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ЄДИНИМ СХВАЛЕННЯМ Доповідач і p, хто виступив в 
обговоренні догїбвіді, підкреслю
вали важливість питань, обговоре
них на грудневому Пленумі ЦК 
КПРС та Сьомою сесією Верхов
ної Ради СРСР, яка прийняла 
Державний план розвитку народ- 
цого господарства СРСР. і Дер
жавний бюджет країни на 1970 
рік. Комуністична партія і Радян
ський уряд успішно здійснюють 
накреслення XXIII з’їзду КПРС, 
Пленумів ЦК в галузі народного 
господарства, внутрішньої і зов
нішньої політики Радянської дер
жави, в комуністичному будів
ництві йдуть ленінським шляхом.

На зборах розгорнулась ділова 
розмова про завдання трудівників 
Кірсвбградщини в справі створен-

ня матеріально-технічної бази ко
мунізму. Відзначившії певні успі
хи в розвитку економіки області, 
учасники зборів підкреслювали 
необхідність найповнішого вико
ристання наявних резервів і мож
ливостей у розвитку промислового 
і сільськогосподарського вироб
ництва.

З промовою на зборах виступив 
перший секретар обкому КП Ук
раїни М. М. Кобильчак.

Учасники зборів у прийнятій ре
золюції одностайно схвалили рі
шення грудневго (1969 р.) Плену
му ЦК КПРС, Сьомої сесії Вер
ховної Ради СРСР, ленінську 
внутрішню і зовнішню політику 
ЦК .КПРС, практичну діяльність 
Політбюро ЦК КПРС.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Рік видання XI

на XVI обласній комсо-

З виступу Світлани Василенко, секретаря комсо
мольської організації Моїиоринської середньої шко
ли Знам'янського району 
мольській конференції:

ЗБОРИ ПАРТІЙНОГО АКТИВУ

В Кіровограді 14 січня в заді 
обласної філармонії відбулися 
збори активу обласної тй Кірово
градської міської партійних орга
нізацій.

Учасники зборів обговорили до
повідь «Про підсумкй грудневого 
(1969 р.) Пленуму ЦК КПРС і 
Сьомої сесії Верховної Ради 
СРСР», з якою виступив член По- 
літбюрб ЦК КП України, перший 
заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР Н. Т. Кальченко.

На зборах риступилп перший 
секретар Кіровоградського міськ
кому КП України І. П. Валяв- 
ськнй, перший секретар Світловод- 
ського міськкому партії А. А. Да
виденко, начальник комбінату 
«Олекса идріявугілля» М. В. Філо- 
пенко, директор заводу «Червона 
зірка» К- С. Курцев, перший сек
ретар Маловисківськогд райкоьіу 
КП України В. В. Гуля, перший 
секретар Знам’янського міськкому 
партії В. Г. Кузнецов,

ВИСТАВКА 
ТВОРІВ 
САМОДІЯЛЬНОГО 
ОБРАЗОТВОРЧОГО 
ТА НАРОДНО- 
ДЕКОРАТИВНОГО 
МИСТЕЦТВА

В приміщенні Кірово
градської картинної гале
реї відкрилась виставка 
творів самодіяльного об
разотворчого та народ
но-декоративного мисте
цтва. Виставку присвяче
но 100-річчю з дня на
родження В. І. Леніна. 
Тому цілком логічно її 
відкриває портрет Ілліча, 
виконаний в техніці ін
тарсії світловодським са
модіяльним художником 
І. Карпенком.

Твори самодіяльних 
художників образно роз
повідають про сьогоден
ня, Тут представлені те
матичні полотна, такі як 
«Щира розмова» М. Ба- 
щенка, «Прометем» В. Си
ниці, експонуються порт-

Зустріч представників комуністичних 
і робітничих партій 
європейських країн

У Москві 14—15 січня 1970 року відбулася зустріч 
представників 28 комуністичних і робітничих партій 
країн Європи.

В ній взяли участь представники Центральних Ко
мітетів Комуністичної партії Бельгії, Болгарської ко
муністичної партії, Комуністичної партії Великобрита
нії, Угорської соціалістичної робітничої партії, Соціа
лістичної єдиної партії Німеччини, Німецької комуніс
тичної партії, Комуністичної партії Німеччини, Соціа
лістичної єдиної партії Західного Берліна, Комуністич
ної партії Греції, Комуністичної партії Данії, ірланд
ської робітничої партії. Комуністичної партії Північ
ної Ірландії, Комуністичної партії Іспанії, Італійської 
комуністичної партії, Прогресивної партії трудового 
народу Кіпру, Комуністичної партії Норвегії, Поль
ської об’єднаної робітничої партії, Португальської 
комуністичної партії, Румунської комуністичної партії, 
Сан-Марінської комуністичної партії, Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Комуністичної партії Ту
реччини, Комуністичної партії Фінляндії, Французької 
комуністичної партії. Комуністичної партії Чехосло- 
ваччини, Швейцарської партії праці. Лівої партії — 
комуністи Швеції, Союзу комуністів Югославії.

Учасники зустрічі обмінялись думками по пробле
мах колективної безпеки і миру на європейському 
континенті. Вони поінформували один одного про 
заходи, які вони проводять у зв’язку з 100-річчям з 
дня народження В. І. Леніна.

Зустріч пройшла в дусі товариського співробіт
ництва.

ЗА КРАЩЕ ЮВІЛЕЙНЕ 
ВИДАННЯ

Бюро обласного відді
лення Спілки журналістів 
УРСР та рада обласного 
управління по пресі поста
новили провести конкурс 
на краще ювілейне видан
ня, присвячене 100-річчю 
з дня народження В. І, 
Леніна.

В конкурсі беруть участь 
колективи редакцій район
них і міськрайонних газет, 
районні, міські та обласна 
друкарні. Конкурс прохо
дить з 1 січня по 1 квітня 
1970 року. При підведенні 
підсумків його будуть вра
ховані тематичні номери 
газет, розвороти, сторінки 
з матеріалами, присвяче
ними 100-річчю з дня на
родження В. І. Леніна, ви
користання газетних жан
рів, композиційна майстер
ність і різноманітність фо- 
трілюстрування, ідейно та 
художнє оформлення га
зет, плакатів, листівок.

До 1 квітня 1970 року 
; -----

редакції газет мають 
діслати обласному управ
лінню по пресі кращі юві
лейні видання. Жюрі, під
водить підсумки, визначає 
переможців конкурсу і ви
носить рішення про їх на
городження. Колективи 
редакцій газет та друка
рень, що займуть перші 
місця о конкурсі, будуть 
нагороджені грамотами і 
грошовими преміями: од
на перша — 75 карбован
ців, одна друга — 50, одна 
третя — 35, дві заохочу
вальних по 25 карбованців.

Керівники редакцій І 
друкарень, які одержать 
премії, мають розподілити 
їх серед працівників, що 
забезпечили високу якість 
ювілейних видань.

Підведення підсумків 
конкурсу проводить жюрі, 
затверджене бюро облас
ного відділення Спілки 
журналістів УРСР, радою 
обласного управління по 
пресі.

ЩО Я НЕСУ 
З «КРАЇНИ ЗНАНЬ»

В школах області навчається близько 40 тисяч ком
сомольців і понад 100 тисяч піонерів. Комсомольці 
приділяють багато уваги вихованню патріотів-ленін- 
ців. За останні роки народилось багато нових, зміс
товних форм ідейно-виховної роботи. Це і гуртки 
юного марксиста, і університети політичних знань, 
групи червоних слідопитів і зони піонерської дії, по
ходи шляхами слави батьків, військові ігри, «трудові 
десанти».

Важливим доповненням до навчального процесу є 
республіканська експедиція в «Країну знань». В цій 
експедиції беруть участь дві тисячі загонів школярів 
області.

Проте, підкреслювалось на конференції, комсо
мольські організації, як шкіл, так і підприємств ма
ють ще багато зробити для зміцнення шефських 
зв’язків школи з підприємствами і колгоспами, для 
поліпшення профтехорієнтації.

Я — учениця. Представник 
молодшого покоління багато- 
численної армії КОМСОМОЛІ! 
Знам’пнщннн. Серед членів 
ВЛКСМ нашої школи від
стаючих немає. Більшість з 
них навчається лише па «доб
ре* та «відмінно».

Навчання поєднуємо з пра
цею. Всі комсомольці школи 
активно працюють в учнів
ській виробничій бригаді, на
дають допомогу колгоспові. 
Але я повинна сказати, що 
цього замало для професій
ної орієнтації.

