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3,3 мільярда — 
вузам і технікумам

У Радянському Союзі рік у рік розвиває
ться і поліпшується система підготовки спе
ціалістів вищими і середніми спеціальними 
учбовими закладами. За минулі 15 роиів 
тільки нових університетів в країні відкри
то 13. Тепер їх число зросло до 51.

За державним бюджетом СРСР на 1971 
рік, затвердженим другою сесією Верховної 
Ради СРСР, на утримання вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів виділяє
ться 3,3 мільярда карбованців, або на 4,3 
процента більше, ніж у попередньому ро
ці. На підготовку кожного спеціаліста з ви
щою освітою в нашій країні держава ви
трачає в середньому близько п’яти тисяч 
карбованців.

У наступному році вищі і середні учбові 
заклади СРСР підготують 1,7 мільйона спе
ціалістів, у тому числі близько 660 тисяч — 
з вищою освітою. (ТАРС).

І

ТРІУМФ КОСМІЧНОЇ АВТОМАТИКИ
11 грудня кореспондент ТАРС повідо

мив з Центру далекого космічного зв’яз
ку: учора ввечері, о 16 годині за москов
ським часом, почався черговий сеанс ра
діокерування автоматичним апаратом 
«Луноход-1». У сеансі, що тривав дев’ять 
годин, вперше після місячної ночі здійс
нювався рух місяцехода. Він пересувався 
по пересіченій поверхні спочатку в на
прямі на південний схід, а потім на пів
денний захід. Траса руху автоматичного 
апарата проходила серед окремих каме
нів і западин.

* * ♦
Радянський автоматичний апарат «Лу

ноход-1» успішно виконав програму мі
сячної ночі в умовах космічного вакууму 
і низьких температур. З настанням місяч
ного дня почалась нова серія експери
ментів, «доручених» місяцеходові.

Коментуючи цей факт, директор Київ
ського Інституту автоматики член-корес- 
пондент АН УРСР Б. Б. Тимофєєв сказав 
кореспондентові РАТАУ:

— Пересувний місячний апарат, керо
ваний із Землі, — свідчення величезних 
досягнень радянських учених у цілому 
ряді наукових напрямів. Про новий 
тріумф космічної автоматики ми говори-

НАУКА
ПЕРЕКОНУВАТИ

мо з особливою гордістю. Ввібравши 
себе все найкраще від земної техніки, 
вона набагато повніше розкрила її мож
ливості. Нині космічна автоматика впли
ває на земну, збагачує її.

Прикладів цього скільки завгодно. 
По-перше, це принципи конструювання 
мініатюрних електронних пристроїв і 
приладів з високою розв’язувальною 
здатністю, які, безперечно, прийдуть на 
зміну великогабаритним."По-друге, ство
рення і перевірка матеріалів з незвичай
ними властивостями для роботи в умовах 
різкого перепаду температур, у різних 
середовищах. Вони, природно, потрібні 
нашій земній промисловості. Космічна 
автоматика збагатила теорію і практику 
радіокерування, без якої немислимий 
прогрес у багатьох галузях народного 
господарства. Нарешті, вона стала зраз
ком забезпечення точності роботи і на
дійності численних елементів, 3 яких 
складаються взаємозв’язані системи ав
томатичного керування. Таким чином, 
космічний експеримент, значення якого 
в пізнанні таємниць планет за допомогою 
автоматів важко переоцінити, послужить 
і досягненню багатьох земних мирних ці-

у КОЖНОГО господаря свої секрети 
хазяйнування. І всі вони служать од

ному: якщо сьогодні у твоїх руках багат
ство, зроби, щоб завтра воно стало біль
шим. Складна наука, і починається вона 
вже з перших кроків трудової біографії, 

чому комсомольська організація на- 
автоколони особливу увагу звертає

Серйозно вирішується питання еконо- 
МІЇ ° первинній комсомольській органі
зації ремонтної зони автоколони, де сек
ретарем В. Жуков,

Якось через недбалість двох комсомольців 
автомобіль, що стояв на техогляді № 1, був 
неякісно перевірений. В результаті машина ще 
раз залишилась на повторний техогляд. Одра
зу ж на всіх дільницях і в бригадах виступив

ЛАСКОВО ПРОСИМО КІНОМИТЦІВ НА ЗЕМЛЮ 
ОРДЕНОНОСНОЇ КІРОВОГРАДЩИНИ!

і

Вчора в Кіровоград прибула велика група кіномит- 
ців на чолі з головою Комітету по кінематографії при 
Раді Міністрів УРСР С. П. Івановим. Вона візьме 
участь у проведенні Народного кінофестивалю ук
раїнських радянських фільмів на Кіровоградщині, 
присвяченого XXIV з’їздові КПРС і XXIV з’їздові КП 
України. '

В Кіровоградському аеропорту дорогих гостей зустрічали 
представники партійних і радянських органів, громадськості 
обласного центру. їм було вручено хліб-сіль і квіти.

Вдень в Будинку політосвіти обкому КП України відбулась 
прес-конференція, на якій режисери, сценаристи, актори від
повіли на запитання журналістів обласних газет, радіо і те
лебачення. ♦

* * *
Вчора увечері в Кіровограді п кінотеатрі «Комсомолець» 

відбулось урочисте відкриття Народного фестивалю україн
ських радянських фільмів. . .. . . — • ;

Секретар обкому КП України Д. С. Сиволап пред
ставив учасникам урочистого вечора працівників ук
раїнського кіномистецтва. Переповнений зал гарячи
ми оплесками вітав режисерів, сценаристів, акторів. 
Коротким вступним словом , секретар обкому партії 
Д. С. Сиволап оголошує Народний фестиваль україн
ських радянських фільмів, присвячений XXIV з’їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КП України, відкритим. Лунають 
мелодії Гімну СРСР і Гімну УРСР.
Теплими, зворушливими були слова вітання кіномнтців до

кіровоградців. У пам’ять про цей вечір вони подарували міс
ту портрет О. П. Довженка, а жителі міста кіномитцям — 
портрет 10. 1. Яновського.

Потім присутні переглянули новий фільм «Родина Коцю
бинських», Автор сценарію О. Левада І режисер Т. Левчук, 
які створили цей фільм, були присутні при його обговоренні.

З кінотеатру «Комсомолець» кінофестиваль закрокував по 
всій області.

ПІД ЧАС ФЕСТИВАЛЮ 
ВИ ПЕРЕГЛЯНЕТЕ 
ТАКІ ФІЛЬМИ:

«Родина Коцюбинських»
Частина перша — «Передгроззя», частина 

друга — «Гроза». Сценарій О. Левади, поста
новка Т. Левчука.

Фільм відтворює широку історичну картину 
життя України передреволюційних і револю
ційних років.

У центрі картини — родина видатного ук
раїнського письменника Михайла Коцюбин
ського, автора знаменитої «Фата-моргани». Зу. 
стріч з Володимиром Іллічем Леніним на Кіпрі 
вплинула на всю його творчість. Свою ідейну 
естафету він передав дітям І перш за все енно--’ 
в! Юрію, який став потім видатним солдатом 
Жовтня,

«Шлях до серця»
Герої фільму — люди у білих халатах, ті, що 

стоять на передових рубежах сучасної науки,
Сценарій К. Щербака, постановка В. Івчспка. 

У медицині точиться гостра дискусія між при
хильниками і ворогами трансплантації серця. 
Фільм не розв’язує цю проблему, він ставить 
її притаманними кіномистецтву засобами 1 ви
носить па обговорення глядачів.

на виховання у кожного молодого робіт
ника почуття господаря.

