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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
Рік видання XI

Хто
сяде
за
кермо?

Трудовими здобутками відзначають кожну 
фабрики. З особливим піднесенням трудяться 
складніших операцій.

зміну на стоденній Ленінській вахті працівники петельного цеху Кіровоградської панчішної 
комсомольці й молодь підприємства. Комсомолка Таня Данильченко виконує одну з нац

ії а ЗНІМКУ! Т. ДАНИЛЬЧЕНКО. Фото Ю. ЛІВАШНИКОВАь

Розділ народногосподарського 
плану на завершальний рік п’ятиріч
ки, в якому визначено поставки ма
шин для сільського господарства, 
безсумнівно порадував землероба. 
Ще б пак — промисловість за рік 
поставить селу понад 312 тисяч трак
торів, майже 130 тисяч зернових і 
силосозбиральних комбайнів, понад 
156 тисяч вантажних автомобілів та 
багато іншої техніки.

Це значить, що кожен із 49 тисяч 
колгоспів і радгоспів країни в най
ближчі місяці одержить у середньо
му шість тракторів, по три комбайни 
і грузовики.

Солідне поповнення йде в машин
ні парки господарств!

Саме тому і було поставлено на 
весь зріст у промові Леоніда Ілліча 
Брежнєва на з'їзді колгоспників пи
тання — якою мірою готові колгос
пи і радгоспи до використання нової 
техніки? Чи є в них підготовлені ме
ханізатори? Словом, хто сяде за кер
мо?

Річ у тому, що через нестачу до
свідчених кадрів у багатьох госпо
дарствах машини і, зокрема, най- 
універсальніша з них — трактор —- 
часто-густо простоюють, а часом і в 
гарячий час польових робіт викорис
товуються лише в одну зміну. В ре
зультаті виробіток на трактор за ос
танні роки по країні почав знижува
тись.

У 1962 році, наприклад, денний 
виробіток у розрахунку на п’ятнадця
тисильний трактор становив у кол
госпах країни 2,7 гектара м’якої 
оранки, а в 1968 році — 2,4 гектара; 
у радгоспах відповідно — 2,2 і 2,1 
гектара. А тим часом у 1962 році 
тракторний парк використовувався 
теж далеко не ідеально.

Трактор, що його випускають те
пер наші заводи, має потужність 
близько 55 кінських сил. Великих 
втрат зазнає господарство навіть то- 

. і ді, коли простоює лише одна маши- 
’У * іна, яка містить у собі більш як пів- 
й 
::

і

а

сотні «сталевих коней».
Наведені цифри показують наочно 

всю важливість проблеми підготовки 
досвідчених кадрів у колгоспах і рад
госпах, кадрів, які можуть по- 
справжньому осідлати парк сучасної 
сільськогосподарської техніки, який 
дедалі збільшується.

Є і ще один важливий момент, 
зв’язаний з поставками нашої індуст
рії для колгоспно-радгоспного ви
робництва. Йдеться' про хімізацію 
сільського господарства.

У цьому році для села буде, на
приклад, поставлено більш як 46 
мільйонів тонн мінеральних добрив. 
Це 900 тонн в середньому на кожне 
господарство — майже цілий поїзд. 
Якщо раніше такі добрива майже 
цілком йшли під технічні культури, 
тепер країна має можливість у все 
зростаючих розмірах використовува
ти їх і під зернові. Це означає, що 
тепер кожний колгосп і радгосп по
винен мати свою солідну «хімічну 
службу», яка покликана забезпечити 
старанне зберігання хімікатів, своє
часне і агротехнічно грамотне їх вне
сення в грунт.

В цьому зв’язку Л. І. Брежнєв го
ворив у своїй промові на з’їзді кол
госпників:

«Кожний колгосп і радгосп пови
нен своєчасно і планомірно готува
ти механізаторів та інших спеціаліс
тів, мати певний резерв цих кадрів, 
дбати про створення для них необ
хідних виробничих та побутових 
умов.

Іреба добитися такого становища, 
щоб техніка не стояла в чеканні кад
рів, щоб справа хімізації і меліорації 
земель була в руках підготовлених 
людей».

Держава, робітничий клас все ди
намічніше, у зростаючих обсягах ос
нащують сільське господарство ма
шинами, хімікатами, різними матері
алами виробничого призначення. Вмі
ло розпорядитися ними — одне з 
першочергових завдань колгоспів і 
радгоспів.

L АРТЕМОВ, 
оглядач ТА PC,

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР розглянули 
підсумки соціалістичного змагання областей і районів 
УРСР за одержання в 1969 році високих урожаїв і 
збільшення виробництва зернових культур. Виконую
чи рішення XXIII з’їзду партії, Пленумів ЦК КПРС та 
XXIII з’їзду КП України І готуючи гідну зустріч 
100-рІччю з дня народження В. І. Леніна, трудівники 
сільського господарства Української РСР в 1969 році 
добилися певних успіхів у збільшенні виробництва 
сільськогосподарської продукції.

Переборюючи складні погодні умови року, кол
госпи і радгоспи виконали в цілому по республіці 
соціалістичні зоОов язання і плани по валовому збору 
зерна на 102,5 процента, продажу хліба державі — 
на 114,3 процента.

Переможцями в соціалістичному змаганні по ви-

робництву зернових культур серед областей визнано: 
КІРОВОГРАДСЬКУ, ЧЕРКАСЬКУ, РОВЕНСЬКУ, ОДЕ

СЬКУ ТА КИЇВСЬКУ ОБЛАСТІ;
серед районів: Кілійський Одеської області, Крас- 

иоперекопський Кримської області, Михайлівський 
Запорізької області, Христмнівський та Жашківський 
Черкаської області, Бершадський та Теплицький Він
ницької області, Виноградівський Закарпатської об
ласті, Менський Чернігівської області, Новоукраїн- 
ський та Маловисківський Кіровоградської області, 
Горностаївський Херсонської області, Кривоозер- 
ський Миколаївської області, Таращанський Київської 
області.

Переможцям присуджено перехідні Червоні пра
пори ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР з вида
чею відповідних грошових премій.

Відмічено хорошу роботу по вирощуванню зерно
вих культур працівників сільського господарства 
Херсонської, Сумської, Ворошиловградської, Мико
лаївської, Вінницької, Волинської областей, а також 
ряду районів України.

(РАТАУ).

Стоденна трудова почалась!
Сьогодні вже п’ятнадцятий день ударної трудової вахти 

ювілейного 1970. Почато новий рахунок наших звершень. В 
комсомольських організаціях області розгорнулась велика ро
бота по підготовці до XVI з’їзду ВЛКСМ та XXI з’їзду 
ЛКСМУ. І комітети комсомолу вбачають своє завдання в тому, 
щоб очолити трудові поривання молоді, допомогти юнакам та 
дівчатам якнайкраще виконати зобов’язання, взяті на честь 
Ленінського ювілею, успішно скласти Ленінський залік.

Перші дні цього тижня юнь Кіровоградщини почала з 
особливою напругою. Відкрито ще один рахунок — рахунок 
ста ударних Ленінських днів.

Є ПЕРШІ ВЕЛИ 110 ВАГОВІ
Учасники стоденної трудової — всі 

комсомольці і молодь нашого локомо
тивного депо. Ще ніколи, здасться, не 
працювали вони з таким піднесенням, 
з таким бажанням дати найвищий ре
зультат.