Багато чудових шляхів У 
майбутнє відкрито перед на
ми, учнями. Одні після закін
чення школи ідуть на вироб
ництво, Інші — можуть про
довжити навчання у вищих 
або середніх учбових закла
дах. Випускники шкіл, які 
обирають ту чи іншу спеці
альність, можуть успішно ово
лодіти нею.

Безумовно, нелегко зразу пе
рейти до дорослого ЖИТТЯ,

ту чи іншу справу, яка на
дасть радість творчості, дозво
лить принести користь суспіль
ству.

І тут хочеться висловити 
претензії старшокласників до 
наших старших товаришів.

Назріла потреба дати мож
ливість нам ближче познайо
митись з висококваліфіковани
ми робітниками, допомогти 
уявити людину майбутнього, 
яка керує складною технікою.

Адже не секрет, що біль
шість пас, випускників, після 
закінчення школи йде вступа
ти до вузів чи технікумів, 
знаючи про них лише з оголо
шень. Та хоч би взяти наші 
обласні вузи чи середні учбо
ві заклади. Ми про них знаємо 
мало, бо студенти не бупають 
п наших аудиторіях. А викла
дачі цих закладів приїздять 
лише тоді, коли проходить 
кампанія набору.

А треба, щоб їх поява була 
тоді, коли тільки зріють пла
ни на майбутнє.
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Механізатори комсомольсько- 
молодіжної тракторної брига
ди з колгоспу їм. Володимира 
Ульянова Олександрійського 

району, очолюваної Петром 
Лїакарснком, домоглись висо
ких показників у вирощенні 
сільськогосподарських культур 
в минулому році. По ЗО цент
нерів пшениці з гектара зі
брали вони на площі близько 
400 га. Добре вродили просо, 
ячмінь, овес, цукрові буряки 
на площах, оброблюваних 
бригадою. Однією з перших в 
області відгукнулась бригада 
Петра Макаренка на заклик 
новоархаигсльських механіза
торів вирушити в похід за вро
жай ювілейного року.

Зараз у механізаторів бага
то справ. Адже незабаром 
весняні польові роботи. Часто 
в бригаду навідується секре
тар комітету комсомолу арті
лі Андрій Короти, цікавиться, 
як ідуть справи, які труднощі 
виникають в роботі. От і цьо
го разу є про що поговорити 
бригадиру і секретарю комі
тету комсомолу.

П а ф о т о: П. МАКАРЕН
КО та А. КОРОТЯ.

Фото К). ЛІ ВАШ НИКОВА.

П. МАЛЬКОВ

Без охорон

Зараз живе в рідному колгоспі «Жов
тень» Новомнргородського району. Не
щодавно пішла на відпочинок. Але не 
пориває з любимцю справою. Буває в 
тракторній бригаді, ділиться з молоди
ми механізаторами своїм неабияким до
свідом, своїм чудовим прикладом вона 
запалює дівчат області на добрі діла, 
допомагає їм оволодіти технікою. .Між 
Іншим, таких жінок-механізаторів в об
ласті багато. 1 кожна з них могла б 

І" трактористці країни: 
дорога Паша Ангеліна! Ти чуєш заліз- 

Це ведуть їх твої 
в їх ді-

свідом, своїм чудовим прикладом

допомагає їм оволодіти технікою.
ласті 
сказати першій

ний хід машини? __ _ 
спадкоємниці. Ти безсмертна 
яннях.

ХТО ВОНИ, ці славні 
трудівниці? Н(

було. Ще в

жінки- 
А трудівниці? Назвемо кількох: 

Марія Вітько і Надія Тарасенко з 
Бобринця, Любов Бургаз із Зна
м’янки. Тільки ці три жінки мають 
загальний трудовий стаж роботи 
на тракторах більше ста років. 
Перша з них нагороджена орде-

ОБИРАЄШ ПРОФЕСІЮ? 
ОБЕРИ ОСЬ ТАКУ

ЗЛАТОПІЛЬ...
н

Н БЕЗХМАРНОМУ небі нерухо- 
’ мою цяточкою десь біля са

мого сонця повис жайворонок. 
Мелодія його пісні гріла хлібо
робське серце, хоч воно і без того 
було переповнене радістю: буйно 
пішла у ріст озима пшениця, чіт
ко вималювались зелені квадрати 
кукурудзи, ген аж до самого гори
зонту простяглись стрімкі мери
діани цукрових буряків. За кер
мом трактора сиділа кремезна, з 
красивим обличчям жінка. Слухала 
вона, ось цю, до болю знайому піс
ню провісника весни — жайворон
ка, вдихала на повні груди на
стояне на різнотрав'ї пахуче по
вітря, і якось мимоволі пригаду
вала своє життя.

...Ой як давно це 
пам'ятному трид
цять другому ро
ці. Селом їхав 
трактор. Люди, за
цікавлені досі не
баченим видо
виськом, висипали 
на вулицю.

З того пам’ятно
го дня і визначи
лась професія Ок
сани. Вона вирі
шила вчитись 
на трактористку.

Тридцять чотири 
роки Оксана Іванівна 
працювала на трак
торах. Між іншим, 
не одна, а з чолові
ком. Сталося так, 
що після курсів 
Оксану направили 
в бригаду Івана
Сугака. Невдовзі побрались. З тих пір 
так і працювали разом понад третину 
віку. Ще до пійии на весь район йшла 
слава про Оксану Сугак. Називали її 
тоді азлатопільською Ангеліною*. Ви
сокий виробіток, рекордні врожаї, за* 
ощаджене пальне, — коротше кажучи, 
по всіх показниках виходила перемож
ницею, в усьому спритна трактористка 
посідала завжди перші місця п районі. 
Та особливий трудовий героїзм прояви
ла вона в дні війки і в перші післяво
єнні роки.

ФАШИСТИ все пограбували, 
зруйнували. Не було запасних 

частин — і Оксана Іванівна роз
бирала підбиті нашими гарматни
ками німецькі танки, підганяла різ
ні деталі до свого трактора. Не 
було освітлення — робила світиль
ник з консервної банки і змоченої 
в гасі ганчірки, запалювала його і 
так працювала з вечора до ранку. 
Вогник ледве жеврів, та все ж за 
ніч давала по півтори норми. За
питаєш її тепер про все це. — 
мовчить, або кине кілька слів і 
тільки, мовляв, тоді всім було важ
ко. Веселіють її задумливі красиві 
очі тільки тоді, коли почнеш про 
вихованців розпитувати. А їх у 
неї немало, більше тридцяти. Не 
тільки свою майстерність переда
ла вона Івану Шпаку, Григорію Ли
марю, Івану Роєнку, Івану Степа- 
ненку та багатьом іншим, а й лю
бов до праці їм прищепила — 
страсну, палку любов, тому що, як 
часто говорить Оксана Іванівна, по
гана робота — гірше крадіжки.

Оксана Іванівна —• мати семи ді
тей. Та якихі «З золотими руками», 
—~ говорять про них у колгоспі. 
Віра І Марія вивчились на зоотех
ніків, Іван пішов по шляху батьків 
— механізатор, Олександра, Ліда, 
Гдля і Володимир працюють у про
мисловості.

Мати. Дружина, Господарка дому.
• Трактористка. Але і це не все. Вона 

вісім років, до 1987 року, була депута
том Верховної Ради республіки. Вико
нувала велику громадську роботу. Бу
ла учасником ВДНГ. нагороджена ор
деном Трудового Червоного прапора.

ном Трудового Червоного Прапо
ра, а Надія Тарасенко і Любов Бур- 
газ — орденами Леніна.

А хто не знає на Кіровоградщи- 
ні Марію Прокопівну Правду з 
колгоспу імені Ульянова Кірово
градського району. 35 років вона 
за кермом трактора. За роки ро
боти, як підрахував обліковець 
тракторної бригади, обробила де
сятки тисяч гектарів землі і про
їхала на тракторах понад 80 тисяч 
кілометрів. Тобто, двічі об'їхала 
земну кулю по екватору. «Наш 
космонавт», «Наша Терешкова»,— 
з гордістю називають колгоспники 
Марію Прокопівну. Вона — за
служений механізатор республіки. 
Нещодавно жителі села на вечорі 
вшановували чудову жінку-трудів- 
ницю. Піонери піднесли їй живі 
квіти, пов’язали червоний галстук. 
А голова колгоспу від імені всіх 
колгоспників вручив їй ключі від 
нового будинку, подарованого кол
госпом сумлінній трудівниці.