З чого починається ця наука? Звичайно, з 
азів: значення економії у великому і малому, 
бережливе ставлення до людської праці і ма
теріальних цінностей. Добрими вчителями тут 
стають лекції, політінформації, заняття комсо
мольських політгуртків, листівки «Комсомоль
ського прожектора». У нас на підприємстві не 
зустрінеш закликів, які б говорили загальними 
фразами про економію. Кожен лозунг, плакат, 
панно лаконічно і просто роз’яснюють конкрет
не завдання, звертаючись безпосередньо до 
певної категорії робітників. Водіям, наприк
лад, нагадують: «Якщо знизити собівартість 
перевозок на 1 процент, то це дасть автоколоні 
ЗО тисяч карбованців економії». А ремонтникам 
адресоване таке панно: «Зниження собівартос
ті ремонту автомобіля на 1 процент дасть еко
номію в 2230 карбованців. Будь ощадливим!»

Наша автоколона є крупним спожива
чем пального та мастила. Вони і станов
лять базу економії підприємства. Адже 
виконувати плани на зекономлених мате
ріалах чи ледве вкладатися в норми їх 
витрат — речі далеко не рівнозначні. Не 
допустити перевитрати жодного кілогра
ма паливно-мастильних матеріалів — ста
ло загальною турботою і рядового ком
сомольця, і агітатора, і комсомольського 
вожака. При цьому часто звертаються до 
синтезу яскравої і живої розповіді з кон
кретним показом на практиці.

Кращі водії - комсомольці В. Кибко і 
О. Погорілов часто виїжджають в рейси 
з менш досвідченими. Вчора вони, бесі
дуючи з ними, пояснювали «теорію» еко. 
номії кожного кілограма пального. А 
сьогодні — демонструють, як це треба 
робити на кожному з відрізків шляху. 
Дієвість такої практики очевидна. Навіть 
ті водії, які в минулому допускали пере
витрату палива, нерідко з показників еко
номії виходять в число перших. Ось ли
ше одне порівняння: якщо в 1969 році по 
автоколоні було зекономлено 38 563 літ
ри пального, то в цьому році лише за 
10 місяців економія становить 42 476 літ-

агітатор Б. Я. Дмитренко з бесідою «Кожній 
робочій хвилині — строгий облік». «Наша ре
монтна зона за одну хвилину виконує робіт 
па 25 копійок. Ніби й небагато. — розповідав 
він робітникам. — Але якщо за зміну ми за
губимо 25 хвилин, то це принесе збитків на 6 
карбованців 25 копійок, а за рік — 1500 карбо
ванців». Приклади такого змісту чи не най
більше переконують в потребі хазяйнувати.

Важливе місце в роботі комсомоль
ської організації займає вивчення, уза
гальнення і розповсюдження кращого 
досвіду використання запасних частин, 
пального, автогуми і робочого часу.

Якщо, наприклад, сьогодні комсомолець Пет
ро Садовськнй за свій робочий день перевіз 
сільськогосподарських продуктів на 170 процен
тів, то наступного дня про це розповість спе
ціальний випуск «Блискавки», радіопередача. 
Газета комсомольської організації «Автомобі
ліст» систематично висвітлює, як авгозагонн і 
ремонтні дільниці виконують завдання, постав
лені d Листі ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

Наука хазяйнування, за яку по-ділово
му взялися в нашій автоколоні, дає хоро
ші результати. Комсомольці і молоді ро. 
бітники соціалістичне зобов’язання на 
честь ленінського ювілею виконали до
строково. За 10 місяців завершального 
року п'ятирічки вони перевезли понад 
план 40 тисяч тонн вантажів, зекономили 
28 тонн пального і мастил та на 28 тисяч 
кілометрів пробігу автогуми. На жнивах 
нинішнього року КОМСОМОЛЬЦІ-ВфДІЇ 
ефективно використовували автомобілі, 
ущільнювали робочий час, уникаючи 
втрат зерна, перевезли 500 тисяч тонн 
врожаю. ?

Не для заспокоєння наведені ці цифри. 
Вони доказ наших невичерпних можли
востей на ниві господарювання, якщо бо
ротьба за економію не кампанія, а пов
сякденна копітка робота,

П. ДРОЗД, 
секретар комітету комсомолу авто
колони № 2199.

м. Кіровоград.

«Комісари» Сценарій
М. Маїценка та Б. Тарасснка, постановка 
ЛІ. Мащенка.

1 оловною темою фільму, події якого від
буваються в 1921 році на Україні, є утверд
ження чистоти, душевної краси комісарів,

що сміливо боролися на фронтах громадян
ської війни, особистим прикладом надихаю-! 
чи червоноармійців. а потім з тією ж чисто-І 
тою, безкомпромісністю, переконаністю по-1 
вели людей на подвиги у мирному будів- І 
ництві. І

У Львові закінчилася три
денна республіканська нара- 
да-семічар організаторів по
літичного навчання комсо
мольців І молоді. В ній взяли 
участь секретарі обкомів ком
сомолу, консультанти будин
ків політичної освіти обкомів 
партії, керівники семінарів 
комсомольських пропаган
дистів, завідуючі кабінетами 
комсомольської роботи, пред
ставники преси.

З доповіддю про завдання 
комітегів ЛКСМУ о органі
зації політичної освіти ком
сомольців і молоді в 1970 — 
1971 навчальному році висту
пив секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни Григорій Макснменко.

Учасники наради обговори- 
ли завдання ідеологічної ро
боти серед комсомольців і 
молоді, проаналізували фор
ми і методи марксистсько- 
ленінського навчання пропа
гандистських кадрів, діяль
ність науково-методичн н х 
рад.

На нараді-семінарі підкрес
лювалось, що Всесоюзний Ле
нінський залік і Ленінські 
уроки, які вабули за останній 
час великого поширення, до
помагають комсомольцям, 
усім юнакам [ дівчатам глиб
ше розуміти завдання, іцо їх 
ставить партія перед Спіл
кою молоді, краще осмисли
ти своє місце В ЖИТТІ, ПІДВИ
ЩИТИ трудовий ентузіазм.

(РАТАУ). І
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БЕРІТЬ, БУДЬ ЛАСКА“

Угорська Народна Республіка. Успішно виконується п’ятирічний план (1965 — 1970 рр.) розпитку 
народного господарства Угорської Народної Республіки. ІІаціонсльннй прибуток країни впріє за це!) 
час на 30 — 40 процентів, промислове виробництво збільшилось па 33 — 35 процентів. Вводилося в дно 
нові заводи, фабрики, електростанції, реконструюються уже діючі підприємства.

На знімку: (на передньому плані) повий ремонтний цех і дослідна лабораторія на заводі хімічних 
добрив в місті Пет на заході Угорщини.

ЗАВОДІ
1(а кожній виробничій ділянці 

нашого підприємства відчуває
ться високо політичне і трудове 
піднесення в зв’язку з підготов
кою до XXIV з'їзду КПРС і 
XXIV з’їзду КП України. Колек
тиви І окремі робітники переви
конують взяті соціалістичні зо- 
бов’язишя. Свідченням цього 
Т₽, що за десять місяців 1970 ро
ку па рахунку цегельників є 1 
мільйон 50D тисяч штук надпла
нової цегли. Таких успіхів за
вод ще не знав за всі роки 
свого існування.

Партійна, комсомольська орга
нізації і група народного конт
ролю слідкують за виконанням 
Завдань, збереженням матеріа
лів, економним використанням 
пального. Завдяки цьому завод 
протягом грудня повністю буде 
працювати на зекономлених ма
теріалах.