В новому році в нашому депо вперше 
почав здійснюватися заводський ремонт 
локомотивів. Це велика честь для під
приємства, для всіх наших робітників. 
•*-■■■■ -.:_з закінчити ре-

достроково, 
комсомольці

Ремонтники дали слово 
монт першого тепловоза 
до 22-го січня. Слюсарі _______ і.
Семен Курганський, Валерій Строганов, 
Володимир Москаленко, Анатолій Міла- 
щенко на 110—115 процентів виконують 
щоденні завдання. I це — при безпе
речно високій якості ремонту. В їх ді
лах — втілення заповіту Ілліча, який го
ворив, що комунізм неможливий без 
високої продуктивності праці.

Молоді машиністи зобов’язались за 
сто ударних днів провести 320 велимо»

вагових поїздів, перевезти понад план 
50 тисяч тонн народногосподарського 
вантажу, зекономити понад 70 тисяч кі
ловат-годин електроенергії. Машиністи 
комсомольці Микола Тимофссв, Анато
лій Пивернин, Євген Нестерюк, Вадим 
Рій вже провели перші великовагові 
ешелони в рахунок почесного зобов’я
зання.

Молоді залізничники з честю йдуть 
до Ленінського ювілею!

Вячеслав АНТОНЕНКО, 
секретар комітету ЛКСМУ ло
комотивного депо, 
м. Знам’янка.

КомсомолиЦІ-червоііозорівці почали трудову 
вахту ста ударних Ленінських днів. В дні вах
ти вони вирішили виготовити в неробочий час 
сто понадпланових комсомольських сівалок.

На знімку; комсомольці першого меха
носкладального цеху Валентин МЛЛОМУЖ та 
Олександр СИМПЕРОВНЧ закінчують монтаж 
ще однієї сівалки.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.



Живеш, на селі

„Молодий комунар

осна-
Тимо-

ІНТЕРВ’Ю, ВЗЯТЕ КОРЕСПОНДЕНТОМ НАШОЇ 
ГАЗЕТИ У НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ Т. С. ЯРОВОГО

володій машиною

2 сто]»«СГВ

м. Кіровоград.

Спогади

про

Леніна

і

(НІЛЬСЬКІ юнаки і дівчата сприймають заклик 
> партії рушити в похід за технічний всеобуч 

з таким же піднесенням, як колись їхні старші 
брати і сестри сприйняли клич підняти цілину. 
Партія, як говорив Л. І. Брежнев на III Всесоюз
ному з’їзді колгоспників, впевнена, що комсо
мол і цього разу виконає її важливе, можна ска
зати історичне доручення. Оволодіння технікою 
— це перш за все навчання. Отже, перше за
питання до Вас, Тимофію Степановичу, таке: де 
і як в нашій області готуються кадри механіза
торів для сільського господарства?

— Тиждень тому ваша газета частково відповіла 
на це запитання. Заступник начальника обласного 
управління сільського господарства І. М. Гречиха

ТЕХНІЦІ - УМІЛІ РУКИ!розповів, іік готуються 
механізатори на чотири
місячних курсах в кол
госпах і при райоб’єднан- 
пях «Сільгосптехніка». Ці 
курси дають значне по
повнення славній когорті 
механізаторів. І все ж 
сільські професійно-тех
нічні училища випуска
ють механізаторів значно 
більше, ніж короткотер
мінові курси. Таких учи
лищ в нашій області є 
кілька.

З них — найбільше—-Олександрійське СПТУ № 1. 
В ньому готуються механізатори різноманітних про
філів: трактористи-машиністи 3-го класу, шофери з 
кваліфікацією слюсарів, машиністи автокранів і 
екскаваторів слсктрогазозварювальнпкп, механіза
тори меліоративних та іригаційних робіт, слюсарі 
по ремонту автомобілів, машиністи бульдозерів, 
грейдерів, скреперів, слюсарі по ремонту меліора
тивної техніки. Справжній механізаторський універси
тет! Юнаки і дівчата з задоволенням поступають 
сюди вчитись. Зараз в СПТУ № І налічується 67.7 
учнів.

Є в Олександрії ще одне СПТУ — № 3.
Готують механізаторів для колгоспів і радгоспів 

області Інгульськс СПТУ № 4 (Устипівський ра
йон), Гайворонське СПТУ № 5, Оникіївське СПТУ 
N° 7 (Маловисківським район), ГолованівськеСПТУ 
№ 8. Новгородківське СПТУ № 6 та Бобрииецьке 
СПТУ № 2, крім всього, готують ще механізаторів 
тваринницьких ферм з дворічним строком навчан
ня. А в Бобринці 123 учні, навчаючись професії 
тракторнста-машпніста, одержують одночасно се
редню освіту.

— Яка кількість дівчат серед майбутніх меха
нізаторів?

— Всього в сільських професійно-технічних учи
лищах навчається зараз 294 дівчини. Більша части
на з них (167 чоловік) стане монтерами сільської 
електрифікації і зв’язку, 87 — трактористками. На 
жаль, серед механізаторів тваринницьких ферм їх 
дуже мало — всього 10. Між тим ми готові прий
няти дівчат в училище значно більше, ніж прийм і- 
лн досі.

— А скільки всього молоді, Тимофію Степа
новичу, поступило в 1969 році в сільські 
фесійно-технічні училища?

Ходоки
у Ілліча

Я була запрошена на роботу в Раднарком 
для приймання делегацій до товариша Леніна. 
Це було в перших числах листопада 1917 року 
(за старим стилем).

Я хочу коротко описати розташування кім
нат, де в ту пору працював Ленін і секрета
ріат Раднаркому. В боковому крилі Смольно
го знаходилась велика кімната секретаріату. 
Біля двох вікон па протязі багатьох днів стоя
ли два кулемети. Біля них позмінно чергували 
солдатн-кулеметнпки. Одні двері цієї кімнати 
вели в маленький кабінет Ілліча. Біля його 
дверей цілодобово чергував латиський стрі
лець. В ту юру час буп тривожний, і ми не 
раз чекали нападу па Смольний. Другі двері 
секретаріату вели в сусідню кімнату. Тут, біля 
дерев яких перил, чергували два червоногвар- 
дійці. Біли вхідних дверей цієї кімнати також 
чергував латиський стрілець. Щоб потрапити 
в кабінеї Леніна, потрібно було проминутії 
гри парти. Все ж нам, працівникам секрета
ріату, під час пропусків делегацій до Леніна, 
часто доводилось хвилюватись.

Це буп час нестримного паломництва до 
Лсніиа. Кожний день з ранку до вечора я за
ставала десятки людей, які приїжджали з 

— ІІа кінець грудня в СПТУ було зараховано 
2540 учнів при плані 2610, Ледь-ледь, як кажуть 
не дотягли.

Рішенням облвиконкому від 14 березня 1969 року 
кожному району був доведений план направлення 
юнаків і дівчат в професійно-технічні училища. Боб- 
ринецький, Новгородківськіш, Новоукраїнськпй і 
Олександрійський — тільки ці райони викопали 
план. А ось по скільки чоловік не направлено в 
училища: з Олександрійського району — 49, з Пет- 
рівського — 44, з Новомиргородського — 42... Не 
парто продовжувати цей список. Скажу лише одне: 
ці цифри лежать на совісті людей, яким було до
ручено важливу державну справу. В тому числі 
на совісті працівників окремих райкомів комсомо

лу, які або не навчились 
ще провадити роз’ясню
вальну роботу серед мо
лоді, або не хочуть цього 
робити.

— Яка технічна 
щеність училищ, 
фію Степановичу? Чи є 
потреба в будівництві 
нових приміщень, зокре
ма, гуртожитків?