Вже в літах ці жінки-механізато- 
ри. Але, як каже Марія Прокопіо- 
на, та робота що по душі — моло
дить людину. Справді, вона з мо
лодечим запалом готується до 
весни, щоб у завершальному році 
п'ятирічки здолати нові завітні ру
бежі.

ПОРЯД з жінками-ветеранами на 
Кіровоградщині чимало пра
цює і дівчат-трактористок. Взявши 

собі за приклад О. І. Сугак, М. П. 
Правду, Л, М. Бургаз та багатьох 
інших, вони примножують їх доб
рі трудові традиції, відзначаються 
бездоганною роботою, вмінням, 
кмітливістю.

...Якось мені довелось бути в колгоспі 
<Батьківщина» Маловисківського райо
ну. На прохання розповісти, хто з ме
ханізаторів відзначається на догляді за 
посівами, бригадир тракторної бригади, 
взагалі мовчазна і скупа на похвалу 
людина, відповів:

— Найкраще іде Женя Сидоренко. 
Норму перекриває, робота бездоганна.

Давайте поїдемо до агрегату іі ви в 
цьому самі переконаєтесь.

Ми любувались її роботою. Трак
тор водить, наче по шнурочку, з 
жіночою акуратністю. В рядках — 
жодної пригорнутої чи підрізаної 
рослинки. Земля оброблена, наче 
у парниках.

А ОСЬ ІНША спадкоємниця Па
ші Ангеліної, Галя Васелова з 

колгоспу імені XXII з’їзду КПРС 
Кіровоградського району. Вона 
працює разом з чоловіком — він 
комбайнер, вона трактористка. І 
добре працює. Має подяки, наго
роджена кількома грамотами. Во
на — депутат обласної Ради. З 
Новоархангельська повідомляють 
про чудову роботу трактористки- 
комсомолки Юлії Вершибалко, з 
Онуфріївни — Людмили Роженко, 
з Світловодська — Валі Залюбов- 
ської.

Механізаторською справою юн
ки опановують в трьох училищах 
—Бобринецькому, Голованівсько- 
му і Новгородківському. За кіль
ка років ці три училища підготу
вали близько тисячі дівчат-тракто
ристок. Зараз дівчата теж навчаю
ться в Бобринецькому училищі. 
Завідуюча навчальною частиною 
училища Зінаїда Олексіївна Сиво- 
кінь з гордістю розповідає про 
своїх вихованок:

— Сумлінно беруться за навчан
ня, до всього допитуються, цікав
ляться. А це — перша ознака то
го, що справа, яку вони обрали — 
їм до серця. А коли серце лежить 
до діла, то, як кажуть, руки самі 
прикладуться.

На початку грудня в Бобринці від
бувся черговий випуск дівчат-тракто
ристок. Сто юнок, склавши екзамени, 
поїхали працювати в рідні колгоспи. 
Ось Марія Дсмчик. Вона завжди з за
здрістю дивилась на людей, які вміють 
управляти технікою. Ще б пак! її бра
ти Володимир і Віктор, чоловік Петро 
— кращі механізатори колгоспу. То ж і 
Марії захотілось стати трактористкою. 
Сказала про це чоловікові. Він запере
чив, мовляв, а діти? (у них двоє ма
леньких діток).

— А бабуся? — відповіла Марія...
І поїхала Марія в Бобринецьке 

училище.
Для навчання тут створено доб

рі умови. Все — гуртожиток, хар
чування, спецодяг — за рахунок 
держави. До послуг дівчат — біб
ліотека, актовий і спортивний за
ли. Дівчата вивчають не тільки різ
ні машини, а й слюсарну справу, 
суспільствознавство, основи елект
ротехніки, агрономію, естетику. Ті, 
хто не має середньої освіти, відві
дували вечірню школу.

І ось екзамени. Марія протягом 
року вчилась на відмінно. Екза
мени вона теж витримала, як ка
жуть а училищі «на круглі п’ятір
ки». І поїхала в рідний колгосп, де 
складе сімейний механізований аг
регат — буде працювати з своїм 
Петрусем на одному тракторі.

Ста юнкам присвоєно звання імахані- 
затора широкого профілю. Бонн доско
нало вивчили колісні і гусеничні трак
тори, зернові, кукурудзяні і бурякозби
ральні комбайни. Серед відмінників, 
крім Марії Демчии, — Алла Скалин- 
ська. Іра Школа. Варвара Киш, Зон 
Ферещук та Інші.

На відміну від попереднього ви
пуску новий набір розрахований на 
трирічний строк навчання. Всі, хто 
поступив в училище, має восьми
річну освіту. За три роки навчання 
дівчата не тільки оволодіють спе
ціальністю механізатора широкого 
профілю, а й одержать атестат про 
середню освіту.

1. ГРИЦЕНКО.

Квартири У Леніна в Петро
граді не було. Після повернен
ня із еміграції у кв,тДи 
року він поселився з Надією 
Костянтинівною у своєї сест
ри Ганни Іллінічнн Єлізарової, 
З липневих ДНІВ — підпілля, 
копиця сіна в Розливі, Гель
сінгфорс, Виборг. На початку 
жовтня Ілліч нелегально по
вернувся до Петрограда, жив 
на Виборзькій стороні в спе
ціально підготовленій кварти
рі. Ввечері 24 жовтня він за
лишив цю квартиру і більше 
туди не повертався. Залишив
ся в Смольному. >

Тижнів через два після ре
волюції, коли я був уже ко
мендантом Смольного, ~внизу, 
в кімнаті якоїсь класної дами, 
ми обладнали житло для Лені
на і Крупської. Цс була неве
личка кімната, розгороджена 
навпіл перегородкою. Вхід був 
через умивальну з багатьма 
кранами, тут раніше умивали
ся інститутки. В кімнаті —• 
невеличкий письмовий стіл, ди
ванчик та пара стільців — ось 
і вся обстановка. За перего
родкою прості вузькі залізні 
ліжка Володимира Ілліча і На. 
дії Костянтинівни, дві тум
бочки. шафа. Більше нічого.

Прикомандирував я до 
«квартири» Ілліча солдата 
Жолтишсва. Він прибирав кім
нату. топив грубу, носив обід 
із їдальні: рідкий суп, кусок 
хліба з полови, інколи кашу— 
що належало всім по пайку. 
Бувало, Ілліч і сам ішов вве
чері в .їдальню за супом. Де
кілька разів я зустрічав його з 
солдатським казанком в руці.

Ілліч був надзвичайно скром. 
ним і невибагливим. Дуже 
рідко він звертався до кого- 
иебудь з особистими прохан
нями, а якщо й просип що- 
небудь для себе, то саме про
сив. а ііс вимагав, неодмінно 
ввічливо, 
бажаючи 
будь своїми особистими потре
бами.

Сиджу я якось у себе в ко
мендатурі. раптом відкриваю
ться двері, на порозі — Воло
димир Ілліч в шубі, шапці, 
видно з усього їде на збори 
або на мітинг. В руках неве
личка дерев’ява шкатулка.

— Товаришу Мальков, у вас 
знайдеться декілька хвилин?

Я схопився.
— Володимире Іллічу, та я... 
Він замахав рукою.
— Сидіть, сидіть. Адже 

особистій справі.
Вигляд у Ілліча якийсь 

звичайний, мабуть, навіть тро
хи сором’язливий. Обережно 
протягує мені шкатулку.

— Якщо вам не важко, від
крийте цю шкатулку, ніяк у 
мене не виходить. Тільки, 
будь ласка, обережно, акурат
но, нс зіпсуйте. Я дуже доро
жу нею, тут ЛИСТИ ВІД моєї 
мами.

«Від мами» — так і сказав!
— Володимире Іллічу, я за

раз же зроблю це.
— Навіщо ж зараз? Що ви! 

Коли час знайдеться, тоді й 
відчините. Зараз я всерівно 
від’їжджаю. Тільки, будь лас
ка, сьогодні. Поки що побере
жіть її, а коли повернусь, то
ді й віддасте.

Володимир Ілліч пішов, а я 
взявся за шкатулку. Взяв її 
обережно, не тільки щоб не 
подряпати, намагався не дика, 
ти на неї. Провозився з півго
дини, відчинив. З якою радіс
тю повернув я її Іллічу, коли 
він приїхав.

Коли дістали ми халву, я 
роздав її працівникам раднар- 
кому, ВЦВКа, ревкому. Декіль
ка фунтів виділив для Ілліча 
і сам відніс до нього в кім- 
нату.

