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ЗА ДОСВІДОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Майже чотири роки спільно 

з групою народного контролю 
діє на заводі «Червона, зірка» 
«Комсомольський прожектор». 
Він відіграє велику роль у ви
хованні у молоді навиків гос
подарювання, почуття особис
тої відповідальності за стан 
Гпрао на виробництві, залучен
ні молодих до вирішення ви
робничих питань.

На заводі створені і діють 
понад 20 цехових і дільничних 
штабів, 108 постів «Комсомоль
ського прожектора». Керує йо
го роботою штаб при завкомі 
комсомолу. До складу штабу 
сходить 11 чоловік. Серед них 
— Станіслав Цибульський, тех
нолог ДСКБ, Ігор Щур, мон
тажник енергоцеху, Людмила 
Аполяроеа; контролер метизно
го цеху та інші. Заводський 
комітет комсомолу прагне, 
щоб у кожній бригаді, на всіх 
дільницях і змінах світили про
мені «Комсомольського про
жектора», щоб всі прожекто
ристи виступали активними по
борниками нового, передового.

Багато хороших справ на ра
хунку заводських прожекто

ристів. За два роки штабом 
«КП» було проведено 46 рей
дів і перевірок, направлено 68 
си-налів «Вжийте заходів», ви
пущено 32 номери рейдових 
фотогазет:. «Під контроль 
мас». Під час рейдів стало ві
домо про ряд недоліків у ро
боті деяких цехів, відділів і 
служб. Наприклад, при прове
денні рейду-перевірни ви
користання нової техніки бу
ло виявлено, що на заводі не 
встановлено обладнання на су
му 994 424 карбованці, більше 
того, зайвого обладнання, що 
не знайшло застосування _.на 
заводі, — на суму 21 500 кар
бованців. Прожектористи зу
стрілися з керівниками цехів, 
провідними спеціалістами, ро
бітниками відділу капітального 
будівництва і з’ясували основ
ні причини, які заважали своє
часному впровадженню нової 
техніки у виробництво. Мате
ріали рейду були розглянуті 
заводською групою народного 
контролю, яка на одному із 
своїх засідань заслухала ке
рівників цехів і відділів, вин
них у становищі, що склалося, 

установила їм строк для усу
нення недоліків.

У заводський штаб «КП» ча
сто надходять сигнали від ро
бітників і службовців. Ось не
давно працівники складу ви
робничо-диспетчерського від
ділу повідомили, що труба 
малярно-сушильного агрегату 
механоскладального цеху № З, 
яка проходить через склад, 
одержала пошкодження і при
міщення складу заливає во
дою. Після втручання «КП» ви
тік був ліквідований робітни
ками енергоцеху.

На жаль, не всі керівники 
цехів надають належної уваги 
сигналам «Комсомольського 
прожектора». Не прореагува
ли на повідомлення «КП» на
чальник ремонтно-будівельно
го цеху В. О. Пунда, начальник 
відділу кооперації М. М. Ко- 
псйкін.

Велику увагу приділяють 
прожектористи чистоті і куль
турі виробництва. У всіх це
хах, змінах, ремонтних брига
дах були створені і діють пос
ти, які слідкують за чистотою 
і культурою на робочих міс
цях. До складу їх ввійшли нра- 

щі- комсомольці і молоді ко
муністи.

Говорячи про роботу штабу 
«КП», не можна не сказати 
про заводський комсомольсь
кий оперативний загін. Він по
ки що небегаточисельний, але 
разом з воєнізованою охоро
ною заводу і органами внут
рішнього порядку вони не раз 
виходили на нічне чергування 
по території заводу, не раз 
затримували розкрадачів со
ціалістичної власності. Однак 
недоліком у роботі загону € 
те, що він працює нерегуляр
но, не планує свої заходи.

Позаду два роки пошуків і 
набуття досвіду господарю
вання. Нещодавно на звітно- 
виборній комсомольській кон
ференції роботі штабу «Ком
сомольського прожектора» 
юнаки і дівчата дали хорошу 
оцінку. Б доказ визнання його 
зрослої дієвості більшості чле
нів штабу вони знову виявили 
своє довір’я.

С. ШЕВЧЕНКО, 
працівник редакції багато
тиражної заводської газе
ти «Червона зірка».

ІНДО-ПАКИСТАНСЬКИЙ 
КОНФЛІКТ

Різко загострилась обстановка'иа . 
Індостанському півострові. З гру
дня пакистанська авіація піддала 
бомбардуванню і обстрілові ряд 
міст північно-західної частини: Ін
дії. Між індійськими і пакистан
ськими військами розгорнулися за
пеклі бої. ! <

Головною причиною напруженос
ті, що наростала останнім часом у 
відносинах між Пакистаном і: Ін
дією, є становище, яке створилось 
у Східному Пакистані внаслідок 
дій пакистанського уряду проти 
населення цієї частини країни?

Зустрівшись із зростаючим опо
ром східнопакистанського населен
ня масовим репресіям і пересліду
ванням, уряд Пакистану намагався 
покласти відповідальність з.*] ста
новище, яке створилось, на Індію і 
изяв курс на загострення відносин 
з нею. і .•

Радянський Союз, говоритеся в 
опублікованій заяві ТАРС, це мо- 
;ке лишатися байдужим до-подій, 
які відбуваються, зважаючи і на ту 
обставину, що вони мають: місце 
в безпосередній близькості від кор
донів СРСР, і значить, засіпають 
інтереси його безпеки.

Перед лицем воєнної загрози, то 
нависла зараз над Індостаном, від
значається в заяві ТАРС, Радян
ський Союз виступає за {негайне 
припинення кровопролиття: і здійс
нення політичного врегулювання у 
Східному Пакистані на основі по
важання законних прав та інтере
сів його народу.

Радянський уряд вважає також, 
що уряди всіх країн повинні утри
муватися від кроків, які так чи 
інакше означали їх втягнений у 
конфлікт і вели до Дальшого 
ускладнення обстановки ща Індо
станському півострові.

(ГАРЄ).

РІШЕННЯ ПАРТІЇ ІУРЯДУ
ДО КОЖНОГО ТРУДІВНИКА

В обкомі КП України відбулася 
нерада позаштатних лекторів і до
повідачів обкол^у партії та керів
ників обласних організацій і уста
нов з питань пропаганди й роз’яс
нення рішень листопадового Пле
нуму ЦК КПРС і третьої сесії Вер
ховної Ради СРСР,

З інформацією про роботу Пле
нуму ЦК КПРС і третьої сесії Вер
ховної Ради СРСР виступив член 
Центральної ревізійної комісії 
КПРС, депутат Верховної Ради 
Союзу PCP, перший секретар об
кому партії М. М. Кобильчак. Він 
підкреслив, що нові завдання еи- 

внутрішніх резервів і можливос
тей у кожній галузі виробництва, 
на кожному підприємстві.

Голова обласної планової комі
сії Н. Я. Артюшенко ознайомила 

магають підвищення рівня партій
ного керівництва господарською 
діяльністю, посилення партійного 
контролю за здійсненням наміче
них планів, узятих трудящими со
ціалістичних зобов'язань. Завдан- учасників наради з проектом п’я- 
кя партійних організацій, керівни
ків господарств, ідеологічних пра
цівників — підвищити рівень ор
ганізаторської та економічної ро
боти, спрямувати зусилля трудя
щих на повніше використання

тирічного плану Кіровоградщини,- 
який передбачає дальший, розви
ток усіх галузей народногсГ госпо
дарства області на сенові послі
довного втілення в життя завдань 
визначених у Директивах XXIV 

з’їзду КПРС по дев’ятому п’яти* 
річному плану.

Секретар обкому партії Д. С, 
Сиволап у своєму, виступі відзна* 
чив, що, пропагуючи рішення З 
матеріали листопадового Пленуму, 
ЦК КПРС та третьої сесії Верхов* 
ної Ради СРСР, необхідно глибоко 
роз’яснювати конкретні плани ко
муністичного будівництва, показу
вати гігантські темпи зростання 
економіки нашої країни.