— В сільських профе
сійно-технічних учили
щах області створена 
хоррша навчальна база. 

Рахуйте: тракторів колісних — 154, гусеничних •— 
134, всього — 288. Комбайнів зернових — 45. спеці
альних — 55, всього — 100. Крім того, є 1100 інших 
сільськогосподарських і меліоративних машин. Ця 
техніка -- і під час лабораторно-практичних, і підчас 
виробничих занять — завжди справна. Вивчаються 
машини лише нових марок, наприклад, комбайн СК-4, 
трактори МТЗ*5ЛС, МТЗ-50, Т-38, Т-74 і т. ін.

З кожним роком матеріально-технічна база учи
лищ буде зміцнюватись і розширюватись. В цьому 
році має закінчитись будівництво нового учбового 
корпусу на 420 учнів і корпус практичних занять 
по тракторах в Олександрійському СПТУ № І. В 
Гайворонському і Оникіївському училищах відкри
ються нові їдальні, кожна на 180, як то кажуть, 
посадочних місць, а також буде виготовлена про
ектно-кошторисна документація на будівництво 
їдальні в Голованівському училищі.

Потреба в будівництві гуртожитків для учнів 
професійно-технічних училищ є, і причому, дуже 
гостра. Але її ця проблема буде вирішена. В цьому 
році 200 учнів І нільського СПТУ справлять но
восілля в новому гуртожитку. За рахунок базового 
підприємства тресту «Дніпроводбуд» проектно-кош
торисна документація буде виготовлена на будів
ництво гуртожитку (500 місць) для Олександрійсь
кого СПТУ № І. Ставиться питання про будівницт
во гуртожитку в Гайворонському СПТУ.

В грудні я був у Москві на VIII пленумі ЦІ\ 
ВЛКСМ. «Живеш на селі — вчись володіти маши
ною!» — іак сказав на пленумі секретар Ц1< КПРС 
Ф. Д. Кулаков. Під цим лозунгом, по-моєму, повинна 
зараз працювати кожна сільська комсомольська ор
ганізація.

Володимнра Ілліча. Вони ro
ti приймальній Раднаркому, 
прийому. Недивлячись на всі

місць побачити 
динами сиділи 
терпляче чекали . 
вмовляння, делегати не хотіли повертатись на 
місця, не побачивши Леніна хоч би здалеку. 
Деякі після прийому просили дати їм па руки 
«папір» від імені секретаря. На цьому «па
пері» вони вимагали написати, іцо такнй-то 
дійсно був прийнятий Леніним. Частіше всьо
го такі папірці доводилось видавати селянам- 
ходокам. Ці документи ходоки-селяни береже 
липо, як святиню, клали за пазуху, обгорнув
ши в чисту ганчірку. Селяни-ходоки, які ба
чили Леніна і почули від нього мудрі поради, 
вважались тоді першими людьми на селі.

Із найглухішнх селищ Рязанської, Курської 
і навіть Київської губерній приїздили до Іллі
ча ходокн-селпни. Приїздили на зібрані «ми
ром» гроші в столицю, охоплену революцій
ним вогнем.

— Довелось залишити господарство, малих 
дітей, так «мир» захотів. Вирішили послати 
уповноважених до товариша Леніна, — не раз 
говорили мені з гідністю ходоки-селяни.

Гостинність 1 лагідність, з яким Ілліч прий
мав ходоків-ссляп, викликали в них просту 
людську турботу про нього. Коли мені дово
дилось деяких із них пригощати обідом в 
Смольному, вони турботливо запитували, як 
харчується Ленін.

Пам'ятаю, одного разу приїхала група се
лян, які задовго до революції купили через 
Селянський банк частину поміщицької землі, 
що довело їх жебрацький наділ до десятини 
на їдока. На таких селян село дивилось, як 
на власників і зазіхало на їх землю. Це був 
час, коли закон про соціалізацію землі з його 
зрівняльною їдоковою нормою ще не був 
прийнятий. За Декретом про землю землі ря
дових селян не підлягали переділу. Я вагалась 
дати приїжджим остаточне роз’яснення і пове-

ла їх до Леніна. Це були середнякн-селянн, 
які потом і кров’ю роками викупляли «від
різки» землі, украдені поміщиками в поре- 
форменнй час.

Після бесіди з Леніним вони одержали на 
руки відношення до місцевих губернських 
властей.

— Тепер знаємо, що нам робити! — говори
ли вони, прощаючись зі мною.

Через місяць ці ж селяни знову приїхали до 
Леніна. Вийшло так, що під впливом бесіди 
з Леніним вони набрались хоробрості і по 
приїзді в село взялись за перевибори Рад, в 
яких засіли куркулі, що приховували великих 
орендаторів.

— Тепер ми щиро дякуємо Володимиру 
Іллічу, що він навчив нас добрій справі, .— 
сказали вони з почуттям поваги до Ілліча.

Коли я доповіла про їх прихід Леніну, він 
сам вийшов із кабінету і привітався з ними з 
незвичайною простотою і приязністю. Один із 
селян, перш ніж привітатись з Леніним, вийняв 
із торбини великий коровай хліба 1 урочисто 
підніс його здивованому Іллічу.

— Ви тут маєте нужду в хлібі. — сказав се
лянин.

Широко розставивши руки, Ілліч НЗЯв хліб 
і з засоромленою посмішкою сказав:

— В мене іі часу не вистачить, щоб все не 
з’їсти. ц

Коровій хліба опинився на столі, і незаба
ром вся група селян сиділа за круглим сто
лом і _вела дружню бесіду.

Хліб в той час дійсно був найдорогоцінпі- 
шим даром села. Цим старовинним звичаєм 
селяни вшанували вождя робітників і селян 
секоет^Ьті “ У нас'. “ гов°Р«->н вони нам в 

₽ т ’ Т вирішили хліоом вшанувати 
нашого дорогого захисника.

Привітно прощаючись зі мною, вони висло
вили побажання, щоб кожна волость посилала
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КАНІКУЛИ—НА КОРАБЛІ
республіканська рада по Чр^^в^ралськсЛЛта Черкаськаї

школярі побуаа.»
їїХТсм. айда“МЇБ»Рнно«-музс.-,-М. осаронськаг. ї 

м. Сочі, гостювали а ”ІР“срї;її’"Л ’хїойпкі/і дівчатка на
Весело проводили’ СВОЄ Д03ВІ;/.'” \,.„О.КНІХ фільмів, взя- 

теплоході. Вони переглянули декілька художніх фільш 
ли участь в спортивних змагашіях. „нма-о цікавих записів Після цієї захоплюючої поїздки чимало цікави. 
з’явилося в зошитах ю.-іих слідопитів^ БОНддрЕНКО.

ЯКИМ БУДЕ ПЛЮС?
«Хороший хазяїн, це перш 

за все той, хто знає все своє 
майно, знає свої поля і ліси, 
свої фабрики і заводи, скіль
ки і де пін має... Переписи 
дадуть нам саме такі знан
ня. Вони полегшать нам бу
дівництво на основі добре 
продуманого господарського 
плану», — так сформулював 
значення обліку населення 
для країни соціалізму М. І. 
Калінін ще в 1920 році. Це 
був рік першого радянського 
перепису.

Відтоді минуло півстоліття. 
Невпізнанно змінилось жит
тя на одній шостій земної 
кулі. І нинішній рік проілю
струє ці зміни, як рік п’ято
го Всесоюзного перепису на
селення.