Проходить декілька годки, 
стук у двері.

— Ввійдіть!
Входить Надія Костянтинів

на і кладе мені на стіл пакунок з халвою. У
— Жолтишев сказав, що це 

ковПГп»гиЛІ 'гова₽“шУ Маль
кам Л ™ £ велике. Тільки 
нам не треба, спасибі. Хоч тут 
ісцЛаГ™°’ але ви П°Р{В»У між 
всіма товаришами розділіть. 
тин;п,„л 1до ви’ Надіє Костян- 

< У нас цієї халви 
хочете, я не тільки

делікатно, явно не 
обтяжити кого-не-

ТННІВНО, 
СКІЛЬКИ 
вам, всім дав.

Я 8
не

— Ну тоді інша справа. Иль* 
ки псе рівно ви її заберіть. 
Дайте кому-небудь іншому.

_  Іншому? ЇЕле чому? Мож 
лнво, Володимир Іллі*' нс дю" 
бить халви,

— Та ні. лишить, та ще Я-я» 
любить. Тільки, знаєте, вона 
дуже , дорога, а в вас зараз 
грошей немає. Ви вже проба і- 
тс_іш не просіть, Надіє Кос
тянтинівно. Не візьму. А про 
гроші-і не Думайте. Халва Ш7 
чия, так Щ- 
безплатно.

Ледве-ледве 
Костянтинівну ’
Такі вони були, Ленін і КРУ”’ 
ська, більшовики...

В 1917 році Ленін їздив І 
ходив всюди без будь-яьог 
охорони.’ Це мене дуже турбу
вало. Декілька разів я нама
гався говорити на цю тему З 
Володимиром Іллічем, він тіль
ки рукою махав:

— Та що ви! Тільки ще цьо
го не вистачало!

Сперечатись з ним було да
ремно.

Говорили з Володимиром 
Іллічем про охорону і Яків 
Михайлович, і Фелікс Едмун- 
дович, але й вони нічого не до
бились. І це тоді, коли Воло
димир Ілліч не ТІЛЬКИ ПОСТІЙ
НО виїжджав із Смольного, а й 
досить часто лід вечір ходив 
пішки удвох з Надією Костян
тинівною вулицями, відпочи
вав від нелюдського напру
ження. Піші прогулянки, як я 
помітив, були улюбленим від
починком Володимира Ілліча.

В 1917 році Леніна, правда, 
небагато хто знав в обличчя, 
портрети його ще не публіку
вались, але все ж мало чого 
могло трапитись. Коли Воло
димир Ілліч йшов на чергову 
прогулянку, на серці у мене 
було неспокійно. Не кажучи 
нічого Іллічу, я дуже суворо 
наказував вартовим пильно 
стежити за ним і Надією Кос
тянтинівною, коли вони гуля
ли неподалік від Смольноіго, 
але робити це так, щоб не по
трапити Іллічу на очі. '

Робити це було порівняно не
важко. тому що навколо 
Смольного постійно виставля
лись рухомі пости, які слідку
вали, щоб не було скупченим 
підозрілої публіки.«

І (14) січня 1918 року Воло
димир Ілліч виступив на бага
толюдному мітингу в Михай- 
ловському’ .манежі. Разом з 
ним на мітингу були Марія 
Іллінічна, сестра Володимира 
Ілліча, і швейпарс.ький соціа
ліст Фрідріх Платтен, який 
супроводжував Леніна, коли 
він повертався Із Швейцарії в 
Росію після лютневої, рево
люції.

Тільки всі троє після мітингу 
сіли в машину і машина ру
шила, як загриміли постріли. 
Платтен, чоловік рослий, здо
ровий, схопив Володимира Іл
ліча за плечі, нагнув Д9,сидін
ня і закрив власним ‘ тілом. 
Шофер дав попний газ, і ма
шина втекла. Ніхто із насажи, 
рів, крім Платтена, не по
страждав, та й Платтен від
бувся легким пораненням: ку
ля подряпала йому руку. Але 
кузов машини був прострі.те- 

в декількох місцях.
Відбулося це незадовго по 

відкриття Установчих зборів. 
чх-мИг,ТуТ»ВІК-е нс зважили на

Ьіліча і організувала 
™ « И? охорону, особливо ко- 

поїхав на засідання 
Установчих зборів

Охорона Смольного всі ці 
ЙОВІ« “гот дилась у повній Сю- 
посиленіTOBH°ST1- , Пости були 
"2г”ен ’• кількість постів
сп вп^бітм’ в1дпУстки в містовймщ₽,; охорони були
Усттноип* В- день вїдкрнттв
ВИЧ , Зі>орів «онч-Боуе-
иаокЛГ?У Ий спРавамп Рад-
те?с*оич • подзво»нв мені по 
женіїя пЛ ,пеРЄдав разпоряд- 
OXOPOHV П а: ,,оставнтн всю ?и КУлемеЛ РУШНИД‘О’ внкотн- 
знаходитись'вССмпМУ весь ',0С 

Врешті навіт? «іЛЬИОМу-
Леніна л після замаху,
довго тіче^ пи?Х?РОКял" *- шуЧеОЧаКеСА^аїОГ” в,нрЬ 
«об охорону "“S
Володимир Ілліч ! ?.нову

""Р»П>аду «?,адХ>»Г

in*»»* ---
що роздаємо ми н 

умовив Надію 
взяти халву.

«•ото і, ПАИлеи^К.
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і-1 АША дивізія після снль- 
• 1 но укріпленої оборони 
німецько-фашистських військ 
На Дністрі з боями через те
риторію Румунії поспішала 
на визволення братів-болга- 
рів. Вдень і вночі просували
ся військові частини. ї ось 
ми на болгарській землі.

Старі і малі зустрічали ра
дянських воїнів з хлібом- 
СІллю, квітами, пригощали, 
чим були багаті.
_ Ненадовго доводилось ро
бити привали. Чекали визво
лення міста і села. Голубий 
Дунай кликав помститнся за 
страждання і муки болгар
ських побратимів.

ДІВЧИНКА схилилась над піаніно, 
і її вправні руки швидко побіг

ли по клавишах, видобуваючи ча
рівні звуки. Наташа Самусенко, ні
би не помічає принишклий зал. 
Юну піаністку полонить музика. 
Нарешті пролунали останні акор
ди, і Наталка підвелась із стільця, 
схилила голівку з білим бантом. 
А тим часом конферансьє з піо
нерським галстуком оголошує на
ступного виконавця.

Йде концерт — звіт вихованців 
Гайворонської музичної школи. А 
перед цим скільки було занять, 
репетицій, успіхів і... розчарувань. 
Нині школу відвідує 171 учень. 
Приходять вони сюди після уроків 
у середній загальноосвітній шко
лі. Тут майбутні музиканти пізна
ють світ прекрасного.

Класи музичної школи невеликі, 
але світлі. У них музичні інстру
менти, зручні стільці, на стінах — 
портрети композиторів.

Завдання колективу викладачів 
дитячої музичної школи полягає в 
тому, щоб дати дітям музичне ви
ховання, а особливо обдарованих 
підготувати до вступу в музичні

ПЕРШІ 
АКОРДИ 
училища. На це спрямовані зусил
ля всіх викладачів.

За цей час багато дітей робітни
ків, службовців, інтелігенції навчи
лись грати на різних інструментах, 
а окремі з них — Наталя Белін- 
ська, Володимир Марчук, Юрій 
Сокур вирішили обрати собі про
фесію музиканта і зараз навчаю
ться стаціонарно на музичному 
відділі педінституту і культосвіт
нього училища.

Наталка Самусенко, про яку ми 
говорили, Віра та Надія Черкасо- 
ви, Тетяна Баланівська і багато ін
ших обдарованих дітей своїм вико
нанням класичних творів та народ
них мелодій на різних інструмен
тах причаровують багатьох. Про 
це свідчить і чотирнадцять кон
цертів, які пройшли з успіхом в 
залізничному клубі імені Воров-

^ького, в колгоспі «Шляхом Леніч 
На» торік,

Тридцять п’ять юних музикантів 
сідають пліч-о-пліч на репетиціях 
Оркестру народних інструментів. 
Ним керує В. М. Волощук. Різно
манітна програма юного мистець** 
кого колективу. Тут українські і ро
сійські народні пісні, уривки з кла
сичних творів, пісні сучасних ра
дянських композиторів. Оркест
ром баяністів керує С. В. Хмель
ницька. На черзі — створення ор
кестру духових інструментів, Ним 
керуватиме О. О. Лозанюк.

