «У 
1955 році грошові прибутки кол
госпу склали 125 тис. 150 крб, А 
в 1960 році ці ж прибутки дорів
нювали одному мільйону ста соро
ка тисячам дев’ятисот сорока 
двом крб., і відповідно оплата 
праці виросла до 3 крб. 53 кой. на 
одни людинодень».

Такі цифри не можуть не пере
конати.

Але поряд з цим у роботі 
музеїв зустрічаються й істотні 
недоліки. І виною тому не 
байдужість громадських пра
цівників (у цьому ми не мо
жемо звинуватити ентузіастів,

турботи і прэддаш
НАРОДНИХ МУЗЕЇВ

ГАЗОВА МАГІСТРАЛЬ
КРОКУЄ
В СВІТЛОВОДСЬН

У місті Світловодську газнфі- 
ковано вже 6122 квартири. Не за 
горами той час, коли жителі міс
та енергетиків одержать дешеве 
голубе паливо — природний газ.

В редакції газети «Наддніп
рянська правда» побував на
чальник експедиції інституту 
«ГІпрогаз СРСР» В. М. Дроб- 
ницький, який 1 дав інтерв'ю 
нашому позаштатному кореенон. 
центові Едуарду Ярушну.

ЗАПИТАННЯ: Як і коли буде 
споруджуватись магістраль га
зопроводу у наддніпрянське 
місто?

ВІДПОВІДЬ: Працівники інс- 
•Лхггу приступили до розробки 

проекту підведення природного 
газу и місто Світловодськ після 
виготовлення кошторисно-фінан- 
сової документації. Споруджен
ня газопроводу розпочне колек
тив будівельників управління 
«Укргазнафтобуд», який успіш
но, за досить короткий строк 
провів монтажні роботи і здав в 
експлуатацію міжнародну ма
гістралі. газопроводу «Брат
ство».

Роботи в районі Пав.іиша роз
почнуться влітку нинішнього 
року. Природний газ буде пода
ватись із центральної магістралі 
Полтава — Кіровоград. її від
стань від Світловодська тринад
цять кілометрів. Передбачається 
викопати будівельно-монтажних 
робіт на суму понад 4500 тисяч 
карбованців.

ЗАПИТАННЯ: Скільки газу
одержить Світлоподськ?

ВІДПОВІДЬ: Сьогодні говори
ти про це ще рано. За поперед
німи підрахунками можна сказа
ти, що в перші роки здачі в екс
плуатацію газопроводу в житло
ві будинки міста буде подано 50 
мільйонів кубометрів дешевого 
палива. Надалі ця цифоа зрос
те до 100 мільйонів кубометрів. 

які, крім своєї основної робо
ти, завжди знаходять час для 
музею), а відсутність кон
кретних знань, які б допома
гали їм у роботі.

На базі народного музею про
водиться велика краєзнавча робо
та. Лею займаються краєзнавці, 
як правило, вчителі історії. Вони 
вивчають свій край, листуються з 
цікавими людьми, збирають експо
нати. Немає нічого дивного в то
му, іцо н народному музеї можна 
іноді натрапити на справді уні
кальний експонат. Та на жаль, ці 
експонати часто не мають ніякої 
наукової обробки. В музеях ие ве
деться бодай елементарний облік 
і опис експонатів. Якщо ж гово
рити про збереження експонатів, 
то багато з них знаходяться на 
грані загибелі.

Візьмемо конкретні документи, 
як, скажімо, листи фронтовиків, 
акти земельного користування то
що. Вони зберігаються на відкри
тих вітринах, зазнаючи руйнівної 
дії сонячного світла. Мине деякий 
час. і ми вже не зможемо нічого 
прочитані на пожовклих папірцях, 
а фотокопій з. них не зроблено. 
Піддаються корозії експонати з 
металу, шкідники дерева руйну
ють речі домашнього вжитку, 
яким уже більше століття.

Не завжди місцеві крає
знавці повністю усвідомлю
ють, що власне має історичну 
цінність. Так у музеях не зна

■у БЕРЕЗНІ 1944 року воїни 95-ї гвардійської 
” стрілецької дивізії з жорстокими боями підхо
дили до Південного Бугу. Було бездоріжжя. Пере
суватися доводилося пішки. Піхотинці, міномет
ники, артилеристи переносили боєприпаси па 
собі.

Вдень і вночі без сну і відпочинку,■ а часто і 
без їжі, вели наступ, гнали ворога з-рідної землі. 
А вій, підлий, відчуваючи 
свій кінець, тримався за 
кожний населении пункт.