Потреба проводити облік 
населення виникла ще в си
пу давнину. Так у VIII сто
літті від двору до двору хо
дили по Київській Русі кня
зівські уповноважені і пере
писували людей. Л потім за 
цими списками воєводи, або 
іі самі князі збирали по
датки.

Кожному школяреві відо
мо, що в Московській дер
жаві існував так званий 
«подвірний» податок, а при 
Петрі і з’явився «подуш
ний». Та. мабуть, не всі зна
ють, як вони виникли. Л пе
редували цим різновидам 
«порядкування все ті ж пе
реписи населення.

Якщо прослідкувати всю 
історію переписів в дорево
люційній Росії і за рубежем, 
то стає очевидним, що мета 
їх була — посилити пануван
ня експлуататорських кла
сів. При феодалізмі населен
ня бралось на облік, щоб 
збирати з селян і ремісників 
податки, при капіталізмі — 
щоб підприємці могли ви
значити сфери найбільш ви
гідного застосування своїх 
капіталів, одержати додат- 
кові_ прибутки за рахунок по
грабування трудящих.

Зовсім Інший характер но
сить мета перепису населен
ня п країні, де класова не
рівність відійшла безповорот
но в минуле. «Дані перепису 
будуть покладені в основу 
радянського будівництва» — 
підкреслював В. І. Ленін в 
1920 році. Розшифровка цьо
го вислову ясна: перепне — 
тільки в інтересах трудящих.

ПРО ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ
Попередні переписи населен
ня. як п дзеркалі, підбили 
небачені успіхи соціаліс піч
ного ладу. його перевагу 
над капіталізмом. Так дру
гий Всесоюзний перепне на
селення (1926 рік) показав, 
що ми з країни аграрної ви
ростаємо в індустріальну 
(збільшилось міське населен
ня). Результати третього 
Всесоюзного перепису (1939 
рік) були більш значущі. 
Доля робітників і службов
ців в загальній кількості на
селення рівнялась 50 про
центам, а колгоспного селян
ства — збільшилася до 47 
процентів. Колективізація 
владно йшла від села до 
села.

Великий інтерес як в нашій 
країні, так і за кордоном ви
кликали результати остан
нього перепису 1959 року. 
Шістнадцять томів матеріа
лів його ще раз показали 
всьому світу перевагу соціа
лістичного укладу над капі
талістичним. —

За десять років, іцо мину
ли від часу останнього пере
пису населення. в нашій 
країні, радянський народ 
здобув не одну перемогу. 
Зріс матеріальний і куль* 
турннй рівень людей. З на
шими темпами підготовки 
наукових працівників і висо
кокваліфікованих спсціаліс. 
ті в зараз не може змагатись 
жодна капіталістична краї
на. Разючі успіхи маємб і в 
усуненні відмінностей між 
фізичною та розумовою пра
цею. Приріст населення за 10 
останніх рокіп складає 30.1 
мільйона чоловік. Всі ці змі
ни. як на лакмусі, проявля
ться в результатах цьогоріч
ного п’ятого Всесоюзного пе
репису населення, що розпо
чинається сьогодні.

Л про значення ного, мету 
і програму докладно розпові
дає брошура «Всесоюзний 
перепис населення 
родна справа», 
нещодавно у 
«Статистика». ____ ___
г.ить як викладом з історії 
переписів, так і їх значення 
в демографії та суспільство
знавстві. А для тих. хто без
посередньо бере участь у пе
реписі, нове пипавня стане 
неоціненним посібником, по
мічником.

О. БАСЕНКО

вссна- 
яка вийшла 
видавництві 

Вона заціна-

селявн-хо- 
захопитп 
з-під бу- 
їх в то
не може 
V відпо-

ходока-селяннна до Ілліча для особистої бе
сіди з ним

Пам’ятно, одного пазу прийшли с 
доки із різних губерній. Вони хотіли 
бурячні поля і говорили, що «земля 
ряків дуже добра». Я переконувала 
му. що робітничо-селянська влада 
допустити розорення бурячних полів, 
відь вони вперто твердили:

—- Ніяк нам без цієї землі не обійтись бу
демо сіяти на ній пшеницю. Проведіть нас до 
Леніна, він нам все дозволить справедливо

Я провела їх до Володимира Ілліча. Він сам 
відчинив двері і. подаючи руку ходокам за
просив їх до себе. Пройшло хвпл.ш ^ятпад- 
цять. я зайшла до кабінету. Як звичайно іп 
ваючо” ’1ЮДННИ СИАІВ У КрІСЛІ у позі відпочи
ваючої л юдин н, заховавши руки в кишені 
орюк. Селяни, поклавши шапки' на коліна не

я почула уривки його слів: 
мп-.т*К«Же без цукрових заводів ми обійде- 
ткпг,? ,АцТ цукор м" повеземо за кордон 
торгувати будемо.... кордон.

Нарешті ходоки вийшли. Вони були пошті.» 
но оп'янілі оесідою. спілкуванням -і тгА°ЗНТНВ. більшовиком» Так вони » и»ям З «ГОЛОВНИМ 
» жйузд ™ ж 

принадність Володимира Ілдіча Ия сі«чДУХ°ВНа 
жала ясну і чітку ппХтап,.,,.' Ця. <:ила вира- 

діяло на селян зіткнення З ЖИВИМ п’ЯК по' 
. № ЛЮДИНН- Ход<>*" оточили'Т- 

його. Все він розповів намП°якМс ’ Щ° бачилм
Я запримітила, що Ілліч бчп п™гПраведливо- 

ним з селянами-ходоками Якое. « Н-В° привіт' 
тинпо з ними вітався при зустріч)°~липо гос' 
його тону, по простоті його • Судячи по
помітила, як М’ЯКО, обережно6 нСа?і’«о.?,НМ”’ Я 
бе, непомітно ДЛЯ самих ^еля . ЛРВЮє ло 

.„рку »»іу«інИЯ“ЛоХа”*?о"Х,2 

га'ц"ХСП.|Гф.’б?а°.“Ж;‘51"- з дав-

роль робітничого класу як г1р™впідкресліореп 
Дача за долю молодої протет^ “0^ в’‘Дпові- 
домагаючись підняття св^омос?? п,?г. Держави, 
розуміння не на словах д и? І роб,тннків до 
тури пролетаріату. ' ’ а на ДІЛ1 Ролі дикта-

________ м. Н. СКРИПНИК.
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Концерт відкрив хор Кіровоградської 
середньої школи № ЗО (художній керів
ник А. Бур’янський). Дзвінкі дитячі голо
си урочисто і з піднесенням проспівали 
«Пісню про Леніна» 3. Левіної. і

Потім струнний оркестр Хащуватської 
середньої школи Гайворонського райо
ну виконав два музичні фрагменти 
О. Глазунова та Б. Асаф’єва.

Номери почали чергуватись, передаю
чи один одному по естафеті щирі і гуч
ні оплески глядачів. Вірші, пісні, тан
ці — в них не було нестатку в першому 
відділенні концерту. Тут же хотілось бй 
похвалити прекрасну хореографічну 
композицію «Щасливе дитинство», яку 
показали учасники студії сучасного тан
цю Кіровоградського Палацу піонерів.

Вісімнадцять номерів першого відді
лення веселковими хвилями перегорну
лись на широкій сцені філармонії. Доб
ре поставлені голоси, відточена май
стерність, але...

Як це не дивно, в першому відділен
ні концерту не пролунала жодна укра
їнська народна пісня, не був показаний 
жодний український народний танок. Не 
прозвучали в цьому відділенні і твори 
кіровоградських композиторів, хоч пі
сенний збірник місцевих авторів «Гар
но, гарно серед степу» давно вже зник 
з книжкових полиць.