Казкові ліси намалював мороз 
на шибках. А в класах тепло від 
«центрального» опалення, від ство
реного затишку ревними виклада
чами, До школи поспішають юні 
прихильники музики. Іноді самі, 
іноді — у супроводі дорослих. В 
одному з класів чути перші акор
ди з творів Лисенка, в іншому —> 
баяністи грають мелодії, з якими 
їх діди ходили в атаки на ворога, 
ще в іншому — про наше сонячне 
сьогодення.

М. СІ ВАК,
Гайворонський район.

Ми вступили в жорстокі 
бої за місто Шуман. За ного 
звільнення полягло багато 
моїх однополчан. їх похова
ли з почестями.

В одному із сіл, розташо
ваному недалеко від міста, 
наша частина зупинилася на 
перепочинок. Селяни навпе
ребій запрошували воїнів до 
своїх садиб.

Мене з товаришами покли
кав вже літній багатосімей
ний болгарин. Довго він роз
повідав про Шпику, де сто
їть пам’ятник російським 
визволителям болгарського 
народу від турецького іга. І 
частував фруктами, овочами.

На подвір’ї зібралося бага
то селян,особливо — молоді. 

Вони розуміли нашу мову, а ми їхню. На моїй гімнастьорці 
поряд з комсомольським значком, висів емальований значок 
з силуетом Леніна. Болгарські другарі пильно вдивлялися п 
нього. 1 ось дочка хазяїна Ігосподи, Ліляна, не витримала і 
стиха промовила: ' ,

— Другаре, прошу подарувати цей значок. Я знаю — це 
Ленін.

Мені нічого не довелося робити, як зняти з своїх грудей цей 
дорогий значок із зображенням Ілліча і дати в подарунок 
Ліляні. Комсомольський значок з радістю одержав юнак 
Тодор. Мої товариші теж віддали різні значки, зірочки з пі
лоток.

З сяючими від радості І щастя очима бігала Ліляна, пока
зувала друзям значок з дорогим силуетом.

Незабаром ми вирушили вперед, на захід. Там народи теж 
чекали визволення. 1 всюди на болгарській, югославській, 
угорській землях, де проходила наша частина, наші радян
ські воїни, відбувалися теплі зустрічі, щирі вітання.

На території Угорщини пліч-о-пліч з нами брали участь в 
боях солдати нової Болгарії Ми підтримували міцні контак
ти. дружбу і взаємовиручку.

Після закінчення війни дивізія поверталася на Батьківщи
ну місцями, якими на захід йшла з боями. Ми впорядкову
вали могили загиблих товаришів, віддавали їм прощальні 
почесті.

На болгарській землі могили були обсаджені трояндами, 
квітами, дбайливо доглянуті.

А ось і село біля міста Шумана. Нас зустрічала і Ліляна 
з своїми друзями. На лацкані її ждкета сяяв значок з зобра
женням Ілліча... і
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м. Долинська.

П. ЗАДОРОЖНІЙ, 
офіцер запасу.

після ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»s,IIa кого я схожий?“

Анатолій Швидкий—учені» 
Кіровоградської школи ро> 
бітйнчої молоді № 8 — беш
кетував іг уроках, заважав 
товаришам конспектувати 
розповіді вчителів. Педагоги 
звернулися за допомогою до 
його батька М. М. Швидко
го, який працює майстром 
зміни цегельного цеху № <5 
Кіровоградського виробни
чого комбінату .будматеріа
лів, але у відповідь були ли
ше грубі слова. Про все це 
йшлося в замітці вчителя 
3. Адаса, надрукованій в 
«Молодому комунарі» II 
грудня минулого року під за
головком «На кого я схо
жий?»

Як повідомив редакцію ди
ректор комбінату будмате
ріалів А. Гречаний, замітку 
обговорено на зборах інже
нерно-технічного персоналу £ 
службовців цегельного цеху 
№ 2. Критика визнана вір
ною. Збори засудили пове
дінку М. М. Швидкого.

ТВОЇ УНІВЕРСИТЕТИ
ВОРШ наукового комунізму
К.Маркс і Ф. Енгельс перші закла

ли основи теорії естетичного вихован
ая. Головним його засобом вони вва
жали мистецтво, бачили в ньому фор
му освіченості, складову частину все
бічного розвитку людини, підкреслюва
ли єдність естетичного, етичного і мо
рального виховання. Естетична діяль
ність, мистецтво, література відіграють 
величезну роль у духовному житті, роз
витку суспільства. В комуністичному 
суспільстві, підкреслювали вони, одер
жить найширшш'і розвиток художнє ви
ховання,

В. І. Ленін в нових умовах розвинув 
далі марксистську теорію естетичного 
виховання. За вченням В. І. Леніна, всі 
види мистецтва допомагають формува
ти діалектико-матеріалістичний світо
гляд, ідейні переконання. Без мистецт- 
•%ав-5ез художньої літератури не може 
бути збагачення духовного світу люди
ни, не може бути всебічного, гармоній
ного її розвитку.

В. І. Ленін завжди ставив наголос 
на нерозривному зв’язку літератури і 
мистецтва з життям трудового народу, 
з революційним рухом, з завданнямсо- 
ціплісгнчного будівництва. Тим. хто 
прагнув відірвати мистецтво від полі
тики, від суспільства, Володимир Ілліч 
відповів: «Жити в суспільстві і бути 
вільним від суспільства не можна».

Художня література відіграє вели
чезну роль в суспільстві, в комуністич
ному вихованні мас, зокрема молодого 
покоління. Ленін радив письменникам 
заглиблюватись у життя. Адже без по
казу дійсності, без її знання не може 
бути справжнього мистецтва. Справж
ній художній твір той, який чіпає люд
ську душу, який примушує читача пе
реживати, зачіпає всі почуття. Щоб 
про людей талановито написати, треба їх 
звати.

У праці «Партійна організація і пар
тійна література» Володимир Ілліч чіт
ко визначив партійність літератури, ми
стецтва, передбачав чудове майбуття 
л‘2яр*тури соціалістичного суспільства, 
яка служитиме мільйонам і десяткам 
мільйонів трудящих. І це здійснилось у 
Країні Рад.

В і. Ленін навчав не тільки уважно 
стави >ись до сучасних митців, але й

всіляко використовувати 
твори класиків, вчитись у 
них. Він критикував так 
звану «свободу творчос
ті», коли окремі худож

ники відмовлялися від «старих» форм і 
фактично наносили великий ущерб 
реалістичному мистецтву.

ХУДОЖНІЙ спадщині, вчив В. I. 
** Ленін, треба мати те, що не віді
йшло в минуле, а належить майбутньо
му. Слід цінити художні традиції на
родних мас, а народ гідний справжньо
го високого мистецтва. Ілліч закликав 
розвивати соціалістичне мистецтво, со
ціалістичну літературу, театр, кіно. «Кі
но— найважливіше із мистецтв», — го
ворив він.

Великого значення надавав Володи
мир Ілліч музиці, співам. Як свідчили 
Н. К. Крупська і Д. І. Ульянов, Ілліч 
дуже любив музику. За словами мате-

В. І. ЛЕНІН 
ПРО ЕСТЕТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ

рі, у нього був хороший слух. Хлопчи
ком Володя грав на роялі, але потім 
облишив його-’ в ті часи була пошире
на думка, що на роялі повинні грати 
тільки дівчата.

Володимир Ілліч часто співав під рояль 
з Ольгою ілліиічною. Вони співали дуетом 
«Нелюдимо ваше море».

Улюбленою піснею Ілліча була «Вікові 
устої». З великим натхненням він повторю
вав рядки:

Вековые устои качнулись, 
Пошатнулся старинный уклад, 
С тех пор, как от сна мы проснулись 
И сбросили старый наряд.

Володимир Ілліч співав польські револю
ційні пісні: «Червоний стяг» («Червоний 
штандар»), «Варшавянку» та ін,

Ілліч любив співати «Марсельєзу», «Заму
чен тяжелой неволей», <На старом кургане 

в широкой степи», «Славное море — священ
ный Байкал», «Песня о Степане Разине», 
«Есть на Волге утес». Захоплювала його 
сповнена відваги і сили, російська «Дуби
нушка», зокрема її кінцівка, дописана М. С. 
Ольшанським:

Новых песен я жду для родной стороны, 
Но без горестных слов, без рыданий. 
Чтоб они, пролетарского гнева полны, 
Зазвучали призывом к восстанью.