ҐНА ВІРНІСТЬ ПАРТІЇ, ВІТЧИЗНІ
ОБЛАСНІ ЗБОРИ. СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ ТЕХНІКУМІВ

ПО-ЛЕНІНСЬКИ ВЧИТИСЬ І ЖИТИ
Котилося центром міста орке

строве відлуння. Чіткі ритми мар
шів несли до молодечого серця 
подих червоної революційної зви
тяги, єднали з тими завзятими 
першими комсомольцями, робіт- 
фахівцями, що в тридцятих роках/ 
під прапором. червоним несли в, 
людські серця віру і впевненість^ 
неписьменним — книгу, згорьова- 
НИАА — радість. Сьогодні — це іс
торія. Але як і в ті часи, така ж 
горда юнь крокувала вулицями 
міста. І чули вони себе воєдино з 
тими першими ПОКОЛІННЯМИ КОЛА- 
сомольців, які з захватом, з радіс
ним здивуванням і гордістю, 
серцем впивали ленінський наказ: 
«Вчитися, вмитися і вчитисяі»

На фото ліворуч; ко
лона студентів крокує 
вулицями міста; право
руч: покладання квітів до 
пам'ятника В. І. Леніну.

Фото М. Тернавського.

Вони теж йшли до Леніна. Сту
денти, учні технікумів — довго 
струнка колона. Лягали до підніж
жя пам’ятника живі квіти і завмер
лі ряди мовчанням присягали на 
вірність ленінським ідеалам.

Обласні збори студентів-активіс- 
тів вузів і середніх спеціальних 
навчальних закладів відбулися в 
переддень Дня Конституції. Це — 
символічно. Радянська влада дала 
кожному громадянину СРСР право 
на навчання. Студенти і учні техні
кумів Кіровоградщини зібралися, 
щоб щиро і відверто поділитися 
своїми думками, розповісти про ті 
завдання, які стоять перед сту
дентською молоддю, які накресле (Продовження на 2-й стор.).

ні рішеннями пертії та уряду.
У зборах взяли участь секретарі 

обкому і міськкому КП України, 
обкому комсомолу, Герої Радян
ського Союзу А. Ф. Худякова га 
Г. В. Балицький, Герої Соціалістич
ної Праці І. Г. Ткаченко та В. І. Мо
торний.

Головуючий — перший секретар 
обкому ЛИСМУ М. Г» Гайдамака 
слово для доповіді «Про завдання 
студентів вузів та середніх спеці
альних навчальних закладів по 
виконанню рішень XXIV з’їзду 
КПРС та XXIV з’їзду. КП України» 
надає першому секретареві обко
му партії М. М. Кобйг.ьчаку,
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ОБЛАСНІ ЗБОРИ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ ТЕХНІКУМІВ

З ДОПОВІДІ М М КОБИЛЬЧАКА
Минуло вісім місяців з дня 

завершення роботи історично
го XXIV з їзду КПРС. Комуніс
ти, весь радянський народ, 
світова громадськість перебу
вають і будуть ще довго пере
бувати під його великим благо
творним впливом, який він 
справляє на всі сторони полі
тичного, економічного і духов
ного життя суспільства.

XXIV з’їзд КПРС став найви- 
датнішою ідейно - політичною 
подією в житті нашої партії і 
країни, в розвитку світового ко
муністичного руху. Зараз зусил
ля партії, всього радянського 
народу спрямовані на практич
не здійснення рішень з'їзду, 
завдань дев'ятої п'ятирічки. Не
має в нашій країні такої сфери 
діяльності, де б не було пошу
ків, ініціативи, самовідданої 
праці мільйонів людей.

Тов. Кобильчак дає аналіз 
попереднім підсумкам вико
нання планів першого року 
дев’ятої п’ятирічки, вкладу в 
цю справу трудящих Кірово- 
градщини, відзначаючи по
всюдне панування атмосфери 
трудового піднесення, творчого 
пошуку.

— Нещодавно відбулися Пле
нум Центрального Комітету 
КПРС і сесія Верховної Ради 
Союзу PCP, в роботі яких мені 
випала честь брати участь. На 
них розглянуто питання «Про 
Державний п'ятирічний план 
розвитку народного господар
ства СРСР на 1971—1975 роки і 
про Державний план розвитку 
народного господарства СРСР 
на 1972 рік», а також про Дер
жавний бюджет СРСР на 1972 
рік. Прийнято відповідні Зако
ни Союзу PCP, визначено кон
кретні завдання.

Важливе місце в роботі Пле
нуму ЦК КПРС зайняло питання 
«Про міжнародну діяльність ЦК 
КПРС». З доповіддю по цьому 
питанню виступив Генеральний 
секретар ЦК КПРС тов. Л. І. 
Брежнєв. Пленум відзначив ве
личезну роботу, яку провели 
Центральний Комітет нашої 
партії і Радянський уряд по 
виконанню рішень XXIV з’їзду 
партії по розрядці міжнарод
ного напруження, боротьбі за 
безпеку в Європі, за мир у 
всьому світі. Пленум одно
стайно схвалив міжнародну ді
яльність ЦК КПРС.

— XXIV з’їзд КПРС, — від
значає далі доповідач, — від
крив перед радянським наро
дом широкі перспективи роз
витку, мирної праці, підвищен
ня добробуту на основі техніч
ного прогресу, прискорення 
темпів розвитку промисловості 
і сільського господарства, даль
шого удосконалення нашої еко
номічної і соціальної системи. 
XXIV з’їзд партії з особливою 
силою підкреслив всезростаю- 
че значення освіти і науки. В 
період будівництва комунізму 
науково-технічний прогрес не 
тільки дає можливість примно
жити матеріальні багатства, але 
й робить величезний вплив на 
весь уклад нашого життя, знач
но зростає, роль науково-тех
нічних працівників, спеціалістів. 
Ви, сьогоднішні студенти і учні, 
а завтра — молоді спеціаліс
ти, —• велика потенціальна-сипа 
нашого суспільства. Хай ще 
скромна ваша участь в трудо
вих звершеннях народу, хай 
невеликий внесок студентства 
п трудові спрааи робітників і 
колгоспників, але й студенти 
мають право пишатись цими 
успіхами. Партія гордиться ра
дянською молоддю, вірить їй, 
що вона буде високо тримати 
честь нашої Вітчизни, примно
жить здобутки старших поко
лінь.

«Наше радянське студент- 
стоо — це плоть від плоті, кров 
від крові робітників, селян, 
трудооої інтелігенції, — сло
вом, тих, хто своєю працею 
робить можливим прилучення 
молоді до висот знань», — вка
зував Генеральний секретар 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєв на Все
союзному зльоті студентів.

Наша студентська молодь 
крокує пліч-о-пліч з усіма тру
дящими по шляху, накреслено
му партією, прагнучи внести 
гідний вклад у виконання рі
шень XXIV з’їзду КПРС, планів 
дев'ятої п’ятирічки, усвідомлює 
свою роль у реалізації важли
вішого завдання — поєднанні 
переваг соціалістичного ладу з 
досягненнями . науково-техніч
ної революції.

Ваш священний обов'язок пе
ред батьками і дідами, які не 
шкодували ні сил, ні життя, 
щоб створити умови для навчан
ня і щасливого життя — дерза
ти і творити, продовжувати 
славні традиції. Вас, молоде 
покоління, чекає немало нових 
подвигів, вам доведеться про
жити незвичайне, цінаве, твар-- 
че життя. І до цього треба 
готуватись вже зараз.

Центральний Комітет партії, 
визначаючи свою внутрішню і 
зовнішню політику, завжди в 
повній мірі враховує інтереси 
молоді. А інтереси ці такі, щоб 
дати можливість навчатися, 
прилучатися до великої скарб
ниці знань, виховати молоде 
покоління з марксистсько-ле
нінськими переконаннями, ма
теріалістичним світоглядом, ко
муністичним ставленням до 
праці, палкими патріотами на
шої Вітчизни. Ми раді з того, 
що інтереси партії і інтереси 
молоді співпадають, що радян
ська молодь гаряче підгримує 
політику партії.
П РО безустанну турботу пар-

* тії про розпиток вищої 
школи свідчить проведений в 
жовтні цього року Всесоюзний 
зліт студентів, центральною по
дією якого стала промова Ге
нерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва. В ній 
визначено політичну, соціальну 
та економічну роль, яку віді
грає у процесі всенародного 
творення радянська вища і се
редня спеціальна школа, роз
горнуто захоплюючі перспекти
ви широкої участі молоді в 
реалізації величних задумів 
партії,

Тов. Кобильчак спиняється на 
досягненнях радянської вищої 
школи, підкреслює безустанну 
турботу партії про її розвиток, 
наголошує на завданні молодо
го радянського спеціаліста.