...Завданням розвідни
ків було «сидіти» бук
вально на плечах від
ступаючого ворога, бра
ти «язиків».

На підступах до річки гітлерівці засіли в траншеях і 
окопах. Фашисти знали, що наші солдати не будуть 
стріляти по хатах. Бо в селі — жінки, діти, старі. І ще 
зробили фашисти те. з чим ще не зустрічались раніше 
наші воїни. Вони посадили на бруствери окопів ма
леньких дітей. Дійгн до такого звірства могли тільки 
фашисти.

Радянські воїни підходили до села Люшнева- 
того. Звільнити його треба було без артилерій
ської. мінометної і кулеметної стрільби.

Четверо розвідників — двоє з дивізійної роз
відки і Віктор Куделич та Віктор Лаврухіи з 
полкової — одержали завдання непомітно прой
ти в Люїппевату, переправитись на правий берег 
Бугу, де теж засів ворог, розвідати .його сили, 
взяти «язика», наробити галасу в тилу ворога. 
До Бугу підійшли під темним покривом ночі.

Затамувавши подих. прислухалися. Тихо. Фашисти 
па.тяті у повітря ракетами Бояться, Щ96 не прониклії 
з їх розташування радянські воїни ’

А розвідники тим часом крадуться • до ворожих- око- 1 
пін. Ось уже поруч чути мелодію губної гармошки. Ма
буть, гріється якийсь фашист.

■Залягли, прислухалися, придивилися. Ппяипдося. що 
недалеко під розвідників 6} та мінометна батарея по
рога.

Бралося далеко за північ. Треба було поспішати Під
повзли до сами' окопи-. 1 зненацька з д іох сторін 
закидати гітлерівців гранатами, а тих. хто хотів утекти, 
розстрілювали з автоматів. Протягом кількох хвилин 
усіх фашистів. було зіііпцегіо. Двоє здалися в полон.

Розвідники розділились на дві групи, щоб не
помітно пройти назустріч радянським воїнам, що 
наступали.

ПЕРЕМОЗІ — 25

Віктор Лаврухіи йшов попереду. За ним — по
лонений фашист. Останнім ішов Віктор Куделич. 
А навколо — фашисти. Пробиратись доводилось 
городами, садками. .

Серед окупантів, які займали оборону в Люш- 
певато.му зчинилася паніка. Воші думали, що в 
тилу висадився десант червоноармійців.

Фашисти знову палять у повітря ракетами. По
чалася безладна стріля
нина. Гітлерівці невели
кими групами відступали, 
відкочуючись до Бугу, 
йдучи розвідникам назу
стріч. Бою ііс минути. 1 
розвідники його прийня
ли. Па околиці села за
лягли. Підступили по- 

ближче до фашистів, відкрили по них вогонь. Серед 
них були, мабуть, і ті, які садили маленьких ді
тей па окопи. Ось вороги вже недалеко. Сили не
рівні. Та- обидва Віктори, сміливі розвідники, 
комсомольці. Не один раз вони виходили з най
складнішого становища. Цього разу вони будуть 
переможцями теж...

Так, вони перемогли.
На одному місці залишатися було неможливо, 

і розвідники міняли їх перебіжками, ведучи за 
собою полоненого. Під час однієї перебіжки Вік
тор Лаврухіи раптом упав, випустивши автомат- 
Він був важко поранений.

Гнітючі, думки . блиска ткоіо пронеслися в голові 
В. Кудслпча: «Нсобхідпо п першу чергу зупинити кро
вотечу. перев’язати рану. Що робити з’полоненим?»

Німець почав проклинати Гітлера, повторюючи: 
•«Війна — капут. Г’ітлср — капут».

Життя товариша було в небезпеці. Знявши з 
себе шинелю. В. Куделич поклав на неї товари
ша і наказав фашистові допомогти нести.-.

Фашисти втекли на правий берег річки. А в се
ло вступили наші — визволителі. Мирні жителі 
не зазнали біди від сутичок з ворогом. Залиши
лися цілими і хати. І в цьому велика заслуга чо
тирьох розвідників, ЯКІ. РИЗИКУЮЧИ своїм жит
тям, врятували їх...

Л. КУЧМАГРА.
с- Ліошневага
Голованівсякого району.

•6

ходять місця художні вироби 
минувшини, які б свідчили 
про художні смаки наших 
предків, рідко можна зустрі
ти запис місцевої легенди, 
яка б у поетичній формі роз
повідала про минуле села 
тощо.