В. І. Ленін надавав виняткової ваги 
пропаганді революційних пісень серед 
народу. У статті «Євген ГІотьє», при
свяченій авторові славнозвісного «Ін
тернаціоналу», В. І. Ленін, даючи ви
соку оцінку революційній творчості 
Потье, вказував, що «він був одним з 
найвидатніших пропагандистів піснею».

Ленін відзначає велике ідейне зна
чення народної пісні, її велику пізна
вальну. виховну і естетичну роль. Іл
ліч підкреслював, що багатовікова пое
тична творчість народу глибоко і все
бічно відображає його світогляд.

Близькими і зрозумілими для В. І. 
Леніна були і народні пісні українсько
го народу. Вій дуже любив задушевні 
мелодійні українські пісні- Друзі і со
ратники В. І Леніна в спогадах пи
шуть. як в далекому сибірському за
сланні він збирав своїх колег на ради. 
І ці ради часто закінчувались співом 
революційних і пародиях пісень, в тім 
числі українських. Серед них слід від
значити «За Сибіром сонце сходить», 
«Реве та стогне Дніпр широкий». «Пла
вай. плавай, лебідонько», «Стоїть гора 
високая». Володимир Ілліч добре знав 
і любив співати українську революцій
ну пісню «Шалійте, шалійте, скажені 
кати». Використовував В. І. Ленін у 
своїх працях зразки українських пі
сень. Так, у кинзі «Аграрна програма 
соціал-демократії в першій російській 
революції 1905—1907 років» для під
креслення класового розшарування се
ла в дожовтневий період він наводить 
уривок з української історичпої пісні: 

Гей, царино Катерино, що ти наробила? 
Степ широкий, край веселий панам 

_____ роздаркла.
Гей. царице Катерино, змилуйся над 

нами, 
Віддай землю, край веселий з темними 

! гаями.
Пісня і музика духовно наснажували В. І. 

Леніна. М. Горький пригадує тпкнй епізод. 
Якось увечері, п Москві, на квартирі К. П. 
Пєшкоаої, В. і. Ленін, слухаючи сонати 
Бетховена, сказав: «Нічого не знаю краще 
«Аппассіонатн», ладен слухати її щодня... Я 
завжди з гордістю, можливо наївною, ду
маю: ось які чудеса можуть робити люди!».

Володимир Ілліч любив народні пісні І від 
душі їх співав. Будучи в еміграції, він а 
особливим захопленням відвідував самоді
яльні концерти, слухав гру Інесн Арманд. 

М. М. Ессен пише, що вона не зустрічала 
життєрадісніших людей, ніж Ленін. Ного 
здатність сміятись будь-якому жарту, вмін
ня використовувати вільний час і знаходити 
привід для веселощів 1 радості були неви
черпні... Яким відпочинком, яким задоволен
ням для Володимира Ілліча були паші піс
ні. В кінці співала я протяжні волзькі піс
ні І різні частушки...»
Ж>ОЛОДИМИР Ілліч дбав про зби- 

рання й широке наукове дослід-, 
жекня народно-поетичної творчості. 
Так, у 1918 р він був присутній на ви
ступі народного хору М. ІО- Питшщь- 
кого, вів розмову з ного керівником на
дав йому велику допомогу в проведен
ні запису народних пісень і в органі
зації виступу хору. Завдяки турботам 
В. І. Леніна "проводяться заходи по ор
ганізації художньої самодіяльності, 
збиранню творів народної поезії і на
данню допомоги творцям і виконавцям 
фольклору.

Заповіти В. І. Леніна по естетичному- 
вихованню знайшли втілення у нашо
му повсякденному житті. У Програмі 
КПРС. прийнятій па XXII з’їзді пар
тії, питанню естетичного виховання, 
трудящих приділено багато уваги. 
«Партія безустанно піклуватиметься; 
про розквіт літератури, мистецтва, 
культури, про створення всіх умов для 
найповнішого виявлення особистих 
здібностей кожної людини, про есте
тичне виховання всіх трудящих, фор
мування в народі високих художніх 
смаків і культурних навиків. Художнє 
начало що більше одухотворить пра
цю, прикрасить побут і облагородить 
людину», — говориться в програмі 
КПРС.

Мистецтво пішло у широкі народні 
маси, стало для них необхідною по
требою Скільки самодіяльних худож
ніх колективів, народних хорів працює 
у нас! Це свідчить про масовість мис
тецтва. В жодній країні світу немає 
стільки прекрасних театрів, філармо
ній, кіностудій, художніх виставок. Не- • 
мало зроблено по естетичному вихо
ванню трудящих, студентської та учнів
ської молоді і п нашій області. Заслу
жену славу набули па Україні і далеко 
за її межами хорова капела заводу 
«Червона зірка», заслужений ансамбль 
танцю «Ятрапь». хорова капела і тан
цювальним ансамбль «Юність» педінсти
туту Цс є наочним прикладом втілен
ня ленінських настанов про естетичне 
виховання, про мистецтво, яке нале
жить народу
; І. ПРОПЕНКО, М. МОЙСЕЄНКО, 

доценти.
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світовим
КАЛЕНДАР

Дев'ятий чемпіонат світу з 
футбола.

Із кожної групи дві кращі 
команди вийдуть у чвертьфі
нал.

Перша група. Мехіко. Ста
діон «Ацтека».

ЗІ травня — СРСР — Мексі- 
ка, 3 червня — Бельгія — 
Сальвадор, 6. СРСР — Бель
гія. 7. Сальвадор — »Мексіка,
10. — Сальвадор — СРСР,
11. Бельгія — Мексіка.

Друга група.
2 червня. Уругвай — Ізраїль 

(П’*ебла), 3. Італія — Швеція 
(Толука), 6. Уругвай — Італія 
(Пуебла), 7. Швеція — Ізраїль 
(Толука). 10 Швеція — Уруг
вай (Пуебла), 11. Італія 
Ізраїль (Толука).

Третя група. Гвадалахара.
2. червня. Румунія — Анг

лія. 3. Чехословаччниа — Бра
зилія. 6. Румунія — Чехосло- 
ваччина, 7. Бразілія — Англія, 
10. Бразілія — Румунія, 11. Че. 
хоуловаччнна — Англія.

Четверта група. Леон.
2 червня. Перу — Болгарія,

3. Марокко — ФР1І. 6. Перу — 
Марокко. 7. ФРИ — Болгарія. 
10. ФРН — Перу. П. Марок
ко — Болгарія.

14 червня відбудуться чверть
фінальні матчі. В Мехіко зу
стрінуться переможець першої 
груші і команда, яка зайняла 
друге місце в другій групі.

47 червня — обидва напів- 
і фінальні матчі в Мехіко.
І 20 червня — матч за трете 
і місце.

21 червня — фінал. 
(ТАРС).

ЗАКІНЧИЛИСЯ зимові канікули, 
а з ними і напружені поєдинки 

юніорів на спортивних майданчиках. 
Пролунав останній сигнал арбітрів 
змагань у Кіровограді, Знам’янці, 
Одександрії і Новомнргороді, повер
нулися паші спортсмени з інших 
міст республіки.

ІЦо ж показали ці змагання?
Першими підвели підсумки тені

систи. Вихованці дитячої юнацької 
спортивної школи м. Кіровограда 
(тренер Е. П. Стспанов), були кра
ще підготовленими за своїх ровес
ників з Бобринця і Долннської. Як 
і в першому колі, перемогли кіро
воградці. Долннчанн і спортсмени 
Бобринця були надзвичайно слабо 
підготовленими і задовольнилися 
останніми місцями.

Добрим уроком для тенісистів з 
обласного центру була міжвідомча 
першість, на якій вони в наполег
ливій боротьбі завоювали кубок об
ласного комітету по фізкультурі і 
спорту. З 5 по 7 січня в м. Кірово
граді збірні команди облвно (перша 
і друга) зустрічалися з збірними 
Запорізької області. Обидва колек
тиви наших юніорів здобули пере
могу,

В рознграші кубків імені Поліпи 
Астахової та Бориса ІПахліна, що 
проходив в столиці нашої республі
ки, брала учениця середньої школи 
№ 24 м. Кіровограда гімнастка Те
тяна Калінічева. Вона зайняла 8 
місце серед 54 учасників розиграшу. 
А мала всі можливості бути в п’я
тірці найсильніших. Адже відстала 
від третього призера лише па один 
бал через невдале виконання опор
ного стрибка. В підготовці цієї 
спортсменки велика заслуга трене
ра ДЮСШ № 1 В. П. Толчипської. 
Принадна чіткість рухів, що прита
манні дебютантці, вразила фахівців 
своїми якостями і на матчевій зу
стрічі гімнастів Кіровограда, Олек
сандрії і Черкаської області. Тут 
Таня виконала норму кандидата в 
майстри спорту.