Взяти за приклад хоча б та
ке. Раніше рамки, на які вкла
дається цегла-енрець, після не
значної поламкп списувалися 
або ж використовувалися як па
ливо. Тепер же зіпсовані рамки 
складаються і здаються в ре
монт. Здавалося б, непомітна 
справа, адже рамка коштує ко- 
йійки. Та з цього виникла чима
ленька цифра — 1400 карбован
ців економії. Понад 12 тисяч кі
ловат-годин електроенергії зеко
номлено з початку року, 29 тонн 
натурального палива. І так на 
всіх ділянках, де тільки можли
во, кожен виробничник намагає
ться добитися економії. Все це 
Гилилося р солідну суму —

І тисяч збережених карбованців,

С. ЛІ АТУ сяк, 
робітник Долинського це
гельного заводу, ударник 
комуністичної праці.

« ВИГЛЯДАЮ тебе я з далеких 
'' В доріг...» Голос звучав, 
можливо, не сильно, але про
никливо і мелодійно, 
перезирнулися.

— Людо, де взяла ти її?
Йшлося про пісню 

«Білий сніг на зеленому листі», 
яка тоді лише народилася. 
Дівчата чули її по радіо, а слів 
не могли знайти. І раптом Лю
да Титова...

— Приїдемо, вивчимо.
Лірична бентежність поли

лась над Пслом, 'де розкину
лась туристична база Олек
сандрійського електромеханіч
ного заводу. І так щоразу, про
понуючи друзям ви.зд на 
відпочинок, відповідальна за 
культурно-масову роботу на 
заводі Людмила Титова завж
ди приготує сюрприз.

— Культмасовий сектор у нас нл 
висоті, — впевнено заявила секре
тар комітету комсомолу Марія Ані- 
сімова, — Чи в кіно, чи на відпо
чинок, — молодь за нею — юрбою.

Чомусь уявлявся такий собі 
«пробивний» комсомольський пра
цівник, гострослов, що вміє вчасно 
знайти потрібне слово, напустити 
туману, якщо нема чого розповісти 
по суті, завжди вийти сухим з води.

До комітету зайшла проста 
скромна дівчина з уважними 
очима, з куточків яких прогля
дав легкий сум. А може й не 
сум то був, а роздуми про 
життя, про те, як зробити Й£ 
го красивішим. Скажімо, одру
жувались нещодавно молоді 
робітники заводу Валя Пенте- 
шина та Іван Чабан. Як зроби
ти, щоб день цей запам’ятався 
надовго, щоб молода сім’я від- 
чула увагу до себе колективу, 
друзів? Це важливо, думала

Люда, це до якоїсь міри допо
може зробити сім’ю міцні
шою. Звичайно, будуть на ве
сіллі і друзі, і їх подарунки, 
будуть пісні і танці, але асе 
це звичне, це пройде і забу
деться,

І раптом думка: «Що най
важливіше а сім’ї? Звичайно, 
щастя. Дуже просто. А що 
символізує щастя? Підкова. 
Грубо? Ні. В народі вона завж
ди вважалася символом щастя, 
тільки зміст вкладався дещо 
інший. Тоді думалось про ху
добу в хліву, а нині нашим мо
лодятам інше щастя потрібне.

Підкова, звичайно, зроблена 
майстерно і хромована, при
крашає почесний куток кімна
ти не однієї пари новоодруже
них, стала дорогим їм знаком 
уваги з боку товаришів. І не 
лише це. На заводі народились 
нові форми поздоровлення 
новоодруженим, нові весільні 
пісні, танці.

Так ось вона чим їх бере, ком
сомольців. Думкою про їх майбут
нє, турботою про підвищення роз
ряду, освіт». І все це без тріскот
няви, просто і скромно.

— Підемо ДО Люди, вона роїое» 
реться.

Молоді і літні робітники зібра
лися біля комітету комсомолу, чу
ти голоси:

—• Про що це начальство думав?
— Пообідати ніде!
Чому б це, думалося, питання 

робітничої їдальні вирішувала член 
комітету комсомолу, відповідальні 
за культурно-масову роботу? Не та 
побут.

- . ж ($

Так називалася стаття, вміщена 
в «Молодому комунарі» № 144 
від 1 грудня цього року. В пін 
йшлося про те, що Кіровоградсь
кий меблевий комбінат пропонує 
споживачам продукцію низької 
якості. Зокрема, шахові стільці

не складалися через браковані 
деталі, па дитячих стільцях трап
лялися наклеєні фанерні латки, 
напівм’які стільці теж були не
високої якості.

На наше прохання питашчм 
цим зайнялася дирекція комбіпа-

'M

думки, відгуки, рецензії“
ЛО ЛИСТОПАДА цього року все прогре. 
я-0 сивне людство відзначало 150 років 
від дня народження одного із основопо
ложників марксизму, великого друга і 
соратника Карла Маркса — Фрідріха 
Енгельса. А рівно через два дні, 1 
грудня, у нашій республіці вшановували 
120-річний ювілей С. А. Подолинського, 
який довгий час проживав у Новомир- 
городі і був першим пристрасним про
пагандистом економічного вчення Кар
ла Маркса на Україні. Перебуваючи за 
кордоном, наш земляк брав участь 
у роботі російської революційної емі
грації, зустрічався з керівниками І Інтер
націоналу — К. Марксом і Ф. Енгельсом. 
У статті «Праця людини і її відношення 
до розподілу енергії» (1880 р.) револю- 
ціонер-демократ С. А. Подолинськийціонер-демократ
цитує «Анти-Дюрінг» Ф. Енгельса, а сам 
Ф. Енгельс у листах
19.XII та 22.XII 1882 р. високо 
названу роботу С. А. Полонинського. У 
праці «Громадівський рух з Англії та 
Ірландії» наш земляк широко викорис
товує «Становище робітничого класу а 
Англії» Ф. Енгельса.

Це — лише одна із сторінок, один із 
Ф. Енгельса до

до К. Маркса від 
оцінює

фактів постійної уваги 
революційного руху на Україні, до ук
раїнської історії. Проте цим далеко не 
вичерпується проблема 
гельс і Україна». Доктор історичних на
ук, член-кореспондент АН УРСР І. О. 
Гуржій у своїй праці «Фрідріх Енгельс

«Фрідріх Ен-

15 грудня 1970 року.

Люда Титова, кажучи стере
отипно, на заводі виросла. 
Дівчам прийшла сюди після 
закінчення^ школи, старші на
вчили її різних професій, стар
шим вдячна вона і за те, що 
нині працює завідуючою скла
дом комплектації. До речі, по
няття завідуючого скла
дом у багатьох пов’язується з 
роботою торгівлі, постачання і 
ін. Склад комплектації — зов
сім інша річ. Тут треба знати 
кожну деталь, її виробничі 
функції, знати роботу складних 
верстатів і технологічних лі
ній, дати пораду, що краще 
підійде^

Якось так вийшло, що від 
професійних порад мова пере
ходила на суто сімейне, побу
тове. І Люда зі своєю щирою 
вдачею уважно вислуховувала, 
радила, куди звернутись, сама 
йшла з проханнями за робіт
ників.

«Наша вона, своя», — така 
одностайна думка виникла на 
заводі про дівчину. І коли 
висували кандидатів у депута
ти міськради, не назвати Люду 
Титову було б неприродно.