Слід сказати, що вимоги до 
молодого спеціаліста досить 
серйозні і відповідальні, не так 
легко оволодіти вагомими знан
нями і набути необхідних нави
чок. А якщо говорити відверто, 
то не ножен, хто вступив до 
вузу, може легно стати доско
налим фахівцем. Хибна думна 
окремих товаришів, які вважа
ють, що важко лише вступити 
до вузу або технікуму, а там 
уже механічно станеш високо
кваліфікованим спеціалістом. 
Цього можна досягти лише на
полегливою працею, завзятістю, 
глибоким усвідомленням обо
в’язку.

Кожна молода людина, що 
вчиться, повинна чітко усвідом
лювати: серйозні випробування 
на зрілість її чекають не но- 
лнсь, не тільки за порогом 
інституту. Треба вже сьогодні, 
на студентській лаві, активно 
прилучатись до практики на
ших гарячих буднів.
<ТК ЖЕ ідуть справи у вищих 

і середніх спеціальних на
вчальних закладах Кіровоград- 
щини?

Турботи партії, уряду про 
розвиток вищої і середньої 
освіти видно на прикладі на
шої області. За минулу п'яти
річку зроблено значний крок 
для поліпшення умов навчання 
студентів і учнів, зміцнення на
вчально-матеріальної бази уч
бових закладів. В Кіровоград

У ЗАЛІ ФІЛАРМОНІЇ. Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ському інституті сільськогоспо
дарського машинобудування 
введено в дію два гуртожитки 
на 1100 студентів, введено ряд 
нових спеціальностей, зокрема, 
по підготовці інженерів по ре
монту сільськогосподарських 
машин, електропостачання про
мислових підприємств міст і 
сіл, інженерів дорожних і буді
вельних машин. Щорічний при
йом студентів зріс до 970 чоло
вік по всіх формех навчання, 
на стаціонарі зараз навчається 
1700 студентів.

В Кіровоградському педагогіч
ному інституті збудовано примі
щення факультету фізичного 
виховання, відкрито підготовку 
вчителів музики і співів. В обох 
інститутах додатково обладнано 
ряд лабораторій, навчальних 
кабінетів, поповнено їх сучас
ними приладами, устаткуван
ням і навчальними посібниками. 
До викладацької роботи при
йшли нові наукові сили, стало 
більше кандидатів наук і до
центів.

У поточній п’ятирічці перед
бачається будівництво комплек
су учбових і лабораторних при
міщень інституту сільськогоспо
дарського машинобудування, 
добудова учбового норпусу пе
дагогічного інституту, розши
рення підготовки спеціалістів 
по нових спеціальностях.

Значно покращено учбово-ма
теріальну базу середніх спеці
альних навчальних закладів. 
Протягом останніх ронів в нові 
добротні приміщення перейшли 
Кіровоградський будівельний 
технікум, Кіровоградське ме
дичне училище, введено в екс
плуатацію чудовий учбовий 
корпус Кіровоградського маши
нобудівного технікуму, відкрито 
новий учбовий заклад — Кіро
воградський технікум радян
ської торгівлі.

Як бачите, виконано великий 
обсяг робіт, вкладено величез
ні кошти. Партія свідомо йде 
на такі витрати, сподіваючись, 
що це приведе до дальшого 
поліпшення підготовки кадрів 
спеціалістів. Я. І. Брежнєв дуже 
влучно висловився з цього при
воду: «Ми вважаємо, — гово
рив він, — що це виправдані, 
«рентабельні» вкладення».

Викладацькі нолентиви вузів 
і технікумів нашої області ма
ють велиний досвід підготовки 
кваліфікованих спеціалістів. Не
погану підготовну мають ви- 
пуеннини педагогічного інсти
туту. Майже 70 процентів вчи
телів області — це вихованці 
нашого Інституту. І в тих до
сягненнях, які ми маємо в галу
зі народної освіти, немала 
заслуга колективу інституту, 
викладачів, партійної і комсо
мольської організацій. Все біль
ший вплив на життя області 
справляє інститут сільськогос
подарського машинобудування. 
Інститут вже підготував біля 
2,5 тисяч кваліфікованих інже
нерів, серед них немало людей 
з виробництва, з досвідом прак
тичної роботи.

Позитивно зарекомендували 
себе на виробництві випускники 
Кіровоградського технікуму ме
ханізації сільського господар
ства. Вже в стінах технікуму 
учні виконують замовлення 
колгоспів і радгоспів по ремон
ту сільськогосподарської тех
ніки. Щорічно ремонтують до 
300 двигунів автомобілів і трак
торів, багато насосів, паливної 
апаратури та іншУЇ техніки.

Хороші відгуки з виробництва 
йдуть про випуенникіз Бобри- 
нецького сільськогосподарсько
го, Олександрійсокого зоовете
ринарного технікумів, кірово
градських технікумі* по підго
товці керівних надрів колгоспів 
і радгоспів, будівельного, коопе
ративного, державної торгівлі 
та Інших навчальних занладів. 
Багато позитивного є в роботі 
училищ Кіровоградського му
зичного. Олександрійського пе
дагогічного і культосвітньою. 
Кіровоградського і Олександрій
ського медичних.

— Роки навчанья в інститу
ті, — говорить т. Кобильчак, — 

слід так використати, щоб при 
переході на виробництво у мо
лодого спеціаліста виробилась 
потреба в постійному попов
ненні своїх професійних знань 
і щоб він умів це робити. Об
разно кажучи, наш спеціаліст 
повинен являти собою свого 
роду систему, що сама собою 
настроюється у відповідності з 
науково-технічним прогресом.

Якщо подивитись з цих пози
цій, то слід визнати, що в робо
ті навчальних закладів нашої 
області ще багато істотних не
доліків, усунення яких залежить 
від викладацьких колективів і 
від студентів та учнів.

Ми не можемо задовольнити
ся ставленням окремих студен
тів до навчання. Частина інже
нерів, що єиходять з інституту 
сільськогосподарського маши
нобудування, мають значні про
галини в знаннях, особливо в 
практичній підготовці. Не мож
на вважати задовільним, коли 
більше половини студентів за
кладу вчиться на «трійки», не 
виявляє наполегливості ■ ово
лодінні знаннями.

Випускниизм інституту не ви
стачає достатньої спеціальної 
підготовки, теоретичної зрілос
ті, активної участі в громад
сько-політичному житті вироб
ничих колективів. Не на повну 
силу вчиться значна частина 
студентів педагогічного інсти
туту. До цієї категорії спеціа
лістів, до майбутніх вчителів, 
повинні бути особливі вимоги. 
Адже якщо ви вирішили при
святити своє життя благородній 
і почесній граці радянського 
вчителя, то треба бути достой
ним цього високого звання в 
усіх його аспентах, завжди 
пам’ятати, що місце трійоч -іи- 
нів могли б зайняти більш до
стойні. Вчитися в педагогічному 
інституті на «трійки», як це 
часто буває, студент не мас 
ніякого морального права. По- 
перше, тому, що вчителю з по
середніми знаннями важно по
чинати трудову діяльність. У 
нього ще немає досвіду, низь
кий рівень методичної підго
товки. А ще коли й знання по
верхові, то тоді молода людина 
в короткий час не може подо
лати труднощів, і потрібен три
валий період, поки вона ввійде 
в колію учбового процесу.

По-друге, вчитель з посеред
німи знаннями не має мораль
ного права вимагати від учнів 
відмінного і доброго навчання.