На жаль, цілий ряд тренерів з 
спортивної гімнастики Кіровоград
ської і Олександрійської ДЮСШ 
не змогли підготувати до участі в 
цих змаганнях жодного хлопчика. 
ЗМАГАННЯ з легкої атлетики, що 

проходили в легкоатлетичному 
манежі Ворошиловграда. порадува
ли нас виступом Сергія Коробова з 
Світловодської ДЮСШ (тренер І. І. 
Мірошниченко), який завоював пер
ше місце в бігу на 1500 метрів, а па 
дистанції 3000 метрів був другим. 
Його включено до складу збірної 
команди школярів України.

Валентина Гайворонська, вихован
ка з Долинської ДЮСШ була п’я-

тою в метанні диску і дев'ятою в 
штовханні ядра. Інші троє учасни
ків змагань нашої області виступи
ли невдало і посіли лише 14 — 16 
місця. Змагання з легкої атлетики 
спонукають юніорів кожної ДЮСШ 
замислитися над тим, з яким бага
жем будуть виступати на першості 
республіки серед спортивних шкіл, 
що відбудуться в М. Одесі.

Юні стрільці Олександр Зам’ятій 
і Василь Ларіонов брали участь в 
особистій першості УРСР серед 
школярів в Білій Церкві і зайняли у 
вправах з пістолета відповідно дру
ге І третє місце. Юрій Язнков, який 
вперше виступав у таких відлові-

змушені були задовольнитися II — 
12 місцем. Зрив у підготовці волей
болісток пояснюється недостатньою 
увагою до комплектації збірної. В 
ній не змогли взяти участь кращі 
спортсменки з Иовомиргородської і 
Кіровоградської дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл. Це, перш за все, 
сталося внаслідок байдужого став
лення до цього тренерів О. В. Пиль
ника і В. М. Шнмнпн.

Після тривалого спортивного на
пруження закінчилися обласні зма
гання представників дитячо-юнаць
ких спортивних шкіл з класичної 
боротьби і ручного м’яча, які прохц- 
дили в два етапи. Серед гандболіс

всіх виступили Сергій Сичов (Світ- 
лоподськ), Сергій Каменецький (Кі
ровоград), в старшій групі — Ані
коли Пирожник (Новомпргород). 
Воші були переможцями у своїх ва
гових категоріях в обох колах.

Відсутність у зональних поєдин- 
ках з волейбола і баскетбола 
чаток молодшої 
дало можливості

вікової групи не 
м««« ___  визначити пере
можців. їх виявлять дальші зма
гання.

Слід сказати, що добре підготови
лися до змагань волейболісти стар
шої вікової групи з Новомиріород- 
ської ДЮСШ (тренер О. В. Пиль
ник). Перед вольовими спортсмена
ми змушені були скласти зброю 
олсксапдрійці і кіровоградці.

Постійні фаворити змагань серед 
дівчаток старшої вікової rnvnH 
олсксапдрійці в цьому році

СІЧНЕВІ СТАРТИ
ЮЯЮі

групи 
шн.пъ.ар/Аишц, м ідимг.д г--’ посту
пилися першістю спортсменам з об
ласного центру.

Не показали своєї майстерності 
з баскетбола, як раніше, спортсмени 
з Новоукраїиської ДЮСШ. В ДРУ* 
тому колі юнаки з Олександрії з 
рахунком 100:16, а дівчата (старша 
вікова група) Кіровограда з рахун
ком 33:6 він ради в спортсменів з 
Новоукраїпкп. Про майстерність 
свідчить сам рахунок поєдинків.

Загальнокомандне перше місце се
ред хлопчиків молодшої вікової гру
пи і дівчаток старшої зайняли 
спортсмени з Кіровограде ь к о ї 
ДЮСШ № 1. Вкрай напружено, ат
летично, гостро, безмежно красиво 
провели ігри юнаки з Олександрій
ської ДЮСШ. І як результат — 
перше місце їхнє.

Чемпіони області серед ДЮСШ— 
дівчатка Кіровограда і хлопці Олек
сандрії теж порадували усіх не
стримною волею до перемоги і до
сяглії успіху. Слідом за ними — 
знам’янські спортсмени.

Кожній команді-псреможниці з 
усіх видів спорту вручено дипломи, 
а її учасникам — подарунки облас
ного відділу народної освіти.

Зроблено лише перші кроки. Тре
нерам ДЮСШ рано заспокоюватися 
на досягнутому. Адже у нас чимало 
недоліків. На черзі нові старти, від
повіла іьпі поєдинки, комплектація 
збірних команд 1970 і 1971 років, 
підготовка до спортивних екзаменів 
кожною дитячо-спортивною школою 
на першість республіки.

Лін чекаємо істотного посилений 
вимог до тренерів з боку директорів 
спортивних шкіл. Бо саме вони не
суть головну 
цю роботу.

відповідальність за

Три

масштабі зма- 3. Фд5 + Kpf8 4. Фоб’ї
дяться турнірним Кпгг8 5. с7 Фс1+ 6. Kpf2 
ШК СРСР (Моск-ІГОЛІВСЬКІЇЙ буль- Фс2+ 7. KpgJ

знаходження 
не враховує-

це така фігура, 
по якій-нсбудь ЛІ- 
ДОШКП свою іншу 
нападу фігурою

країни, 
блнску- 
К0МП0- 
майжс 

з своїх

гра триває

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2*45*35, 

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

?іІ

і

«МОЛОЛОП КОММУНАР» «• оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

дальннх змаганнях, задовольнився у 
вправі МГ-5 сьомим місцем, не до
бравши 10 очок до першого спортнв. 
ного розряду д.чя дорослих. Па 
результати виступу наших стрілків 
(минулорічних чемпіонів республі
ки) відбивається недостатня зимова 
спортивна база, відсутність утепле
ного стрілецького тиру. Адже нині 
практично неможливо навіть вико
ристати автоматичне устаткування 
для стрільби по силуетах.
ПЕРШІ вісті привезли юні баскет

болістки. Виступаючи в своїй 
підгрупі проти команд Миколаїв
ської, Чернігівської, Ворошилои- 
градської та інших областей, вони 
зайняли третє місце. А в стикових 
іграх першої і другої підгрупи, ви
гравши в команди м. Дніпропетров
ська. наші дівчатка були шостими. 
Приємно відзначити, що вперше 
кандидатом збірної команди УРСР 
стала Ольга Поііовнчснко, вихован
ка Бобрниецької ДЮСШ. Під пра
пор збірної нашої республіки запро
сили Любу Сушнну з Кіровограда.

Невдача спіткала команду дівча
ток (1955—1956 рр. народження) на
шої області з волейбол а, що повер
нулася з м. Нікополя. Вигравши в 
іграх (між підгрупами) в спортсме
нок м. Харкова, юні волейболістки

ток молодшої піковеї групи перше 
місце вибороли спортсменки Зна
м’янки, кіровоградські дівчатка бу
ли другими, а о.тександрійці — тре
тіми.

Хлопчики м. Кіровограда вияви
лися краще підготовленими і стали 
першими призерами. Набравши од
накову кількість очок в двох колах, 
команди м. Знам’янки і Олександ
рії змушені були по співвідношенню 
пропущених і забитих м’ячів розді
лити відповідно друге і трете ■ 
місця.

Між дівіатками старшої вікової 
групи лідерство впевнено захопили 
спортсмени з Олександрійської 
ДЮСШ № 2, на другому місці — 
Кіровоградська ДЮСШ № 3, тре
тє — за спортсменками м. Знам’ян
ки. Першими серед юнаків були 
олександрійські гандболісти, дру
гими — знам’янські, на третьому 
місці — спортсмени обласного цент
ру. - еу ЗМАГАННЯХ з класичної бо- 
■* ротьби загальнокомандне перше 
місце вибороли спортсменки Кірово. 
градської ДЮСШ № 3 (тренер В. П. 
Савицький), друге місце за новО- 
миргородцями, трете за вихованця
ми м. Світловодська, новоукраїнці— 
останні,

В молодшій віковій групі краще
Б. ХИЖНЯК

заступник завідуючого облвно

КЕРІВНИК КЛУБУ

КАНДИДАТ

У МАЙСТРИ СПОРТУ

Г. ДУБІВКА

КЛІТВЕН

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 8

1. Крім змагань звичайного 
типу (турнірів і матчів) за 
останній час в радянській ша
ховій організації здобули по
пулярності змагання з листу
ванням (заочні змагання, які 
зв’язані з передачею ходів па 
віддалі). Вони особливо цінні 
для шахістів периферії, які не 
мають можливості зустрітися 
за дошкою з широким колом 
читачів.