Отже, депутат міськради 
Людмила Титова повинна ро
зібратися. І розібралася. Пи
тання роботи робітничої їдаль
ні двічі ставилося на засідан
нях виконкому. Нині вона

ту. «Факти, викладені в статті, — 
повідомляє виконуючий обов’язки 
директора комбінату Б. Вішшн- 
ськнй, — мали місце. Стаття об
говорена на розширеному 
дапні інженерно-технічних 
цінників комбінату, майстрів 
бригадирів. Вжито заходів 
поліпшення якості меблів, 
винних за випуск недоброякісної 
продукції накладено адміністра
тивне стягнення».

про Україну» (видавництво політичної 
літератури України, К., 1970 р., 153 стор.) 
яскраво показав, як глибоко і всесто- 
ронньо протягом усього життя вивчав 
великий Енгельс Україну. Книга І. О. 
Гуржія складається із вступу, шести роз
ділів і висновків. Уже назви кожного з 
розділів говорять про її зміст. Так, у 
розділі «Питання історії України періоду 
феодалізму в творах Ф. Енгельса» під-

креслюється, що Ф. Енгельс, який був 
добре обізнаний з українською мовою, 
у праці «Походження сім’ї, приватної 
власності і держави» говорить про 
структуру господарства і уклад насе
лення Придніпров’я 1 тисячоліття нашої 
ери. Історичну долю Київської Русі, як 
колиски трьох -братніх східнослав’ян- 
ських народів, К. Маркс і Ф. Енгельс по
рівнювали з долею імперії Карла Вели
кого.

У »раці «Яке діло робітничому класові до 
Польщі?» Ф. Енгельс пише, що під час Колі
ївщини яскраво проявилися релігійні форми 
боротьби, які були так характерні в ті член І 
в Штих країнах. Чимало спеціальних дослід
жень Ф. Енгельс присвятне національному пи-

функціонує нормально, робіт
ники задоволені.

В очах дівчини серйозність 
змішана з сумовитістю.

—• Щось трапилось, Людо?
Помовчала, а потім:
— Ось ми говоримо про 

прийдешнє. Людина людині до
помагає, щоб наблизити його. 
Товариші допомогли мені ста
ти на ноги, дали спеціальність, 
я, по можливості, допомагаю ін
шим. Але чому так трапляєть
ся, що дехто хоче скористати
ся з нашої гуманності, щиро
сердості?

—- В 9ИТТІ трапляється різ
не...

— Не повинно траплятися, —• 
Людині очі чи не вперше блис
нули гнівом. (Ні, таки в дівчи
ни чимало скритої енергії, во
на як реактор). — Приходить 
один, ти депутат, мовляв, — 
тебе обирали, добудь мені ши
феру на покрівлю.

— А потрібен він був?
—- Та в тому ж і справа, що 

ні!
«Виглядаю тебе я з далеких 

доріг...» Голос звучав, можли
во, не сильно, але проник
ливо і мелодійно. Разом з по
другами Люда замріяно вела 
мелодію улюбленої пісні і 
своє особисте, і щастя для всіх, 
хто з нею поруч, виглядала 
вона.

м. Олександрія.
В. Д1МІН.

МАЙСТРИ 
ЗАВТРАШНЬОГО 
ДНЯ

Важко назвати таку галузь промисловості чи сільського гос
подарства, яка не була б відображена на стендах ХНІ цент
ральної виставки «Майстрів завтрашнього дня» — молодих 
трудящих Німецької Демократичної Республіки, яка нещо
давно відбулася в Лейпцігу. Високий технічний рівень експо
натів і дані про ефективність їх використання в народному 
господарстві, наочно розповів відвідувачам, яких величез
них масштабів досяг в НДР рух молодих раціоналізаторів і 
рннахідників. У 1970 році в цьому русі взяло участь 600 тисяч 
німецьких юнаків і дівчат. На підприємствах І в сільськогос
подарських кооперативах, в містах і районах республіки від
булося більше 0 тисяч попередніх виставок.

І ось 13027 кращих майстрів завтрашнього дня представили 
в Лейпцігу майже тисячу своїх робіт, до того ж 97 процентів 
з них уже застосовуються в сільському господарстві країни.

На стендах виставки знайшло відображення плідне спів
робітництво молоді соціалістичних країн. 35 експонатів ви
ставки були створені новаторами НДР разом з своїми радян
ськими однолітками. Так, молоді робітники трубопрокатного 
Комбінату в місті Риза (НДР) разом з комсомольцями Ніко
польського Південно-трубного металургійного заводу імені 
50-річчя Великого Жовтня показали в Лейпцігу цікаву новин
ку — антикорозійні безшовні труби. 40 тисяч марок в рік — 
такий економічний ефект використання цих труб.

Тісне співробітництво підтримують між собою молоді спе
ціалісти Центрального інституту геології в Берліні і Всесоюз
ного науково-дослідного геологічного інституту «Всегеї» в 
Ленінграді. Відвідувачі з інтересом подивились їх спільну ро
боту — «Програмну систему для класифікації геологічних 
об’єктів».

В лсйпцігському огляді брали участь також внназпдникя 
Демократичної Республіки В’єтнам. 14 молодих в’єтнамців, які 
стажуються на радіозаводі в Шверіні, показали прилад длй 
настройки транзисторів, котрий відповідає вимогам світового 
технічного рівня.

Минула виставка буде могутнім стимулом для дальшого 
розвитку винахідництва серед молоді НДР. «Майстрів завт
рашнього дня» чекають нові пошуки і перемоги.

Л. АКСЬОНОВ.

танцю в Росії і Австро-Угорщині, до складу 
яких входили землі України. У листі до 
И. Вейдемейсра 12 квітня 1553 р. він зазначає, 
що Польща не має ніякого ні юридичного, ні 
морального права на українські 
тально вивчав Ф. Енгельс події 
війни. У статтях, присвячених їй, 
торико-географічні, економічні та 
відомості про південь України, а 
Київську, Волинську, Г -----------------
Харківську, Херсонську і Таврійську губернії, 
про Галичину та Буковину. Ф. Енгельс згадує 
Дніпро, Дністер, Південний Буг, а також міс-

землі. Де- 
Крнмської 

Е ЦІННІ ІС- 
статистичні 

______ __ . В також про
Київську. Волинську. Подільську. Полтавську,

та Київ, Харків. Полтаву, Кам’янець-Поділь- 
ськнй. Катеринослав, Одесу, Миколаїв, Херсон, 
Бердянськ, Ізмаїл. Хотин і ін. Про чудове 
знання ‘1’. Енгельсом території воєнних дій 
періоду Кримської війни свідчить складена 
ним схема битви на Чорній річці. х

Багатий цікавим фактичним матеріалом 
та жваво написаний і наступний розділ 
праці І. О. Гуржія, який називається 
«Ф. Енгельс про соціально-економічний 
розвиток України в пореформений пе
ріод». Так, К. Маркс і Ф. Енгельс відмі
чали, що землі півдня України аж до 
кордонів Подільської, Київської, Полтав
ської та Харківської губерній становлять 
собою погано зрошувані і майже необ
роблювані степи. Ця картина майже в

(ТАРС).

повному обсязі зберігалася аж до пере
моги Жовтня. Лише Радянська влада во
лею партії і народу вдихнула життя у 
родючі південноукраїнські степи.

Найбільшим за обсягом є у рецензо- 
ваній книзі розділ «Ф. Енгельс і рево- 
люційний рух в Росії та на Україні».