Це лише окремі питання, 
Мені здається, що вже назрі
ла необхідність навчання міс
цевих краєзнавців, громад
ських працівників музеїв.;

На базі районного відділу 
культури провести таку робо
ту важко, адже у нас не 
завжди знайдеться спеціаліст, 
який міг би передати знання 
краєзнавцям. Зробити це мо
жуть лише кваліфіковані пра
цівники. Хотілося б, щоб такі 
навчання пройшли організова
но в межах області. То було 
б і навчання, і обмін досві
дом, що дуже потрібно для 
подальшого розвитку цієї ко
рисної справи.

Г- КРИЖАНІВСЬКА, 
інспектор Олександрій

ського районного відді
лу культури.

Геологи Північно-Якутської 
нафторозвідувальної екепс.

" диції успішно ведуть розвід
ку газових родовищ. За ми
нулий рік вони значно пере
вищили пикопапня плану 
геолого-розвідувальшіх і бу
рових робіт. Великих успі
хів добився колектив буро
виків свердловини № 3 від
ділку Мастах, який став пе
реможцем у Всеросійському 
конкурсі геології!.

Фоні В. ЯКОВЛЕВА. 
(ЛИН). І

о •
ЄДИНА 
РОДИНА

♦

Продукція заводу гідроме
теорологічних приладів у 
місгі Свердловську — радіо
зонди. Ці прилади, піднімаю, 
чись на повітряній кулі на 
30-кілометрову висоту, авто
матично передають ЗВІДТИ !; 
метеорологам результати ви
мірювань тиску, температури 
і пологості повітря. '

Радіозонди, виготовлені на 
заводі, експортуються у ба
гато країн світу,

Ііа знімку: готові блоки 
радіозондів перевіряються па 
.контрольних приладах.

Фото В. КАУШАНОВА. 
АПН.

та громадські організації — комсомол, проф
спілки і інші.

Комуністична партія при соціалізмі виступав 
як авангард усього радянського народу, як 
політичний керівний усіх організацій трудя
щих. Праві ревізіоністи намагаються відкинути 
керівну роль Комуністичної партії, перетвори, 
ти П я «культурноосвітню» організацію, при
даток державної влади, чим вихолощують ре
волюційну суть марксистсько-ленінського вчен
ня про пролетарську партію. її авангардну 
роль у справі перебудови суспільства на со
ціалістичних і комуністичних засадах.

На заключення слід підкреслити, що КПІ’С 
завжди знаходила і знаходить всебічну під
тримку і визнання всього радянського народу.

Висвітлюючи трете питання теми, необхідно 
показати успіхи радянського народу в справі 
будівництва соціалізму і успішному запровад
женні о життя планів комуністичних перетво
рень як у народному господарстві, так і в га
лузі науки і культури. Показати, що за 50 
років Радянської влади валова продукція всієї 
промисловості зросла п 7.') рази, виробництво 
засобів виробництва — більш як у 170 разів, а 
виробництво електроенергії зросло майже у 
309 разів і доСягло у 1969 році 669 мільярдів 
кіловат-годин. Тепер тільки па Кіровоградіци- 
ні виробляється електроенергії більше, ніж в 
усій царській Росії в 1913 році.

На підставі розвитку промисловості, бурхли
вого розвитку досягле і сільське господарство 
країни. З дрібнотоварного натурального гос
подарства воно перетворилось на велике колек
тивне господарство, .ча озброєнні якого в пере
дова сучасна техніка, що дозволило розши
риш посівні площі, різко підвищити урожаіі- 

зернових і технічних культур, стати мін- 
<ти/о базою забезпечення населення продуктами 
харчування, _ а промисловості — сировиною. 
Ілюстративний матеріал пропагандист знайде и 
Кольоровому діафільмі «Соціалізму широкий 
крок». (1967).

Для більш детального висвітлення досягнень 
Сільського господарства країни слід внкорнста- 

, ал-? ЦІ-Го Всесоюзного з’їзду кол
госпників. Значний вклад у зміцнення еконо

мічної могутності країни вносять і трудящі 
Кіровоградщини. У складних погоднпх умовах 
196? року трудівники села одержали по ЗО 
центнерів зерна на круг, а озимої пшениці но 
25.1 центнера. За останні чотири роки серед, 
ньорічний урожай зернових складає по облас- 
ті 23,3 центнера з іектара. Успішно виконую
ться і плани но виробництву молока, повни, 
яєць.