Серйозні претензії пред’являє 
виробництво до випускників Кі
ровоградського машинобудівно
го технікуму. Учні цього техні
куму погано використовують 
час навчання для того, щоб під
готувати себе до самостійної 
практичної роботи, частина з 
них при проходженні виробни
чої практики, зокрема на заво
ді «Червона зірка», нераціональ
но використовують наявні мож
ливості для набуття практичних 
навичок, допускають прогули, 
порушення трудової дисциплі
ни і навіть випивки, а нерівни
ми практики недостатньо ви
могливо ставляться до них. Це — 
недопустимі явища. Що це за 
спеціаліст, нерівним і вихова
тель виробничого колентиву, 
моли він починає свою трудову 
діяльність з таких порушень, 
ганебних вчинків?

Не враховуються в достатній 
мірі новітні досягнення науки і 
техніки при вивченні спеціаль
них предметів в Златопільсько- 
му зоотехнічному, Знам’янсько- 
му сільськогосподарському, 
Олександрійському індустріаль
ному технікумах, медичних 
училищах. Учні цих навчальних 
закладів мало читають науко
вої літератури, слабо обізнані 
з її досягненнями в своїй галу
зі, досвідом передовиків ви
робництва.
П ЕЛИКИМ недоліком біль

шості навчальних закладів 
с недостатній рівень знань їх 

випускників з економіки і орга
нізації виробництва. Зараз не 
можна правильно розв'язувати 
питання технічного прогресу, 
використання новітніх досягнень 
науки і техніки без врахування 
зв’язаних з цим економічних 
процесів. Саме тому надзви
чайну важливість має недавно 
прийнята Постанова Централь
ного Комітету партії про по- І 
ліпшення економічної освіти • 
трудящих, якою передбачено 
значно підвищити економічні 
знання студентів та учнів.

Випускними вузів і техніку
мів повинні добре розумітися в 
конкретній енономіці, грамотно 
вирішувати виробничі питання, 
вміти рахувати державні кош
ти, берегти народну копійку. 
Тому ножен нурсовий чи дип
ломний проект повинен містити 
економічне обгрунтування, еко
номічну доцільність того або 
іншого нововведення.

Доповідач підкреслює далі 
необхідність дальшого по

ліпшення ідейного озброєння 
студентства та учнів технікумів.

— Переважна більшість сту
дентів і учнів, — говорить 
він, — одержує добрий полі
тичний гарт, сумлінно відноси
ться до вивчення історії КПРС, 
філософії, наукового комуніз
му, політичної економії, су
спільствознавства, історії СРСР, 
естетики, атеїзму. Змістовні 
знання з суспільних наук мають 
студенти педагогічного інсти
туту. Гірші показники успішнос
ті мають студенти інституту 
сільгоспмашинобудування: з іс
торії КПРС 41 процент студен
тів має за-екзамени «трійни», а 
5 процентів — «двійки», 109 
студентів не атестовано з цього 
предмету.

Марксистсько-ленінське вчен
ня — це ідеологія нашої пар
тії, єдино правильне вчення, яке 
з наукових позицій пояснює 
розвиток природи і суспільства. 
Оволодіння ним є одним з най
важливіших завдань радянсько
го спеціаліста. І не тільки ви
вчати, а глибоко засвоїти, 
досконало знати, вміти пропагу
вати і відстоювати його від зо- 
рожих нападів буржуазної 
ідеології.

М. М. Кобильчак відзначає 
ряд закладів, де нагромаджено 
значний досвід ідейно-політич
ного виховання. , . і І

— Багато любові і стаоаннос- 
ті в оформлення музею В. І. Ле
ніна вклали учні Олеисандрій- 
сьного зооветеринарного, Кіро
воградських кооперативного та 
машинобудівного технікумів. В 
цих музеях проводяться зміс
товні заходи.

Проте в деяких навчальних 
занладах спостерігається певне 
згоотання цієї важливої роботи. 
В Кіровоградському технінумі 
механізації сільського госпо
дарства протягом тривалого ча
су Ленінсьний музей взагалі 
закритий, по суті, нічого там не 
проводилось. А хіба не повинно 
стурбувати студентів-кому віс
тів, комітет комсомолу, кафед
ри суспільних наук інституту 
сільгоспмашинобудування по
гане оформлення ленінського 
залу? В ряді технікумів і учи
лищ згорнули роботу по вивчен
ню ленінської спадщини, навіть 
Ленінські заліки проходять мля
во, без відповідного політичного 
піднесення.

У виховній роботі слід біль
ше приділяти уваги політичній 
інформації студентів і учнів. 
Під поняттям «політична інфор
мація» ми розуміємо не лише 
повідомлення про ПОДІЇ 8 краї
ні і за кордоном, але й вивчен
ня партійних і державних 
документів. пропагандисте»«/ 
роботу, тобто весь комплекс 
виховання, яке розширює полі
тичний кругозір молодої люди
ни, озброює її політичними 
знаннями.

— Період навчання у вищих і 
середніх спеціальних учбових 
закладах, — говорить допові
дач, — найбільш вдалий час 
для прилучення до наукової ро
боти. тут найбільше можливос
тей для того, щоб набути нави
чок дослідництва — наукові 
кадри, які можуть допомогти і 
порадити, наукові лабораторії, 
наунова література.

Тому правильно роблять сту
денти і учні, які раціонально і 
розумно використовують віль
ний час для участі в науково- 
технічних гуртках, студент
ських наукових товариствах,

(Закінчення на 3-й стор.).
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ОБЛАСНІ ЗБОРИ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ ТЕХНІКУМІВ

З ДОПОВІДІ М. М. КОБИЛЬЧАКА
^Закінчення), 

приймають участь в коннурсах 
?«нічн^ЛЬ^ИХ’ нРиРоДничих. технічних науках. Протягом 
кількох ронів студенти прийма
ють участь у Всесоюзних .кон
курсах з суспільних наук.

стУДеНТІВ педінституту 
одержують висоні оцінки кон
курсних комісій і навіть відзна
чаються грамотами і дипломами.

Непогані починання залучен
ня студентів до наукового до
слідництва є в інституті сіль
госпмашинобудування. Проте в 
цілому ця робота в наших на
вчальних закладах вимагає біль
шої уваги. Необхідно створю
вати такі умови, при яких ко
жен студент і учень брав би 
участь в науковій і технічній 
творчості, набував навичок до
слідницької роботи.
П РИЄМНО відзначити, що 

студенти, і учні області 
приймають активну участь ■ 
третьому семестрі. Студентські 
будівельні загони — хороша 

школа трудового гарту. Для ба
гатьох З них — це перше 
серйозне випробування сили, 
волі, моральних рис, наполег
ливості в подоланні труднощів. 
Що труднощі в студентських 
будівельних загонах є, і, ма
буть, повинні бути — не секрет 
для кожного бійця загону. В 
цьому навіть полягає молодіж
на романтика.

Характерно, що ці труднощі, 
певні перешкоди не лякаю-ь 
молодь. В студентських загонах 
цього рону приймало участь 
1200 студентів і учнів області. 
Загони працювали на споруд
женні шкіл і житла, на будові 
водоводу Дніпро — Кіровоград. 
Каховської зрошувальної систе
ми і на інших важливих будо
вах п’ятирічки. За період літніх 
канікул виконано будівельних 
робіт на загальну суму 1,5 міль
йона нарбованців. Добре пра
цювали студенти обох інститу
тів, Олександрійського інду
стріального, Кіровоградського 
будівельного та Інших техніку
мів, педагогічного і медиччого 
училищ міста Олександрії

— У виступі Генерального 
секретаря ЦК КПРС тов. Бреж
нєва Л. І. на Всесоюзному зльо
ті студентів, —- наголошується 
в доповіді, — приділялась ве
лика увага підвищенню ролі 
партійних організацій навчаль
них закладів, студентів-кому- 
ністів в усіх питаннях діяльності 
вищого і середнього спеціаль
ного навчального закладу. Стан 
викладання і наукових дослід
жень, ідейне виховання, гро
мадська робота, побут і відпо
чинок студентів і учнів — все 
це потребує постійної партійної 
уваги. Тільки так можна злити 
в єдиний процес навчання і 
комуністичне виховання май
бутніх спеціалістів.

Неправильно, на наш погляд, 
с й тане становище, ноли в пи
таннях незадовільного побуто
вого обслуговування студенти і 
учні висувають лише претензії, 
а самі нічого не роблять, щоб 
навести порядок в своєму домі. 
Мається на увазі, що студенти 
І учні не проявляють старан

ності в оформленні І дотриман
ні санітарного стану кімнат 
гуртожитку, місцеві комітети 
профспілок слабо контролюють 
громадське харчування.