Саме в ньому знаходиться матеріал про 
особисті контакти українських революційних 
діячів з Ф. Енгельсом (наприклад, С. А. По
лонинського, І. Ф. Фссенка), про вивчення, ■ 
цитування, переклад окремих творів та урив
ків із творів Ф. Енгельса Лесею Українкою, 
Іваном Франком, Павлом Грабовським і ін. 
Не можуть не зацікавити читача майже не
відомі досі факти видання та розповсюдження 
творів Ф. Енгельса на Україні у дожовтневий 
період. Висвітленню цього питання І. О. Гур
жій присвятив спеціальний розділ.

Завершується робота розділом, де 
показано, як твори Ф. Енгельса вивча
ють широкі маси українського народу, 
для яких марксизм-ленінізм став надій
ною зброєю у боротьбі за побудову 
комуністичного суспільства.

Книга І. О. Гуржія написана жваво, із 
знанням справи і буде цінним посібни
ком для спеціалістів-істориків, для учи
телів, пропагандистів, працівників пре
си, студентів і для всіх тих, хто цікавить
ся історією України, історією проник- 
нення і розповсюдження марксизму на 
українських землях.

В. БРАНІЦЬКИЙ. 
Є. РЕГУШЕВСЬКИН, 

викладачі Кіровоградського нед- 
інституту їм. О. С. Пушкіна.



З стор. »Молодий комунар“-

'лукаво просимо кіномнтців На землю
ОРДЕНОНОСНОЇ КІРОВОГРАДЩИНИ!

В ЧЕКАННІ!
Знам янка в чеканні дорогих гостей, 

нони прибувають до нас сьогодні. Зразу ж 
відбудеться зустріч з робітниками, службов
цями, учнівською молоддю в кінотеатрі «Ук
раїна». Демонструватиметься кінофільм «Ко
місари».

Відвідають наші гості підприємство кому
ністичної праці —- Знам'янське локомотивне 
депо. Познайомляться з виробничим процесом, 
оглянуть музей.

Звідси вони відбудуть в колгосп «Путь 
Ильича».

Ще більш цікавим буде другий день перебу
вання кіномнтців у Знам’янці. Вони завітають 
до студентів Шамівського сільськогосподар
ського технікуму. В цьому приміщенні міс
тився підпільний обком та райком партії.

1. ІВАНЧЕНКО.

ПРИСВЯЧЕНИЙ 

XXIV З’ЇЗДОВІ 

КПРС ТА XXIV

З’ЇЗДОВІ КП УКРАЇНИ

Зустріч на екрані і наяву
Жителі Долннської сьогодні теж зустріча

ють довгожданих гостей. Хлібом-сіллю зустрі
нуть вони кіномнтців. На честь їх приїзду 
буде мітинг, А о дванадцятій годині дня в кі
нотеатрі імені Леніпа відбудеться зустріч. 
Тут же демонструватиметься кінофільм сВ’яз-

ні Бомона». А потім — знову зустріч з вико* 
навцямн ролей героїв, обговорення фільму. 
це цікаво і незвичайно!

Б. ВАСИЛЬЄВ.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКї 
СУВЕНІРИ

При в’їзді в Новоархаїїгельськ вітер полоще 
вгорі транспарант: «Палкий привіт учасникам 
Народного фестивалю українських радянських 
кінофільміаі» А в самому райцентрі, в сіль
ських клубах, будинках культури готуються 
до зустрічі українських кіномнтців.

Показ фестивальних фільмів почнеться де» 
монструваїїням стрічки за сценарієм М. Стель
маха «Хліб і сіль». Районна газета «Колос»: 
стане в нагоді учасникам обговорення прем'є» 
ри: вже надруковані анотації на всі кінокар» 
тини. і

Почесні гості Новоаржангельщиии побува
ють и колгоспі «Україна», де відвідають фер
му, механізований тік. Трудівники колгоспу 
приготували для них запрошення в Калинбо- 
лотський музей, покажуть пам’ятний знак на 
честь 200-річчя Коліївщини,

Приємні турботи зараз у народних уміль
ців району. Адже традиція така — гостям на 
згадку дарувати сувеніри. Художні вироби з 
різблення по дереву, народні вишивки цжо 
чекають кіномнтців. Та найбільше ждуть гос
тей глядачі, хлібороби Новоархангельщини.

грудня 1970 року.

• ПІД ЧАС ФЕСТИВАЛЮ | ■

■ ■ ВИ ПЕРЕГЛЯНЕТЕ ТАКІ 1 
1 ФІЛЬМИ: и

«Хліб і сіль»
Сценарій М. Стельмаха, постановка Г. Коха

на та М. Макаренка.
На початку 1905 року селяни залишали рідні

'■
місця і їхали до Сибіру шукати землю й щас
тя. Поїхав шукати щастя й Мар'ян Поляруш.
А у рідному селі в цей час відбуваються важ
ливі події. Відгук революції 1905 року долинув 
і сюди. Селяни відбирають у пана землю і ді

і •
лять Ті між собою. Але недовгим було селян ^1
ське щастя. Козаки жорстоко розправилися з
повсталими.

Хоча фільм відтворює трагічну сторінку істо ц'.
рії нашого народу, вій сповнений оптимізму, ві
ри в майбутнє. В ньому показано силу люд
ського духу, віру в перемогу. ж

■ * < «В’язні Бомона» 'А.'■І

МІ

Сценарій Ж. Журибіди та Ю, Лисепка, поста
новка ІО. Лисенка (дві серії).

Про мужність і патріотизм радянських лю
дей, які у неймовірно важких умовах гітлерів
ського концтабору' не припиняли боротьби з
фашизмом, розповідає цей фільм.

і Головний герой — радянський офіцер Василь,
який за дорученням підпільного центру стає 
табірним наглядачем, згуртовує в’язнів для бо
ротьби, очолює згодом партизанське з’єднання, 

■ яке завдає відчутних ударів ворогозі.

в

і •

Завтра в кінотеатрі «Комсомо
лець» міста Кіровограда —« пре
м'єра кінострічки Одеської студії 
художніх фільмів «Міський ро
манс». Це картина про кохання, 
про справжні почуття, про вибір 
молодою людиною життєвого шля
ху.

Режисер фільму Петро Юхимо
вич Тодоровськин розповідає^

— Спершу придумали два ви
падки: «Він не поїхав на лижах 
з усією компанією. Пішов у май
стерню висмикнути цвях з череви
ка. Побачив її, і по снігу, в одно
му черевикові, наздогнав і по
знайомився».

І другий випадок: «Вона, Маша, 
ошукана ним, іде вулицею й зуст
річає знайомого вертольотчика. 
Він удівець, у нього — дочка. Він 
шукає їй матір, а собі дружину. 
Маша йому подобається. І 
здається, обоє знаходять те, 
що колись втратили. Та Маша 
розуміє, що й досі кохає Сашка».

Машу грав студентка Ленінград-

„МІСЬКИЙ РОМАНС“
ського вищого худояїнього училища 
Наталя Леонідооа. Вона чесна, не знав, 
що таке злукавити, змовчати, обдури
ти. За сценарієм Маша була з Можай- 
ська — невеличкого міста неподалік 
иід Москви, 1 рижисер із сценаристом 
хотіли показати таку собі провіпціа- 
лочку. Однак виконавиця ролі Маші — 
Леонідова виховувалася в інтелігент
ній родині. Таким чином образ в про
цесі зйомок фільму зазнав деякої 
трансформації, став глибшим, Леоні
дова цілком справилася із своєю 
роллю.

Сашка — сучасного хлопця, 
грає артист Московського худож
нього Академічного театру Євген 
Кипдінов. Він майстерно втілив 
па екрані типового представника 
того кола юнаків, які все знають, 
уміють, легко дивляться на стосун
ки між чоловіком і жінкою. Чу
дово, талановито виконав роль 
вертольотчика артист театру імені 
Ленінградської Ради Леонід 
Дьячков.