Незрівняно зросла культура радянського на
роду. Якщо до Великого Жовтня три чверті 
населення країни було неписьменним, то зараз 
більше третині« населення СРСР має вишу і се
редню, ідіГіснюегься перехід до загальної серед
ньої освіти. Результати культурної революції 
доцільно простежити на даних нашої області, 
а також району, селища, села. До Жовтневої 
соціалістичної революції на Кіровоградщиііі не 
було жодного клубу, всього 85 бібліотек по 
30(1 книжок у кожній. Бібліотеки були при 
школах, яких налічувалось всього 48Я (дво
класних і чотирикласних). Зате було 333 церк
ви і 670 шинків. Зараз в області діє бі
ля 95« загальноосвітніх шкіл. 17 середніх 
спеціальних учбових закладів, 2 вузи, більш 
1130 клубних закладів, біля 1100 бібліотек, ди
тячі дошкільні заклали тощо. Багато фактів 
про нашу область пропагандист знайде в 
книжці Ф. Белявіна та І. Кураса «В серцях 1 
звершеннях» (вид. «Промінь», стор. 66 — 7Я). 
Використовуючи місцевий матеріал, слід пока
зати, як зросли в культурному відношенні на
ші люди, показати їх сумлінну працю на бла
го суспільства.

Вивчення четвертого питання теми доцільно 
розпочати з розкриття таких основних рис со. 
ціалістичного суспільства: по-перше, економіч
ну основу всього життя суспільства складає 
соціалістичний спосіб виробництва, який грун
тується на суспільній власності на засоби ви
робництва; по-друге, при соціалізмі ліквідова. 
ні відношення експлуатації, панування і під
леглості і встановлюються відношення колек. 
тнвізму. співробітництва і взаємодопомоги; по
трете, при соціалізмі здійснений принцип «Від 
кожного — по здібностях, кожному — по пра
ці»; по-четверте, на основі суспільної власнос
ті при соціалізмі здійснюється планомірний 

розвиток народного господарства; по-п’яте, при 
соціалізмі ліквідовані експлуататорські класи, 
стираються грані між містом і селом, між 
людьми розумової та фізичної праці встанов
лено соціальний лад, який грунтується на спів
робітництві дружніх класів, націй і народнос
тей: по-шосте, основу духовного життя і куль, 
зурн соціалістичного суспільства становить 
соціалістична ідеологія.

Повна і остаточна перемога соціалізму в на
шій країні докорінно змінила соціальну струк
туру суспільства. В Тезах ЦК КПРС підкрес
лює іься, що «радянський народ — принципово 
інша, інтернаціональна спільність людей, со
ціалістичний союз усіх трудящих СРСР — пра
цівників індустрії, сільського господарства і 
культури, фізичної і розумової праці, який ста
новии, соціальну основу багатонаціональної 
«агальїіонародної держави».

Доцільно також підкреслити, що розвиток і 
вдосконалення суспільного виробництва слу
жать дедалі повнішому .задоволенню зростаю
чих і культурних потреб народу. У цьому Ко
муністична партія і Радянський Уряд вважа
ють основну мсту своєї діяльності.

Вивчення п’ятого питання теми повинно <5ути 
підпорядковане з'ясуванню величі і правильнос
ті ленінського передбачення про загальну кри
зу капіталізму, від якої в результаті соціаліс
тичних революцій будуть відпадати все нові 
держави, які покладуть початок створення 
світової системи соціалістичного господарства, 
політичної і державної співдружності.

Розкриваючи питання створення світової со
ціалістичної єистеми, слід сказати, що цс 
складний і багатогранний процес, який зале
жить від ріння економічного розвитку країн, 
історико-культуриих традицій і зв’язків, від 
соціальних структур тощо.

На конкретних матеріалах, опублікованих у 
журналі «Мировая экономика и международ
ные отношения» № 4 за 1968 рік, crop. 64—71, 
журналі «Коммунист» № 5 за 1968 рік і № П> 
за 1969 рік, показані інтернаціональну суті, 
міждержавних відносин між соціалістичним, 
країнами, роль РЕВ у зміцненні соціаліст ( 
співдружності. Особливо слід підкреслити. 

п сучасних ух.овах світова соціалістична систе« 
ма є провідною революційною силою, яка очо
лює світовий революційний рух, подає приклад 
у боротьбі всіх трудящих за своє соціальне І 
національне визволення. До цього питання ре
комендується використати діафільм «Світова 
соціалістична система», випущений у 19GG році' 
для початкової політшколи, та діафільм «Світ 
на скрапі» № 1 за 1969 рік,

У цьому ж питанні слід піддати критиці «лі* 
іній» ревізіонізм і правий опортунізм.