Для прикладу треба сказати, 
що приміщення гуртожитків 
інститутів сільгоспмашинобуду
вання та педагогічного експлуа
туються всього нільна років, а 
вигляд мають непривабливий.

В поганому стані гуртожитки 
о Кіровоградському технікумі 
механізації сільського госпо
дарства та інших навчальних 
закладів.

— Верховна Рада Союзу PCP 
затвердила п’ятирічний план 
розвитку народного господар
ства країни на 1971 —1975 ро
ки, — говорить на закінчення 
т. Кобильчак, — основним зміс
том якого є зростання добро
буту радянських людей. Тепер 
уже чітко визначено завдання, 
коли і що зробити, яких показ
ників треба досягти, визначено, 
які блага одержать трудящі 
країни.

Попереду багато великих і 
відповідальних завдань. Поле- 

реду ще чотири роки п ятиріч- 
ки, причому, це будуть роки 
напруженої праці всіх радян
ських людей. Роботи і завдань 
вистачить на всіх. Тому треба 
найбільш ефективно використа
ти роки навчання для підго
товки себе до самовідданої і 
високопродуктивної праці на 
благо нашої любимої Батьків
щини, в ім’я побудови кому
нізму.

Бюро обкому КП України, 
виконком обласної Ради депу
татів трудящих висловлюють 
впевненість, що у відповідь на 
турботу партії і уряду студенти 
і учні навчальних закладів об
ласті, вся наша молодь, ще 
тісніше згуртуються навколо 
Комуністичної партії, її ленін
ського Центрального Комітету, 
будуть з честю виконувати рі
шення XXIV з'їзду КПРС, бу
дуть учитися, працювати і жити 
по Леніну!

ПО-ЛЕНІНСЬКИ ВЧИТИСЬ І жити ЗНАННЯ—
ВИМОГА

під СИЛУ- 
НАЙСНЛАДНІШЕ

З виступу ГАЛИНИ СОРОЧАЯ, 
студентки педагоіічного інсти

туту Імені О. С. Пушкіна, 
Ленінського стипендіата, 

учасниці Всесоюзного зльоті' 
студентів в Москві.

Мені випала велика честь бу
ти делегатом Всесоюзного зльо
ту студентів. Виступ кожного 
делегата і учасника зльоту був 
неповторним штрихом до біо
графії і колективного портрета 
радянського студента сімдеся
тих років. Як вияв високого 
довір’я партії і бокова програма 
нашого студентства прозвучала

на зльоті промова Генерального 
секретаря Центрального Комі
тету Комуністичної партії Л. І. 
Брежнєва. Треба було бути 
там, у Кремлівському залі, щоб 
відчути всю силу надибаючого 
слова партії.

Обговорюючи підсумки робо
ти Всесоюзного зльоту студен
тів, комсомольці педінституту 
одностайно підтримують його 
висновки і рекомендації. Про
мова на зльоті товариша Л. І. 
Брежнєва, Постанова ЦК 
КПРС і Ради Міністрів Радян
ського Союзу «Про дальше 
значне поліпшення матеріаль
них і житлово-побутових умов 
студентів» викликали серед 
юнаків і дівчат новий приплив

ПОВЕРХИ ДОБРОЇ ПАМ’ЯТІ
З виступе-’

ВІТАЛІЯ ГАЙДУЧЕНКА, 
студента Кіровоградсько
го інституту сільськогос
подарського машинобуду
вання, учасника Всесоюз
ного зльоту студентів 

в Москві.
В промові на Всесоюз

ному зльоті студентів 
П. і. Брежнєв дав високу 
оцінну діяльності радян
ського студентства, особ
ливо відзначивши плідну 
роботу студентських буді
вельних загонів, як но
вої форми КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ самодіяльності.

Участь студентів в бу
дівельних загонах стала 
одним із важливих фак
торів виховання студен
тів справжніми організа
торами, керівниками ви
робництва, виховання в 
ножного відповідальності 
й доручену справу.

Лекції і спортивні зма
гання, концепти худож
ньої самодіяльності в 
сільських нлубах і на бу- 
їб^вльник майданчиках, 
шефська робота — ось 
Далеко неповний перелін 
суспільноиорисної роботи 
студентських будівельних 
угонів. Але бажано, щоб 
годівельні організації 
«•льщ відповідально ста
лися до забезпечення 
^ТОНІВ необхідними умо- 

та роботою. Іноді 
-Т’ОНИ переводять з од- 

енергії і творчого ентузіазму. 
Ниві завдання студентського 
активу в тому, щоб спрямувати 
цю енергію на значне поліпшен
ня навчальної і виховної ро
боти.

Скажемо відверто, хіба може 
стати хорошим спеціалістом, 
особливо вчителем, молола лю
дина, якщо вона па студент
ській лаві ледве тягне на «трій
ки»? Чи може творчо працюва
ти молодий спеціаліст, коли за 
час павчапия у вузі не зробив 
і найменшої спроби самостійно 
розв’язати хоча б найпростіше 
питання наукового пошуку? Чи 
може бути добрим організато
ром у майбутньому сьогодніш
ній студент/якщо він ухпляє- 

иієї ділянки роботи на 
іншу, забезпечують ро
ботою всього на день — 
два. В таких умовах вза
галі губиться поняття 
студентського будівель
ного загону, як єдиного 
монолітного організму.

Бійці студентського за
гону нашого інституту, 
працюючи на будовах су-

□орої Тюмені і сонячної 
Наковки на будівництві 
комбікормового заводу, в 
колгоспах і радгоспах на
шої області, залишили 
після себе не лише бу
динки і технічні споруди. 
Головне, залишили вони 
після себе добру людську 
пам’ять, людську подяку.

МОВЛЯТЬ ЕКСПОНАТИ
З виступу ТЕТЯНИ ЙОЛКІІІОЇ, 

учениці Олександрійського зооветеринарного 
технікуму. Ленінського стипендіата.

Як високо довір’я сприйняли студенти 
Рад слова Л. І. Брежнєва, сказані на 
«Центральний Комітет партії впевнений.

країни 
зльоті:

V ЦСП І ро/. ИМ'І ” -----г-’- ------- ------- « ВСЄ
своє життя ви будете вчитись, працювати і боро
тись по Леніну!». 1 ми. учні, своїм навчанням, своєю 
громадсько-корисною працею прагнемо в усьому 
наслідувати вождя. У нас відкритим і вже більше 
двох ронів працює кімната-музей В. І. Леніна, яка 
стала центоом всієї виховної роботи серед юнаків 
та дівчат Тут зібрано цінавий матеріал про життя 
і діяльність Ілліча, своїми рунами учні виготовили 
багато експонатів, манетів. стендів, електрифікова
них карт, які наочно розповідають про героїчний 
шлях, пройдений нашою партією під керівництвом 
ЛЄПектори і пропагандисти систематично роз
повсюджують твори Леніна серед населення. В му
зеї ми проводимо найвизначніші події в нашому 
жит£ спрямовані на виховання молоді в йому- 
^с^чному дусі, любові до Батьківщини, до велико- _ 
™ І героїчного радянського народу. Учениця пар-

дово! Живіть і навчайтеся по-ленінсьни. . _________

Студепти кіровоградських вузів під час перерви.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ться від громадської роботи в 
своєму колективі? Звичайно, пі!

Ритм життя в наші дні над
звичайно прискорений, величез
ний потік наукової інформації, 
яку треба осмислити, складні 
практичні завдання... Тому сама 
дійсність ставить перед студен
тами високі вимоги. Та ми — 
молоді, і нам під силу найсклад
ніші завдання. Треба тільки 
виявити волю, любити обрану 
професію, усвідомити своє міс
це в житті, відчути громадян
ську відповідальність за своє 
навчання і при цьому постійно 
добиватись, щоб прекрасні сло
ва наших обіцянок завжди пе
ретворювались в пе менш чу
дові справи, щоб слово ніколи 
не розходилось із ділом.