Фільм «Міський романс» глибо
ко психологічний, він примушує 
думати, співставляти людські ха
рактери, показує, як з'являється 
невіра в любов, як правильно зро
зуміти і полюбити світ.

Без сумніву можна сказати, що 
кінокартина знайде свого глядача, 
допоможе молоді правильно об
рати шлях у велике, багатогранне 
життя. І в цьому—заслуга режи
сера фільму, заслуженого діяча 
мистецтв УРСР, автора стрічок 
«Спрага», «Вірність» нашого ша
новного земляка із Кіровограда 
Петра Юхимовича Тодоровського.

Подивіться фільм, не пошко
дуєте.

В. САНДУЛ, 
член громадської Ради по 
пропаганді кіномистецтва 
при міському кінотеатрі 
«Комсомолець».

тіІОДІІ зібрались в дорогу. Зібрались 
11 у безвість. Так. Вони самі не зна
ють, іцо на них чекає. Сім’ями від'їжд
жають. щоб у далекому Сибіру здо
бути шматочок землі, на якому б Яри- 
рааицею. розбавленою потом, здобува
ти хліб. Здається, земля стогне.

Так починається фільм. Ші зовсім 
недавно вийшов на скроїти, Перші ж 
кадри змушують натужно забитись 
серце. І павіть того, хто був ще не
зворушним. виведе із рівноваги образ 
полишеної дітьми старенької матері- 
чайкн. піо не має сили покинути своє 
гпіздо. І ймення їй — Чайчиха.

Фільм поставлено за едеяар.єм Ми
хайла Стельмаха, за його ж такі; ро
маном «Хліб і сіль» па студи імені 
Довженка.

Це страшна від людського горя але 
колоритна і багата картинами побуту 
°П°НеЬтак давно минула Історія вн- 
япкає па екрані. Історія землі, на якій 
живемо ми з вами. Історія одного з сь 
йз Україні. Та історія, яку ми зпае 
мо, але бачимо її зовсім іншими очи 
ма. і переживаємо її разом з героями 
^Опустіле село. Каліки-хати. Образ 
лукача-гидоти. що наживається на люд- ?ьком? горГ Але не цс головне. Крізь 
увесь фільм проходить тема стверд- 
жения життя. Людина існує, щоб жи

ти! І воно, життя, виникає перед плин 
у всій багатогранності. Любов, нена
висть. труд, пісня, радощі і жалі пе 
можуть полишити байдужим до них.

Не можливо бути байдужим долею

БАЙДУЖИХ
НЕ БУДЕ
Хриетянки, коханню якої пе суди
лось стати на новен зріст.

Левко, як і Роман, любить Христину, 
але щось у ньому є цинічне, що від- 
штввхує. І все ж які завзяті вони обид- 
ва у праці! ’ ,, ,

— Пізні. — говорить про них мар яп.
А кожному з них просто хочеться 

сподобатись Хрястипі.
Зчорніла Мар’япова постать, шо по 

дорозі до Сибіру поховав дружину, 
пронизує мимоволі гірким болем, бо

ви теж разом з ним переживаєте всі 
його нещастя, але маєте таку ж гор
ду душу, дпзлячнсь на нього. І тоді, 
коли він вертає до села: і тоді, коли 
бунтує село; і тоді, коли він робіт
ник у полі; і тоді, коли віл па весіллі, 
і під козачими кулями.

Ще один образ, який хвилює понад 
усе. Образ німого чоловіка, у якого 
найдорожче, окрім людей скрипка, 
душа його. Коли козаки розстрілюють 
село, розбита, понівечена скрипка — як 
реквієм людських надій: убито надію, 
убпто найдорожче. Висять обірвані 
струни', як повисмикувані жили — 
смерть.

І все ж. вже проглянувши фільм, ди
вуєшся: який живучий народ, що від 
землі, як Аптей. набирається сили. Ні 
розстріли, пі катування, пі ланцюги, ні 
злвдні не мають сили вбити прагнення 
перетворити життя, утвердити соціаль
ну справедливість.

Стрічка кінчається трагічною карти- 
пою. але щось в останній мізансцені 
наштовхує па думку, бути грозі, бути 
буїі! Вогонь в очах знедолених не 
згас, а жде слушної години.

В. ШЕВЧЕНКО, 
старшин інженер — редактор 
Будинку науково-технічної 
пропаганди МТ і СГМ.

ПІД ЧАС ФЕСТИВАЛЮ 
ВИ ПЕРЕГЛЯНЕТЕ 
ТАКІ ФІЛЬМИ:

«Севастополь»
Сценарій В. Потейкіиа, постановка В. ка

кова.
Лютневу революцію юнкер Сергій Шслехоз 

зустрів з радістю. Здійснилася його заповітна 
мрія — він офіцер і до того ж, як йому здава
лося, революційного випуску.

В складних умовах тою тривожного часу 
Шелехову треба було визначити, з ким пій.

Життя примушує Сергія Шелехова по-новому 
осмислити свій шлях.

«Міський романс»
Сценарій Ф. Мнронсра та П. Тодоровського. 

Постановка П. Тодоровського.
Нелегкою була любов двох молодих людей. 

Він не повірив своєму коханню, побоявся втра
тити свободу...

«В тридев’ятому царстві» 
Сценарій В. Губарева. Постановка Е. Шер
стобитова.

Жанр фільму — сучасна казка — памфлет, 
яку адресовано юним глядлчам. Це захоплюю
ча історія про те, як радянська дівчина Окса
на — солістка ансамблю «Балет па льоду», що 
прибув на гастролі до країни Карлікії — своє
рідного собачого раю — через велику схожість 
з юною королевою Карлікії стає каліфом ііа 
годину і протягом кількох днів править краї
ною, керуючись уявленнями радянської людини 
про справедливість і добро.

«Між високими хлібами»
Сценарій 1. Стадіїюка та .4. Міліонщикова.
Сучасне село, його щоденні турботи знахо

дять у фільмі своє втілення.
Головний герой кінокомедії — колгоспний 

конюх Стручок — людина щира, чуйна. Але 
має одну ваду — любить перехилити чарку, 
внаслідок чого часто понадає у смішні ситуа
ції.

НАУКО ВО-ПО ПУЛ Я РІП ФІЛЬМИ:

«Роздуми про сучасника»
Сценарій В. Кузнецова. Постановка Л. Удо

венка.
Цс публіцистична розповідь про нашу епо

ху. про торжество ідей марксизму-лсиіиїзму н 
усьому світі.

«Чи думають тварини»
Сценарій К. Алікова. Постановка Ф. Собо

лева.
Картина, що присвячена дуже складній І 

актуальній темі, — вивченню поведінки ріиніх 
тварин в природних і спеціально .створених 
умовах, є продовженням фільму цих же авторів 
«Мова тварин». У фільмі відтворено красу сві
ту, показано тварин, іцо рідко зустрічаються. 
Картина закликав оберігати рідну природу.

ь фільму «В’язні Солона»
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Наші адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

НА КОНКУРС 
«ВУЛИЦЯ моя»

Так, то тільки здасться, що пам’ятки історії безмовні. Вслухайтесь! І вони 
повідають вам ще

1 ПРО КОРИФЕЇВ «ДРУГИХ українських 
АФІН»,

І ТАЄМНИЦЮ «отрути» аиру олдріджа

Вулиця Леніна, 22. Це Палац культури 
імені Жовтня ордена Трудового Черво
ного Прапора заводу, сільськогосподар
ського машинобудування «Червона зір
ка». Нині ми заходимо сюди, щоб поми
луватись іскрометними танцями чи вда
лою постановкою заводських аматорів.