Найбільш повний матеріал про критику пра
вого і «лівого» опортунізму можна взяти у 
збірнику «Марксизм-ленинизм — единое интер
национальное учение», Полнтвидав, ЛЕ, 1969 р., 
а такой: у матеріалах Наради комуністичних < 
робіт.іичііх партій v Москві.

РЕКОМЕНДОВАНА .Ції ЕРАІУРЛ:
В. І. Ленін. Чергові завдання Радянської 

влади. Тв.. 4-е вид., т. 27. crop. 203—241.
В. 1. Ленін — Краткий биографический 

очерк. Разделы: «Вдохновитель it организатор 
социалистического строительства», «Торжестві» 
великих ленинских идей». Политиздат. М., 
1969 г.

До 100-рІЧ'ія з дня народження Володимири 
Ілліча Леніна Тези ПК KJIPC. Роад. II. «Кіро
воградська правда», 23 грудня I960 р.; «Молоді. 
України», 23 грудня 1969 р.

5(1 рокіп Великої Жовтневої соціалісті.... ..
революції. Тези ІІК КІ1РС. Ііолітвндав Украй 
ин, К.. 1967 р.

Беседа о партии. Над. «.Молодая гвардия», 
N.. 1969, стр. 106—155.

Матеріали VI сесії Верховної Ради VPGP 
VII скликання.

('.екернії А. Ленинская стр.тіегия (і іакінка 
КПСС и борьбе за победу социализма. «Поли
тическое самообразование». 1969, Д’? II.

Кобнльчак N. М. Край земних самоивічіп. 
«Комуніст України». 196!), Д'» HI

Бетяпіп Ф. К.. Курде І. Ф В герцях і явор» 
•«цепнях. Видавництво «Промінь»'. Дпіпроиег- 
ронс'-к. 1969, crop. 66-7».

Піску.ч'п О. К. Лові горизонти. Нпдаиііицтво 
«Промінь»','Д.;щропсіропськ, 1969, стор. З—в.



4 стор. „МолоднА комунар“ 10 лютого 1870 рову
ПЕРЕГЛЯНЬТЕ СВОЇ АРХІВИ

До партійних, радянських, профспілкових, ком
сомольських і господарських працівників.

До ветеранів партії, учасників революційних по
дій і громадянської війни, відбудови народного 
господарства, учасників Великої Вітчизняної війни, 
працівників трудового фронту.

До піонерів, комсомольців, завідуючих народни
ми музеями, музейними кімнатами.

До всіх трудящих Кіровоградської області.
Дорогі товариші!
Обласна редколегія тому «Історії міст і сіл Кі

ровоградської області» просить всіх, у кого збе-. 
реглися фотознімки про цікаві історичні події на 
території нашої області (дореволюційні, часів ре
волюції і громадянської війни та за роки Радян
ської влади), фотокартки наших уславлених зем
ляків і героїв, що працювали на території Кірово- 
градщини, фотознімки історичних пам’яток, доку
ментів та мальовничих куточків області, надіслати 
їх до редколегії для розгляду на предмет публі
кації в книзі.

До фотографії необхідно зробити підпис, в якому в«а- 
зати, хто зображений (прізвище, ім’я та по-батькові), 
коли зроблено фотокартку, і, якщо можливо, хто виго
товив.

Редколегія поверне власникові надіслані фотокартки, 
якщо про це буде зазначено в листі. Всі інші потім бу
дуть передані в обласний державний архів.

Матеріали просимо надсилати на адресу: м. Кі
ровоград, вул. К. Маркса, 41, обласна редколегія 
тому «Історія міст і сіл Кіровоградської області».

ОБЛАСНА РЕДКОЛЕГІЯ.

НЕ ЗДАЄТЬСЯ
КИЇВ, в лютого. (РЛТАУ). 

Менше як ЗО секунд залиша
лося до кінця третьою пе
ріоду, коли Євген Кухарж, 
гравець київського «Дина
мо», закинув переможну 
шайбу у ворота московської 
команди «Крила Рад». Гра 
примусила похвилюватись і 
гравців, і глядачів. Уже на 
початку першого періоду 
кияни двічі залишалися в 
більшості, та не могли реалі
зувати чисельної переваги, і 
па 16-й хвилині москвичі 
відкрили рахунок. За 20 се
кунд до перерви Володимир 
Клопов відновив рівновагу. 
У другому періоді москвичі 
знову вийшли вперед. Після 
цього кияки безперервно 
штурмували ворота команди 
«Крила Рад», та лише на 
43-й хвилині Олексію Богіно- 
ву вдалося зрівняти раху
нок. Л блискучий кидок Ку* 
харжа підбив підсумок 
3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

^АУТСАЙДЕР

СПОРІ •
...Сьогодні — все гаразд: тренер був за

доволений нею.