РУГЕ відділення концерту було дещо 
у кращому становищі. Порадували

глядачів старшокласниці Світловодської 
середньої школи-інтернату № 1, учас
ниці вокального ансамблю «Романтики», 
які виконали чудову ліричну пісню «Ле
леки» на слова своєї подруги Любові 
Масленко. Музику до тексту написав 
художній керівник ансамблю А. Загре- 
бельний.

Досить непоганий хор учнів середньої 
школи № 14 міста Олександрії (худож
ній керівник В. Литвин).

Чудове враження справили юні сопіл
карі із Світловодської середньої школи 
№ 1 (художній керівник Н. Матвсєв).

Багато було гарних номерів і, безу
мовно, жюрі відмітить їх, проте друге 
відділення концерту мало чим різнило
ся від першого щодо репертуару.

Народна хореографія зовсім не зна
йшла місця серед усіх 44-х номерів кон
церту.

Отже, після цього заключного кон
церту, мабуть, варто багатьом худож
нім керівникам учнівської художньої 
самодіяльності переглянути репертуар. 
Репертуар—це в якійсь мірі—дзеркало 
колективу, в якому відбивається його 
душа.

В. ГОНЧАРЕНКО.

II а ф о і о: ліворуч — третьокласниця Олек
сандрійської середньої школи-інтернату Галя 
ТАРНАВСЬКА читає вірш А. Варто «Бол- 
тунья»; внизу — хореографічну картинку «На 
березі» виконують учасники студії сучасного 
танцю Кіровоградського Палацу піонерів.

ЗА ПАРТОЮ РОБІТНИК

...З БОНУ—

КІШ ШШ

ПОТРІБЕН
РЕПЕРТУАР

заключний концерт учнівської 
художньої САМОДІЯЛЬНОСТІ шкіл кі- 
РОВОГРАДЩИНИ, присвячений 100-РІЧ- 
ЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В І. ЛЕНІНА.

МИНУЛОЇ неділі сцена кіровоградсь
кої філармонії нагадувала екзамена

ційний поміст, а члени жюрі — серйоз
них екзаменаторів. Тому всі хвилюва
лись в однаковій мірі: самодіяльні ар
тисти хотіли виступити вдало, а екза
менатори — хотіли дати правильну 
оцінку.

Фото К ЛАЄ КУП А.

КОНКУРС НА ГАЗЕТНИЙ МАТЕРІАЛ

СЖЗНАВ його ще хлопцем. Він 
приходив до редакції, при

носив свої перші кореспонден
ції, в яких було чимало спосте
режливості, вправності, цікавих 
думок. Ми пророкували йому 
майбутнє журналіста, а він чо
мусь посміхався.

Тоді ще ні мої друзі, ні я не 
знали, що ми були не першими 
«пророками». Хлопцеві говори
ли, що він може стати гарним 
вчителем, лікарем, а батько, 
хлібороб з діда-прадіда. рід 
якого корінням вріс в чорно
зем, сказав прямо:

— Хліб вирощувати — то 
краще діло на землі. Йди до 
технікуму механізації, Федьку. 
Он в Черкасах, і недалеко.

Не певний, що зараз кожен ви
пускник виконає таку категоричну 

Нараду батька. Про майбутні про- 
тресії говорять п школі, книгах, га
зетах, до неї готуються ледь не 
змалку. Федір теж вимріяв своє 
майбутнє. Воно пов’язане з робо
тою медичного працівника. Але ж 
воля батька...

на вікнах. А в хаті господаря 
тепло, затишно. Ми сидимо за 
столом, пригадуючи минуле.

— Не послухав батька, Федо
ре Власовичу?

Вчився Федір захоплено. Закінчив 
з відзнакою. А потім — завідуван
ня фстьдшерсько-акушерськнм пунк
том в Лебедині, середня школа ро
бітничої молоді. Мрії про навчання 
не полишають його. Траплялося, що 
сумнівався у визначенні діагнозу. А 
цс ж люди. Ні. тільки вчитися, 
здобути вищу освіту.
/Нільський хлопчина вперто 
™ штурмує науки в Одесько
му медичному інституті. З яви
лися і там «пророки».

— Бути вам, Федоре Власо
вичу, неабияким науковцем.

Наукова робота захоплювала 
його, їй він віддавав чимало 
часу, але... любив цитувати 
Грибоедова, а надто—слова про 
Батьківщину. А ще хотілося за
стосувати набуті знання прак
тично і не де-небудь, а там, де 
батько сіяв хліб, де замість ка
бінетної тиші вирує море пше
ниць, де звучать звичні до без
межного простору голоси сте
повиків. І він поїхав додому.

...В актовому .зрлі 
городської cep^jjfc 
№ 2 людно: сьоЯ 
тиме Федір 
До столу лідійшлаИ 
дина в темному егИ
костюмі, білий коміреї 
во відтіняв мужнє об;

Я слухаю мльу

Новомир- 
школи 
іступа- 
jteXHO.
Влю- 
■ому 
Каси- 
ия.
ву про 

У вихован- 
про взає-

►ї* ХЛІВ
І

Здавалося, бесіда струмувала 
спокійно і тихо, але Федір Вла
сович весь час поглядав у вік
но, немов чекав на несподіван
ку. «Звичка, — подумав я, — 
як на фронті. Завжди у бойовій 
готовності».

ТУПІТ у вікно розколов ти- 
шу, як спалах громовиці 

розриває спокійне небо. На по
розі — черговий лікар Олена 
Степанівна Шаповалова.

|В ^ини о нахлаиЛу суспільстві.
— Приаезпи\я.кось до лікарні 

жінку з сильною кровотечею. 
Порятунок один: влити кров. І 
ось. більше десятка хлопців з 
Капітанівського цукрового за
воду примчали на машині, щоб 

■ допомогти незнайомій жінці. 
Життя її було врятоване. Оце і 
є справжні радянські взаємини.

Слова лектора глибоко запа
дали □ душ; слухачів.

Федько... Федір... Федір Вла
дич-Ще тоді, В ЗОВСІМ

— Дипломатія, — відповів,— 
шукав Я справді технікум меха
нізації по Черкасах. Якби дуже 
хотів, то й знайшов би...

Бачу приготовлений на всяк ви« 
цадок білий лікарський ковпак, ХА- 
Лат, (лікарня поруч, все може тра
литись, а до термінових викликів 
лікар звик).

— Довгенько ходив, •— продовжує 
Федір Власович, ■— врешті читатО- 
«Технікум». Бачу *— медичний. Н>, 
думаю, стерплю все від батька, И 
буде по-моєму.

— Хвору привезли, — сказа
ла коротко.

А Федір Власович вже одя
гав халат.

'•“»"•’•••ще ТОДІ< в зовсім юні 
роки, відчувалася в ньому во- 
кть АЧІв?5ПрямО0ан,сть'
О 3|КНОМ вечір синім кри

лом оповив землю. Мороз 
вималоовує казкові візерунки

— Вибачте, — мовив зніяко
віло, — таке трапляється...

Я вирішив дочекатися і зні- 
.чев’я гортаю фотоальбом, за
пропонований мені поспіхом; 
Фотографував господар, який, 
до речі, професійно володіє 
цим мистецтвом, фотографува
ли його друзі. Чим же захоп
люється мій давній знайомий?