А чи знаємо ми, як далеко сягають 
добрі традиції цього будинку колишньої 
народної аудиторії, або, як тоді його ще 
називали, будинку громадського зібран
ня? Чи всіх ми знаємо тих видатних лю
дей, що побували тут?

А тут колись звучала чарівна музика 
Лисенка. Саме тут він дав великий кон
церт 5 січня 1880 року, з гучним успіхом 
виконав уривки своєї опери «Різдвяна 
ніч», концертні вальси, українську рапсо
дію «Шумки-думки», а також полонез 
Шопена.

Як свідчить рецензент, публіці також дуже 
сподобались романси М. Лисснка «Якби мені, 
мамо, намисто», «Садок вишневий коло хати*, 
які виконала О. Лисснко.

В 1902-му році, 15 вересня, тут линули 
чарівні мелодії Шопена і Шумана у вико
нанні 13-річного Генріха Нейгауза, сина 
Густава Нейгауза, піаніста-педагога, за
сновника музичної школи о Єлисаветгра- 
ді. Син продовжив добру славу батька. 
Він став відомим радянським піаністом, 
заслуженим діячем мистецтв РРФСР, 
доктором мистецтвознавчих наук, В 30-х 
роках він був директором Московської 
консерваторії. Сьогодні у славі піаніста 
Святослава Ріхтера відблиск і колишньої 
слави Генріха Нейгауза, адже Ріхтер — 
його учень.

Тут, в цьому приміщенні, довго не вщу
хали овації, коли знаменитий Леонід Віта
лійович Собінов 23 квітня 1915 року 
виконував арії із опер Даргомижського, 
Римського-Корсакова, Бізе.

Меморіальна дошка на нинішньому Па
лаці культури імені Жовтня нагадує ще 
про одну подію в культурному житті міс
та:

«В цьому будинку з 1869 по 1883 рр. 
виступав аматорський театральний гур
ток, заснований І. К. Карпенком-Карим 
і М. Л. Кропивницьким. У 1875 році тут 
було вперше поставлено «Вечорниці» 
П. І. Ніщинського. У виставі брали участь: 
П. І. Ніщинський, М. Л. Кропивницький, 
І. К. Карпенко-Карий, М. К. Садовська- 
Барілотті, М. К. Садовський».

З цього гуртка бере початок широка річка 
блискучих талантів «других українських Афін»

(як називали в той час театрознавці Єлисавег- 
град; перші Афіни — то була Полтава) — мо
лодші брати Івана Карповича—великі майстри 
української сцени Панас Саксаганський, Мико
ла Садопськнй та їх сестра Марія Карпівна 
Барілотті-Садовська. Тут зробили перші кроки 
в мистецтво обдаровані українські актриси 
Н. Горшкова (по спені Жаркова) і Г. Фроленко 
(по сцені Кохановська),- а також популярний в 
50 — 90 роках оперний співак (тенор) К. Свєт- 
лов-Стояи.

Лише протягом якихось двох років гуртківці 
здійснили постановку багатьох українських 
п’єс, серед яких були «Наталка Полтавка», 
«Сватання на Гончарівці», «Москаль чарів
ник», сШельменко-денщнк», «Назар Стодоля», 
а також п’єси російського драматурга О. Ост- 
ровсі.кого, які були поставлені в 1874 — 1875 рр. 
— «Шалені гроші», «З чужого клопоту голова 
болить», пізніше поставлено «Доходно місце».

Гуртківці збиралися частенько і дома в Іва
на Карповича, на Знам’яиській. До речі, тепер 
і вулиця, і бібліотека, що розмістилася в тому 
будинку, носить ім’я І. К. Тобілевича. А ме
моріальна дошка нагадує:. «В цьому будинку 
жив з 1873 по 1883 рік корифей українського 
театру, видатний письменник-драматург Іван 
Карпович Тобілевич (Карпенко-Карий). Не раз 
бував у драматурга дома і композитор Петро 
Іванович Ніщннський. Там і задумав свої 
«Вечорниці», які закінчив у 1875 році,

Якщо ви завітаєте на Ленінській до бу
динку № 4, то меморіальна дошка відра
зу сповістить:

«Цей театр заснований в 1867 році. Тут 
починав свою діяльність перший україн
ський професіональний реалістично-по
бутовий театр, організований М. Л, Кро
пивницьким.

В ньому працювали:
І. К. Карпенко-Карий
М, П. Старицький . - •
М. К. Заньковецька
М. К. Садовський 
П. К. Саксаганський
М. К. Садовська-Барілотті
Г. П, Затиркевич-Карпінська»,

До цього слід додати, що театр споруджено 
військовим інженером, полковником Г. В. 
Трамбицьким, бо вже приміщення зібрання 
стало тісним для гуртківців.

Згодом народилася і перша україн
ська професійна театральна трупа.

Важко прослідкувати шляхи до театру кож
ного з учасників цієї трупи. Згадаємо лише про 
благотворний вплив на молодих аматорів Айру 
Олдріджа, геніального негритянського трагіка. 
У 18153 році І. К. Тобілевичу пощастило побачи
ти його на елнсаветградській сцені в ролі 
Оттело.

«Тут я вперше в своєму житті, — згадував 
значно пізніше І. К. Тобілевич, — спізнав со
лодкість «отрути», що зберегла свою силу до 
кінця моїх днів. Своїми оповіданнями про ве
ликого «негра» я мимоволі отруював тією ж 
отрутою полум’яні, прагнучі душі моїх молод
ших братів Миколи та Панаса і сестри Марії, 
Пізніше Панас згадував, що слова «театр», 
«сцена», «спектакль» стали неначе рідними».

Так, пам’ятки історії розповідають ба
гато і цікаво. Тільки вслухайтесь.

Погрулдя Володимира Ілліча Леніна. 
Фотомонтажі, стенди, які розповідаю! ь 
про героїчне життя засновника першої 
в світі соціалістичної держави. Атрибу
ті, червоногалстучної піонерії — сурма 
і барабан. Тут, в Ленінській кімнаті 
Петроострівської середньої школи, зби
раються піонери на свої збори, тут во
ни під керівництвом піонсрвожатих пи
шуть листи воїнам Радянської Армії, 
колишнім вихованцям школи, зачиту
ють відповіді від них.

За напівкруглим, старовинного фасо
ну вікном біліють стрункі берези на 
тлі вічнозеленої хвої. Це Пстроострів- 
ськиіі парк — окраса села і його гор
дість. Його стежки сходжеиі вчителькою 
російської мови і літератури, матір’ю 
відомого радянського пнсьменнка Акс- 
ліною Євгенівною Поповкіною, її діть
ми — Євгеном та ЛІзою. Свято бере
жуть пам’ять про земляків комсомольці, 
піонери, жовтенята, вчаться твердості і 
мужності на книгах письменіиіка-земля- 
ка — «Чиста криниця», «Висока вода»

та багатьох талановитих, іскрометних 
оповіданнях і нарисах.