АГАТО хто з нас має 
“■* уявлення про службу 
в міліції з пригодницьких 
творів. Викриття темних 
спрзв, затримання зло
чинців, опергрупа, роз
шук.., Скільки інтригую
чого криється за цими 
словамиї

Але Олександра Кри- 
воручка привело в мілі
цію не бажання зробити 
подвиг, проявити ге
роїзм.

... Його інколи не мог
ли зрозуміти. Ні вдома, 
ні друзі, ні товариші по 
роботі. Працювати шо
фером швидкої допомо
ги і раптом — співробіт
ник міліції. Проміняти 
спокійне, розмірене жит
тя (відчергував добу і 
дві дома) на небезпечну 
службу. Втратити, зреш
тою, і матеріально, бо 
оплата в міліції на той 
час була нижчою.

Не могли зрозуміти 
ще й тому, що не з чи
йогось примусу, не з чу
жого бажання пішов він 
на цю роботу. Просто 
жили з ним поряд два 
співробітники міліції 
М. Ф. Савраненко та 
В. М. Романенко. Часто 
по-сусідськи зустрічали
ся... Говорили про неста
чу кадрів.

Ось уже п'ять років 
працює він інспектором 
відділу внутрішніх справ 
у Новомиргороді. П'ять 
років незмінно носить 
міліцейську форму.

За сумлінне виконання 
обов'язків... Які все-таки 
сухі, непримітні слова. 
Але як багато вони хо
вають за собою змістуї

Коли говориш про та
ких людей, як Олександр 
Криворучко, то згадую
ться слова М. І. Калініна 
про людей-ремісників і 
пюдей-майстрів, худож
ників своєї справи. Одні 
ставляться до роботи з 
холодком, інші, такі, як 
цей скромний співробіт
ник міліції, трудяться за
хоплено, вкладаючи в 
свою роботу не тільки 
досвід і вміння, але й 
частину своєї душі, сер
ця.

Тому, коли минулого 
року йому вручили зна
чок «Відмінник міліції», 
всі сприйняли це як на-

ЮНІОРИ

лежне: нагороди вруча
ють кращим із кращих.

Але запитайте самого 
Олександра, яким, на 
його думку, є зразковий

міліціонер? Він скаже:
— Добре виконувати 

службові обов’язки — 
це ще половина справи. 
Міліціонер, я вважаю, 
повинен або займатись 
систематично самоосві
тою, або продовжувати 
своє навчання у вищій 
школі. Пам’ятаєте, як у 
Дзержинського: «... щоб 
стати хорошим міліціо
нером, треба весь час 
працювати над збагачен
ням свого розуму знан
нями, які дадуть тобі 
можливість чесно стояти 
на сторожі революційної 
законності і свідомо пе
ретворювати в життя всі 
заходи Радянської вла
ди». . - .

...Зимовий вечір. Сві
титься вікно лише у 
начальника відділу внут
рішніх справ Качана, 
який затримався на ро
боті, і вікно Олександра 
Криворучка. Сьогодні йо
го чергування.

1 раптом тупіт дитячих 
ніг під вікном, по кори
дору і очі хлопчика — 
злякано заплакані.

— Дядю міліціонер, 
скоріше, там п’яний бать
ко бешкетує.

Він черговий відділу і 
не має права залишити 
цей кабінет ні на хвили
ну, в його обов’язки вхо
дить підняти опергрупуі 
направити на місце події.

Але сльози хлопчика і 
таке благальне:

— Швидше, дядю мілі
ціонер.

Доки виїде опергрупа, 
час буде прогаяно, може 
статись лихо.

— Іване Денисовичу, 
дозвольте...

Начальник зрозу м і в 
одразу:

— Ідіть, я за вас по
чергую.

Він прибув вчасно, п’я
ного бешкетника було 
вгамовано.

С. ШЕВЧЕНКО.
м. Новомиргород.

Круглорічно юні легкоат
лети нашої ДЮСШ підви
щують свою спортивну май
стерність. Влітку — на біго
вих доріжках стадіону, в 
легкоатлетичних кортах, 
взимку—тренуються в спорт
залі, на засніжених стежках.

Л оце на легкоатлетично
му манежі спортклубу «Зір
ка» зібралися наймолодші 
наші вихованці, щоб ще раз 
помірятися своєю майстер
ністю. Учениця СШ Лэ II 
дванадцятирічна Галина 
Гадзснко і на цей раз поліп
шила свій минулорічний по
казник, вона стрибнула у 
довжину па 4 метри 63 сан
тиметрів. Цс — новий рекорд 
області серед дівчат П віку, 
4 метри 40 сантиметрів — та
кий результат учениці цієї ж 
школи Олени Белічснко.