Ось Федір Власовнч з дружи
ною Лізою у відомого всій країні 
квітникаря Мегалашвілі. А ось біля 
будинку Слави Мстревслі. Я знаю, 
ЩО й футбол, І КВІТІ! теж входять 
до розряду складових «хоббі» моло
дого лікаря, 1 захоплююсь його різ- 
ностороянім баченням світу. І пс-

вен, що така закоханість п життя 
допомагає йому о роботі, яку він 
любить надзвичайно, віддається їй 
до самозабуття.

Мій співбесідник повертається. 
Збуджений, схвильований і., стомле
ний.

— Вчасно постукала Олена 
Степанівна, — мовив, присідаю
чи на стілець. — Гостра анемія, 
Наслідок великої кровотечі. До
велось вливати кров.

Вісімнадцятирічна Людмила Вел- 
гуренко буде жити. Він захоплено 
розповідає про своїх колег — мед
сестер Галину Лузаиівську, Ольгу 
Візирську, санітарку Любов Алту
хову. Це вони допомагали повер
нути дівчину до життя. Коли невис- 
тачало крові, Галина Лузапівська 
разом з чоловіком запропонували 
свою. Про одне лише не згадав Фе
дір Власович: не підійшла ного 
група крові, інакше він з радістю 
перелив би свою молоду снагу в без
помічне тіло дівчини.

Повага до людини... Інколи 
вона проявляється в чемному 
поклоні, в дружньому вітанні, 
потискові руки. А мені згадує
ться один епізод, майже рядо
ва сторінка з життя молодого 
лікаря.

Це трапилось в передново- 
річну ніч. Працівники лікарні 
зібралися для зустрічі свята, 
коли раптом привезли вагітну 
жінку. Федір Власович старан
но мив руки, кидаючи сестрам 
вказівки. Вихід був лише один 
— операція.

Довго палали квадрати ві
кон. Люди в білих халатах зосе
реджено схилились над столом, 
де лежала хвора. Йшла вперта 
боротьба за життя матері й но
вонародженого.

Сягнуло далеко за північ, ко
ли лікар повернувся до колег, 
але жоден з них не торкнувся 
бокала.

— За новонароджений рік!— 
підняв хтось.

— За новонародженого... — 
сказав Федір Власович задум
ливо.

Відчувалось, що він думками 
ще там, в операційній..,

В. ШУЛЬГА, 
журналіст.

м, Новомиргород.

Користуючись крилатою фразою 
Стаиіславського про те, що «театр 
починається з вішалки», я почав 
відвідування 1-ї школи робітничої 
молоді саме з роздягальні.

— Тут у пас, — сказала приби
ральниця, — повніш порядок, ви
няткова дисципліна. Роздягаються 
тільки в коридорі.

— А чому так замало пальт на 
вішалках?

— То вже інше питання...
— Паш педагогічний колектив, 
говорить завуч школи Григорій 

Гаврилович Д'яков, — приділяє 
увагу всім питанням виховного 
процесу. Питання відвідування 
школи — у нас проблема. ГТого ми 
обговорювали па багатьох педаго
гічних радах, на загальних зборах, 
вчителі проводять індивідуальну 
роботу. І все ж...

Григорій Гаврилович подає спис
ки відвідувань школи. Учні — в 
основному молоді робітники заво
ду «Червона зірка» і вихованці 
професійно-технічних учіїлнщ. За
раз школу по списку має відвіду
вати 606 чоловік.

А відвідує? 1 грудня — 453, 9-го
— 329. 22-го — 315.

100 процентів буває тільки на 
перше вересня та рідко на початку 
нового року.

— Причина, — говорять вчителі 
школи, — не тільки наша. Слабку 
допомоіу падають комсомольські 
організації цехів заводу та четвер
того професійно-технічного учили
ща. Візьміть хоча б третій механо
складальний цех. 24 робітника вва
жаються учнями школи Відвідує.
— менше половини.

Бесідуємо з секретарем комсо
мольської організації цього цеху 
Віталієм Пісковим.

— Що вп можете сказати про 
комсомольця Олександра Євчешса?

— Непоганий хлопець. Правда, ке 
відвідує школу.

— А Микола Солошенко. Антопіпа Че. 
репанова. Катерина Карамзіна. — на
зиваю список із 16 чоловік тих. хто не 
відвідує занять.

•— Вони теж
— А пп?
— ...Но холЖ" — ніяковіє комсорг.
— Віталій Пісковий. — говорить 

про нього класний керівник 9-а 
класу Віра Юхимівна Грановська.
— за півріччя в школі з’явився два 
рази. Розмовляла, доводила, навіть 
прохала — не допомагає

Комсорг першого механоскла
дального має с'ерсдию освіту, доб
ре вчиться в інституті А осі. з 41 
вихппания школу відвідує тіль
ки 25

Дещо «краще» н метизному
— У пас. — говорить комсорг Поля 

Соколенко. — школе погано відвідують 
тільки два комсомольці

— А скільки вчиться'>
— ..Чотири
Деякі комсомольські ватажки не зна

ють навіть, скільки їх молодих робітни
ків вчаться. Розмовляй з багатьма з 
них. Більшість — молоді комсорги, ви
брані ППП1ПНЙ раз

— А завком комсомолу. — гово. 
рять деякі. — не збирав пас по 
цьому питанию.

Говорив з багатьма хлопцями і 
дівчатами. які пропускають іа- 
ияття.

— Перша причина — пажію, не
має часу.

Так, важко. Ніхто, здається, не 
буде говорити, що освіта дається 
легко. Тим більше, коли працюєш.

Але хіба легко пресувальнику 
ковальсько-пресового цеху Василю 
Павловичу Сергієнку’ На роботі— 
ударник комуністичної прані, пере
довий робітник, фотографія його 
прикрашає заводську «Дошку по
шани». В сім’ї — батько двох ді
тей. В школі — жодного пропуску 
занять Хіба легко Миколі Савчен- 
ку і багатьом, багатьом тим. хто 
бачить себе не тільки слюсарем чи 
зварником. а й освіченою люди
ною?

— Друга причина, — відверто 
говорять ті, що пропускають за
няття,.— та, що в цеху навчанню 
приділяють мало уваги.

Може ватажки комсомольських 
організацій цехів заводу «Черво
на зірка», комсомольська організа
ція 4-го професійно-технічного учи
лища все ж зважать па прохання 
вчителів школи? Школа теж, ма
буть, як і театр, починається з ві
шалки...

Є. ПАНОВ.
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ООЛОДИМИР ІВАНОВИЧ переглядає 
свої архівні матеріали. Серед них — 

газети «Радянський студент», «Патріот 
Батьківщини», «Советский спорт». А 
там —1 матеріали, в яких розповідається 
про життя і діяльність інститутської пер
винної організації ДТСААФ. А далі — 
вирізки з газет і журналів різних років, 
листи Героїв Радянського Союзу та ко
лишніх студентів інституту — учасників 
Великої Вітчизняної війни, різні рідкіс
ні фотографії.

В. і. Чнігчепко — Інспектор по кадрах. А дот- 
саафівці три роки гону обрали його своїм 
ватажком. € життєвий досвід. За плечима у 
Володимира Івановича пройдений шлях вій
ни від першого до останнього дня. Був моря
ком. Майор запасу. В грізному 1943 році йо
му вручили партійний квиток.

Трішечки незабутніх спогадів... Я уважно 
слухаю його розповідь І непомітно занотовую 
все в мій записник.

А зараз ми збираємо матеріал» для напи
сання історії первинної організації ДТСААФ.