В Ленінській кімнаті зберігаються по
дарунки петроострівцям від матері 
письменника — всі надруковані твори 
Є. Поповніла, альбом з фотокартками 
батька Євгена ГІоповкіна, Акеліии Євге
нівни в молоді роки, коли вона вела 
боротьбу за Радянську владу,своїм пал
ким і авторитетним словом народного 
вчителя закликала селян і робітників 
відстоювати завоювання Жовтня, несла 
в маси світло ленінського генія, сіяла 
благородні іерна правди на спраглому, 
вистражданому грунті селянських 
сердець, чекала терпляче чудових схо
дів. І сходи ці заколосились, хоч їх 
сівач ніколи не прагнув винагороди. Та 
доля була надзвичайно вдячною: згодом 
сип Женя, оцей маленький хлопчина з 
допитливими очима, що на фотокартці, 
став комсомольським працівником, по
тім — письменником. і

Розквітало навкруги життя, будува
лись і ставали на ноги колюспи на зло

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-3$, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів—2-45-36.

БК 01517, Індекс 61197,

З метою привернення уваги громадськості і особ
ливо молоді до виявлення, вивчення і збереження 
пам'ятних місць і подій, -пов’язаних з історією Ра
дянської Армії і Великою Вітчизняною війною 
1941—1945 рр., виховання молодого покоління у дусі 
радянського патріотизму,поваги до славної історії і 
■культури обласне товариство охорони пам’яток істо
рії і культури та редакція газети «Молодий комунар» 
проводять 'вікторину ■ «Перемога», присвячену 
річниці Радянської Армії і 26 роковинам Перемоги 
радянського народу у Великій Вітчизняній війні над 
фашистською Німеччиною.

Вікторина проводиться на два тури. Перший — з 
15 грудня 1970 року по 15 лютого 1971 року, другий 
травня 1971 року. _ , • - ■ , '

; Підсумки будуть підведені по кожному туру окре: 
І й-л ~~ ~ ........

відповіді на вікторину оцінюватимуться не тільки за точність, а й за 
повноту і художнє оформлення текстів (ілюстрації, фотографії, схеми тощо)

На. переможців вікторини чекають грамо'ти, цінні подарунки та грошові 
премії: 1

і

з 23 лютого по 1
і

. , „ - -....-мо, до 23 лютого 1971
року — перший тур і до 9 травня 1971 року — другий тур.

перша — 50 крб.
друга — ЗО крб.
третя — 20 крб. * ,

Відповіді надсилати з поміткою «Вікторина «Перемога» на адресу: м. Кі
ровоград, вул. Шевченка, 16/1. Обласне товариство 
і культури.
1. Як і коли була орга

нізована Червона Гвардія 
в Єлисаветграді? Які по
дії пов’язані з нею?

2. Назвіть 
Маршалів 
Союзу.

охорони пам'яток історії

перших 
Радянського

Хто і коли з визнач- 
полководців Черво- 
Армії відвідав на- 
область, які події 

з їх перебу-

3.
них 
ної 
шу
пов’язані 
ванням в наших краях?

4. Скільки встановле
но пам’ятників у нашій 
області, присвячених 
героям громадянської 
війни? Де вони розташо
вані?

5. Що ви знаєте про 
«Кіровоградську опера
цію»? її початок і закін
чення та значення в ході 
звільнення України від 
німецько - фашистських 
загарбників. На території 
яких населених пунктів 
вона проходила?

6. «Дніпровська пере
права» — в якому місці 
області відбулася і її 
значення. Якими мемо-

ріалами вона відзначена?
7. Які фронти, армії 

звільняли Кіровоградську 
німецько- 
загарбни- 

командую- 
армій.
воїнів Ра-

область від 
фашистських 
ків? Назвіть 
чих фронтів і

8. Кому з 
дянської Армії було при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу за 
звільнення Кіровоград
ської області?

9. Які частини 
розділи 
«Кіровоградська» 
«Гвардійська» за 
воградську операцію?

10. Скільки і в яких 
населених пунктах облас
ті в 1970 році було від
крито пам’ятників, при
свячених 25-річчю Пере
моги?

і під- 
здобули назву 

т 
Кіро

1» 3Mflв вмввф.

куркулям і їх прнхвостям, хоч ті чини
ли жорстокий опір. Вони вбили Вато 
Стоянова, комсомольського ватажка з 
Кам янки, про що в своїй останній кни
зі розповів Євген Поповнім. Ця книжка 
називається «Графська кухарка». До 
речі, мати письменника подарувала уч
ням Петроострівської середньої школи 
всі його твори.

Нині Акеліпа Євгенівна живе в Киє
ві. Проте не забуває Истроострів — міс- 
це своєї звитяжної молодості. Вона лис
тується з учнями, а коли не має часу 
чи змоги (треба зважити і па пік жінки 
— їй 84 роки), Акеліпа Євгенівна вітає 
їх листівками.

Звичайно, в Ленінській кімнаті мож
ливо ще й не вистачає експонатів — ма
ло, наприклад, атрибутів епох — доре
волюційної, нашого часу — та безпереч
но одне: вчителі школи, старша піоиер- 
вожата Євгенія Олександрівна Левадко 
роблять дуже багато для виховання 
підростаючого покоління. Хочеться зга
дати одну важливу справу, яку роблять, 
юні тнмурівці під керівництвом Євгенії 
Олександрівни. Саме тут, в Ленінській 
кімнаті, в учнів визрів план допомага
ти старикам, інвалідам Великої Вітчиз
няної війни, ветераііам праці по госпо
дарству. приносити їм книги з бібліо
теки.

В. ШУЛЬГА.
м. Новомпргород.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліііки, 2.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР 17 ГРУДНЯ, ПЕР 

ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но 
вини. (М). 10.15 — Кольорово 
телебачення, а Веселе містеч
ко». (М). 10.45 — Художній
фільм. (Кіровоград). 12.00 — 
ТелсвістІ. (К). 17.00 — Голубий 
екран — школярам. (Кірово
град). 17.45 — «Комуніст і 
час». Репортаж з Інституту кі
бернетики Академії наук
УРСР. (М). 18.00 — ТелсвістІ.
(К). 18.15 — Для дітеіі. «Пав- 
лиські казки». (Кіровоград). 
18.30 — Ленінський університет 
мільйонів. (М). 19.00 — «Кроки 
п’ятирічки». Інтерв’ю з мініст
ром сільського господарства
т. Дорошенком. (К). 19.15 —
«Спектр», Молоділснп програ
ма. (Львів). 20.00 — Програма 
«Час». (М). 20.30 — Кольорово 
телебачення. Московський між
народний турнір з фігурного 
катання. (ЛІ). 22.30 — Концерт 
оркестру польського радіо I те
лебачення. (К). 23.35 — Теле
міст!. (К).

П'ЯТНИЦЯ. 18 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслсвіоі. (К). 11.10 — Теле
фільм. «Здрастуй, Північно-

морськ». (К). 11.35 — ШКІЛІіа 
ний екран. «Українська літера- 
тура для учнів 10 класу. «Дра» 
матургія Івана Кочерги». (К),
12.15 — Художній фільм. (КІ-
ровоград). 16.30 — Телефільм 
«У локопських кооператорів». 
(М). 16.45 — Виступають учас« 
інікн IV конференції письмен« 
шіків країн Азії і Африки. (М), 
17.30 — Для дітей «Зірочка»« 
(К). 18.00 — ТелсвістІ. (К).
18.15 — Московський міжнарод- 
ний турнір з фігурного катан
ня. (М). 19.00 — Інформаційна 
програма «День за днем». (КЦ 
ровоград). 19.10 — «Олександ
рія — адреса «/смиіоиіп». (КІ« 
ровоград). 19.30 — Програма 
«Час». (М). 19.55 — Міжнарод
на товариська зустріч з хокей. 
ЧССР — СРСР. (Острава), 
22.00 — Художній фільм. (Кі
ровоград). 23.3Ц — Телсвіс- 
ті. (К).
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