В стрибках у висоту най- 
сильнішими були Діна Пол
тавець і Таня Гончаренко — 
125 сантиметрів. Серед хлоп
чиків 1956 року народження 
найбільшого успіху домігся 
учень СШ № 6 Юра Товсто- 
ган. Він найсильніший се
ред стрибунів у довжину. Л 
дванадцятирічний Сергій Ла
гунов пронісся лад планкою, 
яка була встановлена на ви
соті і метр 40 сантиметрів.

У бігові на ЗО метрів най
кращого результату домог
лась учениця десятої школи 
Таня Шулснко.

Слід відзначити юніорів 
СШ ЛІ 13 С. Гольцева та 
Є. Апіпу, які в усіх видах 
змагань показали непогані 
результати.

Нині юні легкоатлети на
шої школи готуються до 
матчової зустрічі з своїми 
ровесниками з м. Знам’янки.

НА МАНЕЖІ

Ж»

«Працюю самостійно. Вже й розряд 
мені присвоїли...»

А через півроку:
«Ти, мабуть, читала в газетах: мене 

обрали депутатом міської Ради...»
І ще:
«У нас в цеху — змагання по профе

сіях. Мені вручили перехідний виаапєл. 
І грамоту завкому комсомолу...»

А про спорт — ні слова.
Невдовзі, коли приїхала додому, 

сестра запитала:
Що ж з гімнастикою?
Замість неї — фехтування. Вже 

третьорозрядниця. Про це не писала 
тобі. Бо нічим поки що похвалитись.

— А як же з майстром спорту?
— Мушу. І, здається, можу,,. Але 

трібен час...
Вірин тренер Анатолій Дмитрович 

Грабар теж так сказав:
— Можеш, мусиш взяти цю висоту.,,
І вона старалась. Тричі на тиждень — 

тренування в спортивній секції. Змаган
ня на першість обласної ради ДСТ 
«Спартак», на першість міста, виїжджа
ла до Криму, Одеси. Вчилась у майстра 
спорту Василя Литвиненка, кращої фех
тувальниці Людмили Штанденко. Під 
час змагань не була в числі призерів, 
але впритул наближалась до них, де
монструвала неабияку спритність, чіт
кість, комбінацію, високу гармонію 
рухів.

А крім рапіри, — знову були легка ат
летика, баскетбол, волейбол. Це вже на 
заводі. Бо Віру Чижму обрали до складу 
комсомольського бюро цеху, доручили 
налагодити спортивно-масову роботу в 
колективі робітників і в першу чергу 
треба було стати першою, а потім по
вести

«ТИ МОЖЕШ,
ТИ МУСИШ...»

У школі її вважали кращою гімнаст
кою. А ще Віра захоплювалась волей
болом, баскетболом. І 
лишала Помічну, їхала 
друзі запевняли:

— Знаємо, вийде

коли дівчина за- 
до Кіровограда,

В. БАДОВА, 
тренер ДЮСШ № 2. 
м. Кіровоград.

...Прийшла в гуртожиток. І одразу за
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

з тебе майстер 
спорту, Бо там є хороші гімнасти, буде 
в кого повчитись. Є і тренери досвід
чені.

Молодшій сестрі Віра повідомляла 
про кожну свою новину:

«Тепер я учениця у штампувальниці на 
«Червоній зірці»...»

за собою інших. Після зміни, у 
вихідні дні кликала на 
спортивні майданчики 
дівчат і хлопців, органі
зовувала поєдинки між 
бригадами, змінами. А то 
звичайні товаристські зу
стрічі, що входили ДІЛ» 
графіку, який розробила^ 
Віра разом із працівни

ками спортивного клубу «Зірка», і Вірині 
товариші успішно виступили в заводській 
спартакіаді.

Торік у неї було чи не найбільше 
щасливих подій. Збулася ще одна її за
повітна мрія —- вона стала студенткою- 
заочницею, почала вчитись не факуль
теті фізичного виховання Кіровоград
ського педінституту. Помітні зміни і в 
спортивній майстерності — почала тре
нуватись по програмі кандидатів у 
майстри.