ЧАСУ
З виступу В. І. МОТОРНОГО, 
студента-’заочника. бригади- 
ра комсомольсько-молодіж

ної тракторної бригади орде
на Трудового Червоного Пра 
пора колгоспу «Зоря кому

нізму» Новоархангельського 
району. Героя Соціалістичної 
Прані, делегата XXIV .з’їзду 

КП України, лауреата 
премії Ленінського 

комсомолу.
Мені приємно доповісти, 

що механізатори нашого 
колгоспу з великим політич
ним і трудовим піднесенням 
завершують перший рік п’я
тирічки, докладають всіх 
зусиль до їх дострокового 
виконання. Ми одержали по
53.6 центнера зернових з 
кожного гектара, в тому 
числі озимої пшениці по
56.6 центнера на площі 58С 
гектарів. Наша мета до кін
ця 1975 року домогтися 
стабільних урожаїв зерно
вих і збирати їх не менше 
як по 50 центнерів з гек
тара.

Ми розуміємо, що для 
цього потрібні глибокі знан
ня з основ наук, знання 
сільськогосподарської на
уки. Щоб мати їх, ми повин
ні наполегливо навчатися, 
творчо оволодівати спеці
альністю, бути активними 
учасниками комуністичного 
будівництва. Виходячи з цих 
вимог, механізатори нашої 
бригади навчаються □ серед
ніх спеціальних і вищих уч
бових закладах. Студенти 
вузів і учні технікумів, асі 
ви готуєтесь до того, щоб 
стати спеціалістами своєї 
справи на тій чи іншій ді
лянці трудового фронту. 
Немає де правди діти, спе
ціалістів у нас ще не виста
чає. Тому ми з нетерпінням 
чекаємо вас на виробництві, 
і особливо в сільському 
господарстві, де це особли
во відчутно.

З опасного 
Майбутнє

_________

З виступу І. Г. ТКАЧЕМКА. 
директора Когда. 

середньої школі; Знал, яп 
ського району. .Героя Соціалістичної Прац , 

заслуженого »Д^.Тр- 
Української неї.

Радянський студент. Які 
високі і промовисті 
Коли вимовляєш їх, перед 
тобою постає образ молодо
го патріота своєї соціапі 
тичної Батьківщини, — при
страсного бійця за 
містичні ідеали, людини, 
оволодіває знаннями, готую 
чись у недалекому маибу* 
ньому очолити певну Д____

ку нашого народного госпо
дарства, стати п—.............2.
ватажком мас.
щоб студенти, 
оволодіти професією вчите
ля, ще раз збагнули розу
мом і відчули серцем своє 
покликання — стати народ
ним учителем. XXIV з їзд 
КПРС, визначивши головні 
завдання дев’ятої п’ятиріч
ки, відкрив нові горизонти 
розвитку народної освіти.

«...Праця вчителя тим цін
на що вона формує саму 
людину. І хо* би ким 
" житті людина - роб.тни-

політичним 
Хотілося б, 
які хочуть

ком або вченим, космонав
том чи механізатором, — 
кожна з почуттям вдячності 
згадує свого першого вчите
ля, свою школу. Вчитель, 
образно кажучи, здійснює 
зв'язок часів, він — ланка в 
низці поколінь. Він неначе 
передає естафету з сучасно-

го в майбутнє. Це робить 
його працю такою 
люючою, справді 
мою», — говорив Л. І. Бреж
нєв.

Готуйте себе в стінах вузу 
до того, щоб стати саме та
ким вчителем, вчителем су
часної школи. Пам’ятайте

захоп-
твор-

слова великого російського 
педагога К. Д, Ушинського, 
який говорив, що вплив осо
бистості вихователя на мо
лоду душу складає ту вихов
ну силу, яку не можна за
мінити ні підручниками, ні 
моральними повчаннями.

На зборах також виступили головний механік ордена TLvиnnorrl -
. Прапора заводу «Червона зірка» €. В, КОСОВ, Горой Радянського Со озч А₽л х? 

ДЯКОВА, секретар комітету комсомолу інституту сільськогосподарського машино* 
МУДГ °ГАЙДАМЄАКА. ™ МШ’’ 3 ТаН°Ш ПврШИЙ се«Ретйр обкому ЛКсІЇу

Обкому комсомолу вручаються рапорти про хід виконання рішень XXIV з'їзду 
КПРС та XXIV з’їзду КП України студентами Кіропоградсьного машинобудівного технінуму, педагогічного інституту Імені О. С. Пушкіна та інституту сільськогоспо
дарського машинобудування, , 7 ’ чльсьногоспо-

Учасникн зборів надіслали вітальні листи ЦК КПРС, ЦК КП України
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ІНТЕРВ’Ю МАРШАЛА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
Г. К. ЖУКОВА

чоловіка,

МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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5 грудня минуло ЗО років з початку контрнаступу 
Радянської Армії під .Москвою. Ьитва біля стін, сто
лиці мала всесвітньо-історичне значення. В органі
зації розгрому німецько-фашистських військ під Мо
сквою велика роль належить Маршалу Радянського 
Союзу Г. К. Жукову, якому нещодавно виповнилося 
75 років. Друкуємо в деякому скороченні інтерв'ю, 
взяте у прославленого полководця кореспондентами 
ЛПН.

НАПЕРЕДОДНЇ свого 75-річчя, яке виповнилося 2 гру
дня 1971 р.. Маршал Георгій Жуков люб’язно ного, 

днвея прийняти кореспондентів агентства преси «Но
вини».

Маршал прийняв нас в своєму робочому кабінеті. 
Від імені колективу агентства і читачів передаємо 
Георгію Костянтиновичу Жукову поздоровлення з 
ювілеєм і побажання доброго здоров'я. Маршал 
сердечно дякує.

Пригадуймо, що тридцять років тому зовсім неда
леко від цих місць, знаходився командний пункт За- 
■хідного фронту,' військами якого командував тоді

генерал армії Георгій Жуков. Розмова, природно, пе
реходить до теми про Московську битву,

— Георгію Костянтиновичу, цікаво було б згадати, 
ЯН ви відмічали свій день народження u 1941 році?

— В той час, як вам відомо, йшла жорстока битва 
за Москву. Весь народ, кожна радянська людина всі 
свої дії і помисли звертали на те, щоб ворог був не 
тільки зупинений на підступах до Москви, але і обо
в’язково розгромлений і відкинутий подалі від столиці 
В ті дні мені виповнилось 45 років. Як ви розумієте’ 
в тих грізних обставинах я про свій день народження 
просто забув, не до того було. Згадав тільки, коли 
війська фронту успішно провели перші дні контрна
ступу. Коли не помиляюсь, це було вже 3 чи 9 грудня. 
Ворог в безладді відступав, і це було найбільше свято 
для всіх нас.

— Що лишилось для вас, Георгію Костянтиновичу, 
найбільш пам’ятним із подій великої Московської 
битви?

— Битва під Москвою, оборона столиці і розгром 
крупних сил гітлерівської армії взимку 1941—42 ро
ків вважається однією з найбільших воєнно політич
них подій другої світозої війни. Московська битва 
продовжувалась понад шість л.ісяців. Радянська Армія 
виграла бій в надзвичайно важких умовах.

Якщо говорити про окремі пам’ятні події того часу, 
то я б назвав парад еійсі.к на Красній площі 7 листо
пада 1941 року, звідки наші воїни відправлялись пря
мо на підмосковні рубежі оборони. І це відіграло 
величезну роль в укріпленні морального духу армії і 
всього народу, мало велике міжнародне значення.

— Про що нагадують уроки Московської битви?
— Я б розповів перш за все про причини поразки 

гітлерівських військ під Москвою і джерела перемоги 
Радянської Армії. Іноді лунають голбси: «Чи варто 
згадувати про те, що було колись? У людей і без того 
вистачає турбот]?. Такі обивательські розважання під
тримуються буржуазною пропагандою, а також тими, 
на чиїй совісті мільйони загублених людських життів. 
Вони схильні і зовсім забути з роки історії. Реакційні 
історики роблять усе, щоб перекрутити минуле, при
меншити і принизити значення вкладу радянського 
народу і його армії в розгром фашистської Німеччи
ни. Вони до цього часу нродої ють лирдити про 
«генерала-мороза?, «генерала-болото» та інші нісеніт
ниці, які нібито перешкодили Гітлеру взяти в сорок 
першому Москву.