— Раніше ця організація називалась 
ОСОАВІАХ1М, — відірвавшись від спогадів 
говорить Володимир Іванович і потім показу« 
мені свій архів: Переглядаю його.

Тут справді цікаві речі. Я дізнаюсь, 
що в останній війні немало викладачів, 
студентів, співробітників інституту зі 
зброєю в руках захищали нашу Вітчиз
ну від фашистських окупантів. Одні бу
ли у військових частинах, інші боролись 
з ворогом у партизанських загонах. Не
багато з них повернулося додому. Ми
нули роки, але до цього часу матері, ді
ти ще не знають про долю своїх близь
ких, їх героїчну долю. Загинули В. О. 
Дикий — секретар комітету комсомолу 
інституту, М. М. Карнаух — помічник 
директора інституту по адміністративно- 
господарській частині, І. І. Крейтор — 
викладач історії СРСР, П. Ф. Непомня- 
щий — викладач політекономії, І. І. 
Луб’яний — викладач української мови, 
П. Ф. Романовський викладач фізики, 

С. М. Остапенко — секретар партійного 
бюро інституту, О. М. Коцюба — за
ступник директора інституту по навчаль
ній і науковій роботі, Ф. К, Сівовна — 
викладач історії СРСР... А скільки ще 
невідомо слідопитам інституту?! Для 
увічнення пам'яті загиблих тут обладна
на меморіальна дошка, куди занесені 
імена відважних захисників Батьківщи
ни, виготовлено стенд з фотографіями.

------------------------ ВЧИМОСЯ МУЖНОСТІ

Уроки 
без 
перерв

...Володимир Іванович поспішає. Задзвонив 
телефон. Bin взяв трубку, а в тим часом пе
реглядаю матеріали, з яких видно як росла 
первинна організація, як ширились її ряди 
В 1967 році, наприклад, коли В. І. Чиїїченка 
обрали головою комітету ДТСААФ, членів 
ДТСААФ (Туло лише 950, уже в 196S і 1969 ро
ках — 1369 і 14S0 членів. В цьому ювілейному 
році Володимир Іванович разом з членами 
комітету зобов’язався досягти SO-процснтного 
членства в своїй первинній організації.

♦ * »
Комітет ДТСААФ Кіровоградського 

педагогічного інституту імені О. С. Пуш
кіна постійно дбає про військово-патріо
тичне виховання студентів, підготовку 

молоді до служби в Збройних Силах 
СРСР.

Як здійснюється це практично? В ін
ституті, в гуртожитках систематично 
влаштовуються зустрічі студентів з 
людьми, які є взірцем патріотизму, від
даності нашій великій справі. На про
тязі останніх трьох років в інституті ви
ступало багато старих більшовиків, учас
ників Великої Вітчизняної війни.

Однією із форм роботи комітету ДТСААФ 
в проведення тематичних вечорів. Бонн влаш
товувались на такі теми: «25-річчя визволен
ня КІровоградщини від німецько-фашистських 
загарбників», «Радянські Збройні Сили на за
хисті миру»,

Глибокий слід у серцях студентів залишив 
вечір під гаслом «Нехай їхнє життя завжди 
буде прикладом для тебе»

В лекціях і на семінарських заняттях ви
кладачі інституту теж прагнуть найяскраві
ше розкрити революційні, бойові традиції ра
дянських людей, славний шлях Збройних Сил 
нашої країни, повніше знайомити студентів з 
військовою діяльністю В. І. Леніна.

* * *
Ще про одну надзвичайно цікаву іс

торію я дізнався з архіву В. І. Чинчен- 
ка. Гортаючи сторінки архіву, я натра
пив на пожовтілу фотографію фронто
вих років Героя Радянського Союзу 
Джунковської Галини Іванівни. Тут же 
два листи від неї, написані дрібним, ал© 
виразним почерколА.

...Якось в розмові із редактором інститутсь
кої багатотиражки Володимиром Ромавцеви- 
чем, Володимир Іванович почув про те, що на 
англійському факультеті інституту вчилась 
в 1950 році Герой Радянського Союзу Г. І. 
Джунковсььа. Почались пошуки. Як а’ясува- 
лось, про Галину Іванівну добро пам’ятає 
викладач англійської мови И. П. Ільченко. 
Але Наталія Пантеліївна, добре знаючи про 
Г. 1. Джунковську, точно не могла повідоми
ти В, І. Чннченку, де зараз проживас Герой 
Радянського Союзу, штурман ВПС, майор за
пасу. Лише сказала невпевнено:

— Наче десь в Москві,
Знову пошуки, листи. Писав В. І. Чннчеи- 

ко і в Центральне адресне бюро. Прийшла 
відповідь: «Така не проживає в Москві...». По

тім в редакцію журналу «Крылья Родины» | 
Архів Великої Вітчизняної війни.

Нарешті — відповідь із точною адре
сою, нагородним листом і описом под
вигу Г. І. Джунковської. Маючи такі до
кументи, Володимир Іванович Із хвилю
ванням написав листа випускниці педін
ституту. Довге чекання... А незабаром 
відповідь. І почалося листування з ге
роїнею...

І зноиу хвилюється Володимир Івано
вич. Знову з нетерпінням чекає, готує 
зустріч Герою Радянського Союзу.

В інституті ось-ось буде готовий «Ку
точок бойової слави Героя Радянського 
Союзу Г, І. Джунковської». Тут розміс
тять фотографії штурмана ВПС, листи, 
опис подвигу, копію нагородного листе, 
спогади викладачів інституту про Ге
роя...

ж » ♦
Врешті-решт, розмова про спортивну

з оборонно-масову роботу.
В інституті діє кілька технічних гурт

ків: автомобільний, мотоциклетний, ра- 
діотелефоністів, радіомайстрів, пара
шутний...

Голова комітету ДТСААФ інститутові 
згуртував навколо себе міцно ядро ак
тивістів. Постійно допомагають Володи
миру Івановичу зав. кабінетом історії 
КПРС І. Г. Артеменко, старший викла
дач фізики Костянтинов, студент фа
культету фізвиховання М. М. Бондар, 
студент факультету англійської мови 
Л.' С. Курилов, старший лаборант музич
но-педагогічного факультету І. В. Дубін- 
ський, викладач М. Б. Педюра, студен
ти Л. Волкожа, Є. Железняков, О. Мо
торна, М. Бозніцький, співробітники ін
ституту Л. Г. Івакіна, К. В. Гавк.

Ю. ГАДЖІЄВ.
м. Кіровоград.

НА ТЕМИ МОРАЛІ

■ЦОГО ДИВИШСЯ, — не ба-
* чив? — Любка не зробила 

жодного поруху, щоб поправити 
сукню.

Молодий сержант спалахнув. Йо
му ще не доводилось мати спра
ву з такими.

— Погодка, — сказала Любка і тихо 
вилаялась.

— Громадянко! — піднявся сержант.
— Що, не можна? — ліниво запитала 

вона і додала: — Запалити б дав...

Сержант дивився на її ніжне під
боріддя і йому ставало сумно. Він 
не пізнавав у цій збайдужілій дів
чині ту, що била по обличчю по
важного громадянина. Саме в цій 
ситуації і довірено розібратися 
молодому сержанту.

* * *
Любку в піонери не прийняли. 

Вчителька сказала, що поки не 
виправить двійок, хай і не мріє про 
червоний галстук. Всіх прийняли, а 
Любку ні. їй дуже хотілося стати 
піонерною. Тільки двійки...

Вчителька викликала маму. На 
зборах лаяла, казала, що Любці 
одна стежина — у в'язницю, що 
Любка знижує процент успішності.