...їй завжди ніколи. Після зміни — 
засідання комітету комсомолу. Вона 
доповідатиме про те, як виступають її 
друзі в змаганнях, що входять до залі
ку ювілейної заводської спартакіади, 
про участь молодих робітників цеху в 
огляді фізичної та оборонно-масової 
роботи. Ввечері — зустріч з виборця
ми. Завтра знову не буде часу, щоб хоч 
піти до кінотеатру (вже тиждень не 
ла там) — на черзі відповідальні зма
гання з фехтування, тож треба обо
в’язково на тренування. І за книги вже 
час сісти. Сесію зимову склала успіш
но. А тепер курсова, контрольна 
бота.

М. ВІНЦЕВИЙ.

№ Ваша адреса і телефони
м. Кіровоград, аул. Луиачарського, 36 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного вихор-“ л ’ спор

ту — 2-45-35, решти відділ’«* — 2-45-36.
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ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЕРЕДА, 11 лютого. Перша 

програма. 11.00 — Телевісті. (К).
11.10 — Телефільм. (К). 11.35 — 
«Шкільний екран», історія для 
учнів 9 класу. «Революція 
1905—1907 рр. на Україні». (К).
12.10 — Фотсхвнлннка. (К). 12.15

— «Футбол», Тележурнал — кі
норепортаж. (М). І2.45 — Нови
ни. (М). 12.55 — Художній фільм 
«Хліб і троянди». (Кіровоград). 
16.35 — «Так починалася «Иск
ра». Документальний фільм. (Кі
ровоград). 16.55 — Рік ленінсько
го навчання. (Кіровоград). 17.05
— Телевісті. (К). 17.15 — Творчий 
вечір артистів Харківського те
атру опери та балету ім. Ли
сенка. (Харків). 18.00 — Виступ 
агіткультбрпгади Світловодсько- 
го Палацу культури ім. Леніна. 
(Кіровоград). 18.30 — Програма 
;«Час». (М). 19.00 - Бокс. СРСР
— США. (М). 21.30 - Інтерба- 
чения. «По ленінських МІСЦЯХ»,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — оргав Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. А1. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул, Гліпкн, 2.

(Ленінград). 21.55 — Нові твори 
українських композиторів. Кон
церт Ужгородського камерного 
оркестру і хору, (Ужгород). 
22.25 — Художній фільм «Хліб і 
троянди». (Кіровоград).

ЧЕТВЕР, 12 лююго. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — М. Стах — «Найдорож
че». Літературна передача. (К). 
12.30 — «Людина з Канади». 
Художній фільм. (Кіровоград). 
17.05 — Телевісті. (К). 17.15 —
Кольорове телебачення України. 
«Мистецтво України». Тележур
нал. (К). 18.00 — Програма пе
редач. (К). 18.05 — Республікан
ське фізико-математнчпа школа. 
(К). 18.30 — Ленінський універ
ситет мільйонів. Політекономія 
соціалізму. (М). 19.00 — Міжна- 
роднпй огляд. (К). 19.30 — 
«Шлях ріки до моря». Теле
фільм. 2 серія. (М). 20.30 —
Програма «Час». (М). 21.15 — 
Спектакль. (Кіровоград).

Друга програма. 21.15 — Театр 
радянських воїнів. (М). 22.45 —

ФІльм-концерт. (К). 23.00 —• ?ев 
лспісті. (К).

П'ЯТНИЦЯ, 13 лютого. Пер’ 
ша програма. 11.00 — Телевісті» 
(К). 11.10 — ФІльм-концерт. (К). 
11.35 — Шкільний екран. Україн
ська література для учнів *0 
класу. «Тема народу і революції 
в творчості О. Довженка». (К). 
17.05 — Телснародний універси
тет. (К). 17.40 — Телевісті. (К . 
18.00 — Наші оголошення. 
роїюград). 18.05 — «Робітничі? 
життя». Тележурнал. (Кірово
град). 18.30 — «Подвиг». Тел^» 
альманах. (М), 19.00 — •»День зй 
днем». Інформаційна програма. 
(Кіровоград). 19.20 — «Вивчає?* 
мо тези». (Кіровоград). 19.30 
«Нова сукня короля». Толе» 
фільм. (Кіровоград). 20.40 — ЬФ* 
тафета повни. (М). 21.30 — «ЇХ 
яруго професія». (К). 22.15—КЮг 
пьорове телебачення. «МуїяйДО 
карусель», (М). 23.00—ТелспісіТ» 
(К). 23.10 — Мультфільм ДЛ!І Д0* 
рослих. (К). 23.30 — Кольорове 
телебачення. (М). 00.30 — Нови
ни. (М).

Зам. № 580. Тираж 52 000.
редактор В. ПОГРІБНИЙ.


	1185-1p
	1185-2p
	1185-3p
	1185-4p