Зараз мемуарна література Заходу заповнена супе
речками про те, якими шляхами треба було йти, щоб 
отримати перемогу над Радянським Союзом, домисла
ми про те, що якби не мороз і помилки Гітлера, 
перемога не вислизнула б від загарбників. Наївні і 
безплідні розважання!

Ніколи не переможуть того народу, в якому р< бітни
ки і селяни в більшості своїй пізнали. відчули і поба
чили, що вони відстоюють свою. Радим ьиу владу — 
владу трудящих, що відстоюють ту справу, перемога 
якої їм і їх дітям забезпечить можливість користуьа. 
тися всіма благами культури, всіма творіннями люд
ської праці. Так сказав Ленін.

Нікому не варто цього забувати. За цим стоїть сама 
Історіяі і

Однак є ще в капіталістичному світі си: л, які під
махуються від досвіду історії’ і продовжують виношу
вати плани нових авантюр проти СРСР, інших країн 
соціалістичної співдружності. Що сказати про них? 
Хай вони знають, що радянські люди — щмЦ побор
ники миру і міжнародної безпеки — ке забувають 
зміцнювати оборонну ііць своєї Батьківщини, підви
щують бойову могутність Радянських Збройних Сил.

— Що б ви хотіли побажати молодому поколінню?
— Мені, хто пройшов через битви чотирьох війн, 

щиро хочеться побажати всім людям землі непоруш
ного миру. Через чверть віку після закінчення другої 
світової війни, політичний клімат на землі і особливо 
в Європі почав поліпшуватися. Ми, радянські люди, 
можемо по праву пишатися тим, що пОлВншл.ня цього 
клімату пов’язано з тією програмою миру, котра була 
висунута XXIV з'їздом НПРС.

Прощаючись з нами, Маршал Жуков сказав:
— Як старий солдат, я знаю, якою ціною досягнуто 

мігру. Я вірю'в торжество радянської програм..’ миру, 
в успіх боротьби народів за справу міжнародної 
безпеки і миру на землі.

у, ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
і СЕРЕДА, 8 ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 -

л ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
7 СЕРЕДА, 8 ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Те
лефільм' «Алтайський мон-
Телевісті. (К). 11.10 — Те
лефільм «Алтайський мок-'

таж». (К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Історія для 
учнів 9 класу. (К). 12.10 — 
Художній фільм «Чолові
кам сльози не до лиця». 
(Кіровоград). 17.00 — За 
накресленнями XXIV з’їзду 
НПРС. «П’ятирічка заводу». 
(К). 17.30 — Кольорове те
лебачення. «Фарби, народ
жені світлом». (М). 18.00 — 
Телевісті. (К). 18.20 —
«Клуб краєзнавців». (Кіро
воград). 19.20 — Телефільм 
«Співає Ж. Гейие-Вагнер». 
(Кіровоград). 19.45 — Пре-

Незабаром наша країна широко відзна
чатиме 150-річчя з дня народження вели
кого російського поета М. О. Нркрасова; 
^Літературна Україна^ опублікувала ціїіа- . 
<‘е літературне дослідження О. Лупія, де 
розповідається про благотворний вплив на 
майбутнього' поета-грдмадянина його мате
рі Олени Андріївни. Зважуючи на значний 
інтерес цього матеріалу для молодого чи
тача, з деякими скороченнями подаємо цю 
розповідь.

II УЧАЩИМ епігРаФом до цієї 
можуть бути прикінцеві 

«Мати»? поеми Миколк Некрасова 
О мать моя, подвигнут я тобою! 
во мне спасла живую душу ты! 

п1^ПСЛв8ах лоета - пошана до 
вдячність7^ ; гордість і безмірна 
BIDHV е’ У.° вИвсяа його на

Дорогу. Нікому з рідних, 
П?і31пп побР^имів так не завдячу- 
□аа поет, як цій дорогій людині, 
DOMinK-»y Навіть СЬОГОДНІ (через 130 
років з дня Її смерті) багато чита- 
твопчп^т? навіть шанувальників 
I2?51®CTL поета майже нічого нё 
пишилог«® ?«нають тому, що не за- лишилося и спогадів особистих речей, листів... у більшості праці? 

ппсі«° ° Ш«'ПЬНИХ підручниках 
роки м6 нИЛпХ Про Перші Аи гячі 
лаіюнім'мп оаа* пишеться дуже 

и<ось на зразок того, що 
коли хлопчикові минуло три рони оХНоЛОГО’ вІйськоУвнй РофЩер: 

Сво^°° у.в,дстав«у ’ поселився ІЗ 
с*2 в Р°А°вому маєтку 

IB ’ Ярославської губернії»
(В Мальцева), або так, як читаємо 
у дослідницькій праці І. Розанопої- 
«Народився він 22 листопада (за 
старим стилем) 1821 року в Поділь- сьюи губернії, під час Упохідного 
‘‘_ _тя иого батька- Дитинство ж 
ГоешнпТ,НУ,Юп 61ЛЯ ВОЛГИ в СЄЛІ 
ДУЮ?Ь ппо ’■ ЧР° маг,р (пнщо зга- 
ДУ*°ТЬ про неї) говориться норотко, 
що вона Сула добра, лагідна, люби- 
лиийвО,ІХ д,тси’ иадт° сина Мннолу, 

ким згодом так тепло і зворушли- 
п?пЦ>ИСав про неї- в більшості ви
падків мовиться про батька — 
«нрзсиоого Дикуна» (вислів М. Не
красова), немилосердного кріпос
ника, малограмотну людину, якій і 
справді пасує запитання «умеет ли 
он имя подписать» (із поеми «Ма
ти»), Про перші роки дитинства 
SacOBa (перебування на Він

ниччині) вже стали звичним нічого 
гЖл«ОВОРИ7И’ °ТЖЄ’ СВІДОМО чи не
свідомо обминається світ цілого 
комплексу образів і середовища, з 
ЛК0Г прийшла його мати.
0 ьогодні наша мова про люди- 
..... Ну’ яка «врятувала живу ду- 
«»а «Xа’ збагатила серце сино- 
нлик»лі°іМ зам!УРеним співом ви
кликала і на иого оуста піс ію 'ськ? JU буЛа ЕОна‘ Олена Закре?-’ 
кий відоНа.’<КЄМ° Ч<?РЄЗ такий ввли- 
кии відрізок часу уявити її образ, 
збагнути обшир її зацікавле іь 
найперше перейня™оя думками, а 
найперше — зрозуміти її благо
родний вплив на сина Миколу7.

Дотепер вишумовують над Нсми- 
рівським шляхом два безкінечні 
РлДи ‘Гарих лип- Торкаємося ДО 
почорнілих безлистих віт, І думає- ,м Понад 200 років. Посад- 
жені ще □ давнину українськими селянами-нршаками, вУОни зберІГа- 

?noxLa,nHy- МЄ ?дного покоління, 
ірохи далі на південь рід Немкро- 
БЇк,Н2Л-Ит°^му березі Південного 

Улу сто,ть містечко Брацлае. Воно 
ш^НЛТпаровим^0, тут комало древ- К*Х будинків І дерев, у весняну і 
«лпЮн ПОРУ “Риться в зелені 
село Некрасове (колишній ІОзвнн).

Тут, серед чарівної подільської природи, народилася і вирослі 
Олена Андріївна Занревсьца. Бать- 

багатий поміщик, сенретар 
Брацлавського міського магістра
ту, — нолись, здобувши освіту у 
Полоцьку, намагався вивчити і 
всіх своїх дітей. Олена з дитинства 
мала неабиякий потяг до прекрас
ного, виявляла обдарованість у 
співі, швидко навчилася грамоти, 
ш;Т,л " нРня.яяли До вінницького 
жіно юго пансіону. Минали роки 
навчання, І дівчина настійно оволо- 
ил°мЛа Ф-тховими предметами, Кіль
кома іноземними мовами, а по 

цього учбового закладу 
удово грала на фортепіано, була 

достатньо обізнана із вітчйзняною 
і зарубіжною літературами.