Мати йшла додому, чомусь не по
трапляючи у свій квартал. Прихо
дила і била Любку ременем, що 
залишився з тих часів, коли батько 
був удома.

...Батько. Напідпитку пін плакав, і 
сльози стікали по неголених щоках. 
Брав Любу за руку,І попи гуляли міс
том. А потім батька не стало. Пішов...

♦ * »
Любку не прийняли і в комсо

мол. Групкомсорг Ніна сказала, що 
таким, як Любка, місця там мало. 
Уроки прогулює. Громадських до
ручень не виконує.

— Ну і хай, — сказала Любка.
Кинула школу. Пішла у вечірню.

* * #
Сержант палив цигарку. «Очі в тебе, 

як у Мавки», — думав. Любка ліниво 
кидала слова, які говорили про її не
складну долю. Батька вона любила. Він 
завжди чистив їй чобітки, коли мала 
їхати в школу. Проводжав до тролей
буса. Матір любила теж... Поки батько 
був дома. А потім боялася. Зморена 
після роботи мати била її ременем. Що 
випадково залишився від батька...

* ♦ ♦
Сусідка Ельвіра Борисівна сказа

ла: «Мати в тебе, Любко... Сама 
не живе й іншим не дає». Потім 
була наука: «Ти, Любко, запізнись 
до Михайла. Хай помучиться, біль
ше /побити буде. Коли вперше по
цілує, дай ляпаса. Що то за дівчи
на, яка дозволить цілувати себе з 
першого разу?»

Любка стояла в скверику і дивилася, 
як велика стрілка доходила до сьомої 
години. Потім нетерпляче підраховува
ла хвилини. А потім Михайло провод
жав її додому. 1 цілував, не питаючись. 
І Любка вліпила йому ляпаса. Все, як 
годиться. Тільки Михайло на наступне 
побачення не прийшов.

$ * *
Едуард, або Едік, як називала 

його Ельвіра Борисівна, був одяг
нений з голки. Голуба краватка 
дуже пасувала до таких же шкар
петок. Голубі очі під пшеничними 
віями пасували до краватки. Го
ворив лише розумні речі. Не такі, 
як однокласник Михайло. Той по
чав грубо цілувати, а Едуард гла
див руку, тихенько торкався губа
ми долоні.

— Едуард Васильович — світило. Но
то знають скрізь.

Ельвіра Борисівна, захлинаючись, 
розписувала достоїнства удаваного ін
женера.

...Вино було солодке. На душі теж 
ніби солодко від компліментів, Потім 
було соромно 1 страшно...

* * *
В гастрономі, як завжди, було 

завізно.
Хтось торкнувся її ліктя:
— Зустрінемось, Любонько?
Любка обернулася. Побачила 

чисто виголене обличчя, яскраві 
губи. Потім била по цьому облич
чю, по губах... Сержант зупинив її, 
перехопивши руки.

# ♦ *
— Ти вільна, — сказав сержант. 
Він подумав про те, що йому 

доведеться доповідати про ре
зультати розслідування. Показати 
протокол,..

Що ж, у суті справи він розі
брався. З цього боку нарікань на 
нього не буде. Тільки на душі чо
мусь неспокійно, боляче, немов в 
його присутності скривдили ди
тину.

В. ШАРІЙ.
м. Кіровоград.

фПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 15 січня. Перша про- 
грома. 10.00 — Новини. (М). 10.15
— Для школярів. «Жайворонок». 
(Дніпропетровськ). 10.45 — На
родні майстри прикладного мис
тецтва. (М). 12.13 — Ленінський 
університет мільйонів. (М). 12.45
— Телевісті. (К). 12.55 — Ленін
ські дні науки УРСР у Москві. 
«Пошуки, знахідки, відкриття». 
(Донецьк). 16.35 — «Голубий 
скрап — школярам». «Лєрмон
тов». (Кіровоград). 17.00 — Те

левісті. (К). 17-15 — Українське 
кольорове телебачення. «Мальов
нича Україна». (К). 18.00— «За
кон про здоров’я». (Кіровоград). 
18.30 — Ленінський університет 
мільйонів. (М).' 19.00 — Програ
ма «Час». (М). 19.30 — Худож
ній фільм «Навала». (Кірово
град). 21.00' — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР з хо- 
кея. «Спартак» •— ЦСКА. (М),
21.15 — .Міжнародний огляд, (і<).
22.15 — Чемпіонат країни з фі
гурного катання. (М). 23.15 — 
Телевісті. (К).

Друга програма. 13.00 — Мульт. 
фільм. (К). 18.10 — «Зимова
сюїта». Поетичні рядки. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 16 січня. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Телефільм 
«Зимові мелодії». (К). 11.35 —
Шкільний екран. Українська лі
тература для учнів 9 класу. Сві
тове значення спадщини і. Фран
ка. (Львів). 12.10 — Ленінські

дні науки УРСР у Москві. ’По
шуки, знахідки, відкриття». 
(Львів). 12.40 — Кіножурнал та 
художній фільм «Це починало
ся так». (Кіровоград). 14.25 — 
Наші оголошення. (Кіровоград). 
17.00 — Новини. (М). 17.15 —.
«Баня, ти як тут?» Телефільм. 
(К). 17.40 — Телевісті. (К). 18.00 
— Для дітей. «Про Буратіно, 
про Тьопу і про те, як роблять 
цукерки». Мультфільм. (К). 
18.30 — «Подвиг». Телеальма- 
нах. (М). 19.00 — «В. І. Ленін. 
Хроніка життя і діяльності», 
(М). 19.35 — Інформаційна про
грама «День за днем». (Кірово
град). 19.55 — Телефільм. (Кіро
воград). 20.05 — «За безпеку ру
ху». (К). 20.15 — Паші передачі 
в 1970 році. (К). 20.35 — «Еста
фета новин». (М). 21.15 — Моло
діжна програма «Погляд». (К). 
22.15 — Чемпіонат СРСР з фігур, 
ного катання. (М). 24.00 — Теле
вісті. (К).

ПОГОДА
Вдень 15 січня по терито

рії області і місту передба
чається хмарна погода без 
істотних опадів, по області — 
в першій половині дня ту
ман. Вітер південний, помір
ний. Температура повітря 
мінус 1 — плюс 3, по місту — 
0 —плюс 2 градуси.

16—17 січня — хмарна по
года, часом опади, місцями 
ожеледь. Вітер південно- 
східний, помірний до силь
ного. Температура повітря: 
вночі — 12—17, вдень — 6— 
11 градусів морозу.

Наша адреса і телефони
-------------- ---------------- И-Г------------- ---------

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

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - орган Кировоградского 
обкома Л КОМУ, г. Вирової рад.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вуз. Глінюі, 2.
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ПЕРШИЙ МАТЧГ,—-х::
МЕКСША-^СРСР

МЕХІКО. (ТАРС), Дев’ятий чемпіонат світу з футбо
ла відкриють 31 травня на стадіоні «Ацтека» збірні 
команди Мексіки і СРСР. В результаті проведеного 
тут жеребкування ці команди разо/л з футболістами 
Белый та Сальвадору увійшли до першої групи, 
ігри якої проходитимуть на столичному стадіоні го- і 
повному стадіоні Олімпійських ігор 1968 року

А ось як розподілив жереб учасників інших груп: 
Друга: Уругвай, Ізраїль, Італія, Швеція. У а
Третя: Румунія, Англія, Чехословаччина,’ Брезілія. V 
Четверта: Перу, Болгарія, Марокко, ФРН,
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