існують такі види заочних 
змагань:

а) листуванням. Цс найроз- 
повсюдженіший вид змагань. 
Партії граються пересилкою 
ходів, час на обдумування 
відраховується днями (на кож. 
пі 10 ходів учаснику дається 
ЗО днів з нагромадженням ча
су, причому час 
листів у дорозі 
гься).

В середньому 
півтора року.

Всі турніри листуванням ма
ють класифікаційне значення;

б) змагання по радіо і те
леграфу. Ходи в партіях пере
даються при допомозі спеці
ального коду (коду Удемана) 
або шифру.

У вересні 1945 року відбувся 
міжнародний радіоматч СРСР 
— США, який приніс перемогу 
нашим шахістам з рахунком 
15!/, і 4'4;

в) змагання по телефону.
Багато читачів цікавляться: 

де можна грати в турнірах 
листуванням. Відповідаємо: у

ва, Г-19, Гегелівський буль
вар, 14) і Латвійським шахо
вим клубом (Рига, п/с 100).

Для участі в турнірі листу
ванням необхідно вислати 
заяву, довідку про наявність

БК 01009.

розряду і турнірний внесок в 
розмірі 2 карбованці (пошто
вим переказом).

2. Зв’язаною фігурою нази
вається така фігура або пі
шак, яка захищає но якій-нс
будь лінії шахової дошки сво
го короля від нападу на неї 
іншої фігурки.

Багато комбінацій в шахах 
основані на ідеї «зв’язки». 
Зв’язка — цс напад ферзя, ту
ри чи слона на пішака або ін
шу фігуру, яка прикриває ін
шу, більш цінну. Рухливість 
зв’язаної фігури або пішака, 
що прикривають короля, ви
ключається. Ідея «зв’язки» 
дозволила гросмейстеру Тейх- 
ману, який грав білими, доби
тися дуже красивого виграшу 
в такій позиції:

Білі: КрЬк Фе“!; ТрІ; 
Сс4; пп: а2; і>3; с2; с[2; е4; 
д7; 1і5 (12 фігур).

Чорні: Кр(?8; Фаб; Та8; 
Теб; Сс8; КН; К£7; пп: а7; 
Ь5; сб; с7; Ь6 (13 фі
гур).

1. Т-Иб’І К'-Ьб; 2. Фд5 
К{7. 3. Фа8-г! К.а8 4. 116! 
Ьс 5. Іі7 + Кр:Ь7 6. д8Ф + 
КрЬ6 7. ТИ І +КЬЗ 8. Т:ИЗ 
мат.

Підв’язка, 
яка захищає 
ції шахової 
фігуру від 
противника.

3. Комбінація із партії Бот- 
віінііик — Капабланка розв’я
зується так:

І.СаЗ! Ф:а3 2.К1і5+ е її

8. КрЬ4 Фе4+ 9. Kp:h5 
Фе2+ 10. Kph4 Фе4 + 
11. g4 Феї 4- 12. Кр1)5
з виграшем.

Індекс 61197.

ЧЕМПІОНСЬКИЙ 
ХАРАКТЕР

КИЇВ. Гаке трапляється не 
часто в змаганнях фігуристів 
великого масштабу: москвичі 
Ірина Родніна і Олексій Ула
нов, програючи 12,8 бала ле
нінградцям Людмилі Бєлоусо- 
вій і Олегу Протопопову, які 
лідирували після обов’язкової 
програми, все ж зуміли випе
редити прославлених суперни
ків і стати чемпіонами 
Ірина і Олексій вчора 
чс виконали довільну 
зицію, «примусивши» 
всіх суддів дістати _ ___
ящичків таблички з оцінками 
5,9 бала, а один розщедрився 
навіть па максимальну циф
ру — «шістку».

Срібні медалі одержали 
Людмила Смирнова і Андрій 
Сурайкіи (Ленінград), бронзо- 
зові — Галина Кареліпа і Ге
оргій Проскурін (Аіосква).

Перший старт Людмили Бє- 
лоусової і Олега Протопопова, 
якого чекали з величезним 
терссом, трохи розчарував, 
думку спеціалістів, цікаво 
думана довільна програма

ін- І
На І

______ _____   не І 
була доведена олімпійськими И 
чемпіонами до кондиції. Вони 
ще далекі під кращої форми, 
особливо у фізичній підго- І і 
топці.

Результат ленінградської па- ■ 
рн — четверте місце. but

Змагаються 
важкоатлети

ХЕРСОН. (РАТАУ). 
дні в спортзалі «Локомо
тив» проходила зональна 
першість України з важ
кої атлетики. У змаган
нях взяли участь збірні 
команди штангістів Кі
ровоградської, Микола
ївської, Херсонської та 
Черкаської областей. Пе
ремогли кіровоградські 
спортсмени.

$ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 17 січня. Перша 
програма. 9.05 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.30 — Новини. (М). 
9.45 — Вчені України у Москві. 
(М). 10.15 — Ранкова музична 
програма. (М). 11.15 — «Ми —* 
комуністи». (Сверд.човськ).' 11.45
— Музичний турнір міст «Пенза
— Фрунзе». 12.45 — Наша афі
ша. (К). 12.50 — «Дорожче зо
лота». Мультфільм. (К). 13.00— 
«Подвигу — чверть 
25-річчя визволення 
(К). 13.30 - І'., 
ченпя «У світі 
14.30 — Тслеуніверснтст. 
16.00 — Літопис піввіку.
1919». (М). 16.50 — Новини.
(М). 17.00 — «Мелодії Карелії». 
Фільм-концерт. (К). 17.35 — «На 
меридіанах України». (К). 18.05
— Чемпіонат з фігурного катан
ня. (М). 20.00 — До 25-річчя 
визволення Варшави. (Варша
ва). 20.30 — «Запрошуємо на піс

віку». До 
............ Варшави. 
Кольорове телеба- 
' ' тварин». (М). 

(М). 
«Рік

ню». (К). 21.00 — «Світ соціа
лізму». (М). 21.30 — «Веселі
Розплюєвські дні». Кінокомедія. 
(К). 23.00 — Лауреати Ленін
ської премії. (Г. Уланова). (М).

НЕДІЛЯ, 13 січня. Перша 
програма. 9.05 — Кольорове те* 
лебаченпя. Ранкова гімнастика 
для дітей. (М). 9.15 — Новини. 
(М). 9.30 — Для школярів. «Бу* 
дильник». (М). 10.00 — Музич
ний кіоск. (М). 10.30 — «Сіль
ська година». (М). 11.30 — На
ша афіша. (К). И.35 — Теле
фільм сРаз. два. три». (К). 12.00
— «Свято братіп». До 25-річчя 
визволення Кракова. (Київ — 
Краков). 13.00 — «Коза І троє 
козенят». Мультфільм. (К). 13.15
— Еврипід — «Медея». Спек
такль Московського театру їм. 
Маяковського. (М). 15.45 — Но* 
виии. (М). 16.00 — Для воїнів 
Радянської Армії 1 Флоту. (М).

16.30 — «Союз нерушимий». (М)- 
18.00 — Концерт. (М).
Клуб кіиомандрівнйків. (М|* 
20.00 —• В ефірі — «Молодість». 
(Рига — Львів — Перм). 21.00-4 
«Америка, рік 1969». Прем’єра 
документального фільму. (М)* 
21.15 — «Сім днів». Міжнародна 
програма. (М). 22 00 — «Запах 
мигдалю». Художній фільм. (К). 
23.10 — «Камертон доброго па’ 
строю». (К).
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розу, вдень “ близько нуля.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

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

Вдень 17 січня по території області і міста 
передбачається хмарна погода, по західних 
районах і по місту, в кінці дня, слабкий дот- 
Вітер південний, помірний. Температура по
вітря: по області - 0-5, по місту _ 1-3 гра- 

. дусів тепла. 18—19 січня зпяпия умпппість,
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