Разом з тим Олена не була гор
довитою по натурі, в її позедінці 
не відчувалося зверхності; будучи 
донькою поміщика і маючи високу 
освіту, вона не цуралася подруг із 
простих селянських родин. Як і во
ни, уміла вишивати, добре володіла 
цим мистецтвом - кольоровими 
нитками передавати свої думки 

аД,СТЬ 1 СМУТ°К> і згодом но
но протягом усього життя освітлю
вало II всамітнілу душу. Гостюючи

у рідних, Олена часто з’являлася 
на вечорницях, співала з молоддю 
веснянок, щедрівок, колядок. На
завжди увібрала в серце красу 
пробудження української • весни, 
коли на всьому Поділлі- зеленіли . 
травм, кущі, дерева, і вся земля і 
небо здавалися ніжно-зеленими. А 
дівчата йшли до річки, пуснали .на 
хвилю свої вінки, і до пізнього ве
чора не стихали їхні голоси. На 
світі народжувалася нова нраса, і 
серця людські виповнювалися на-

сов не пішов у підставну, а згодом, 
у КІНЦІ 1824 року, перевіз дружину 
і кількох дії ей до Ярославські 
губернії. У маєткові чоловіка Оле
на Андріївна не зазнала щасливого 
життя, хоч природна доброта і 
щедрість її душі, інтелігентність V 
виховання відразу привернули ува
гу домашніх і сторонніх, простих . 
людей. На сьогодні, здаються неоці
ненними записи, які зробили яро
славські журналісти на початку 
віку від мешнанців нснрасОвсьних 
місць. Ось слова селянки Феонтис- 
ти Сороніної, записані в 1902 році 
Журналісткою Путиловою: «Невнсо- 
на на зріст, білявенька, слабенька, . 
добра, гарна була ,пані. На роботу 
в поле ніколи не виходила, а ноли ’ 
до двору, в сад чи в будинок при
ходили працювати, стежила,. аби 
хворі жінни не брали собі роботу 
і взагалі, щоб не піднімали важко
го. Коли вдома пана не було, всі 
жінки йшли за порадами, за ліками 
до пані, і вона із' ножною погово
рить, запитає, як живЬ, про дітей, 
про чоловіка, допомагала порада
ми і давала, що могла. Чимало не

дією, І кожне співало про соос —. 
те прагло волі, це — кращої долі, 
а те виповідало таємницю кохання: 

Ой, гай, мати, гай, 
Та заміж мене дай, 
Та не дай за поганого, 
Бо мені вроди жаль: 
Моя врода — повная рожа
Та біле личенько, чорнії брови. 
Сама молода.

У 1817 році Олена виходить за
між за поручика єгерського 

полку Олексія Некрасова. Довго 
побутувала в літературознавстві 
легенда про оикрадення дівчини, 
насправді, як нещодавно вдалося 
з’ясувати вченим, одруження було 
прилюдне. Протягом семи років 
молода сім’я жила на Поділлі і за 
цей час неодноразово переїжджала 
на нові місця, аж поки О. С. НслрЗ'

могла допомогти, бо есо було під 
руною чоловіна, та іі приймала 
жінон і всіх з проханням, щоб І 
пан не знав...»

І в”і913 році вісімдесятирічна се
лянка із Грєшнева Тетяна Широко
ва, згадуючи матір М. Некрасова, 
сказала: «Немає їй ціни.,. Коли пак 
наважувався бити дворового, вона 
повисала в нього на шиї, і пан від
ступав...» (У записі В. Євгеньсва- 
Максимова). Навіть напринікці 20-х 
ронів грешнсвсьн! селяни ще бе
регли добру згадку про Олену 
Андріївну, що засвідчують заіиси 
ярославських вчителів В. Чистяко
ва І А. Полотебнова.

Досить цікавий і таний спогад 
грешневсьного старости Е. М. Тор- 
чина: «Найбільше від усіх перепа
дало пані від Олексія Сергійовича. 
Ось через що у них сеарна постій
но траплялася: старший син Ми
колка дуже любив із селянсьнимн 
дітьми бавитися; батьно не дозво
ляв, а мати покривала. Ледь зачує, 
що чоловік із полювання повергає
ться, вже летить у сад до Минопки, 
щоб не застав його пан ненаро
ком... Відразу ж панові й донесуть 
про все. Розсердиться ВІН І прив’я
же дружину на покзру до липи, 
найсуворішс заборонить давати їй 
пити, а сам знову подасться . на 
полювання. Микояна пожаліє ма
тір, що через нього постраждала, 
підійде до неї, прив’язаної, принесе 
шклянку води. Немало йому за це 
перепадало батькового батога». 
Власне, про жорстокість батька, 
який робив тане, що далеко но но-_ 
>нен поміщик тих часів дозволяв 
собі, написано багато, нас же біль
ше цікавить особа Олэни Андріївни 
Закревської і її вплив на сина, 
/гь ЛЕНА Андріївна відразу помі- 
^тила в синові небуденну обда
рованість. Відвертість душі, щи
рість, тонка вразливість, точність 
вислову, делікатне поводження із 
товаришами — все це підказало 
Олені Андріївні, що треба постійно 
підтримувати ці прекрасні риси та 
уберегти Миколу.від згубного впли
ву. Хлопчин з Найменших років 
був цікавим до навколишнього 
світу, до природи, простих людей. 
Характерним та найвлучнішим 
прикладом тут с слова поета, вже 
літньої людини, про найперший 
спогад (стосується пін ще того 
періоду, коли сім’я Некрасових пе
ребувала на Україні): «Я с на за із їй 
(тобто матері О. Л.), що пам’я
таю іще щось про пастуха і мідні 
гроші, «Це буде/, дорогий, — ска
зала вона. — В дорозі на одній 
станції, я тримача тебе на руках і 
розмовляла з маленьким пастуш-' 
ком, якому дала кільна монет. Но 
пригадуєш, що' ще було в ру-' 
нах у пастуха?» Я не пригадував, 
«В рунах у пастуха був батіг».'

? (Далі буде).

У

а

м’єра художнього теле
фільму «Доктор Сва». З се
рія. (М). 20.30 — Програма 
«Час». (М). На VI з’їзді 
Польської об’єднаної робіт
ничої партії. (М). 21.30 — 
Концерт. (М), По закінчен- 

- ні — телевісті.
ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 

— Новини. (М). 17.05 —
Для школярів «Фірма «Ме
лодія» — дітям». (М). 17.30 

. — Телефільм «Старий чо
вен». (К). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Кольорове те
лебачення. Мультфільм.

(М). 18.35 — «Курська мас- 
нітна аномалія». (М). 19.05
— Некрасбвська анкета.
До 150-річчя з дня народ
ження поета. (М). 19.45 — 
«Співає Галина Туфтіна». 
Фільм-нонцерт. (К). 20.30
— «На добраніч, діти!». (К).

ЧЕТВЕР, .9 ГРУДНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 10.00 - 
Новини. (М).-‘.10.05 — Ко
льорове телебачення. «При
ходь, казко», (М). 10.35 — 
«За вашими листами». (М). 
10.55 — Кольорове телеба
чення. «Сім старих і одна .

дівчина», (М). 12.15 — Те
леміст!. (К). 12.25 — Худож
ній фільм «На даленій точ
ці». (Кіровоград). 17.00 — 
ТелевістІ. • (К).- 17.20 —
Мультфільм «ПригоДа у лі
сі». (К). 17.30 — «Світ со
ціалізму». (М). -18.00 —
«Для школярів «Сурмач». 
(К). .18.30 — Ленінський
університет мільйонів., (М). 
19.00 — Прем’єра худож
нього телефільму «Доктор 
Єпа». 4 та 5 серії. (М). 20.20 
— «Дев’ята" п’ятирічка — 
велична програма творек-

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

Друкарня їм. Г. At Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінкв, 2,

• МОЛОДОЙ КОММУНАР», оргпп Кнровоградсвого 
обкома ЛКСМУ, г. Кнрьиогрвд.

316050 ГСП, Кіровоград, 50, вул. Луначарського, Д9 
Телефони: відповідального секретаря та відділу иом 

«омольсьного життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36,

БК 01263. Іпдеке 61197, Зам. № 7591.

ня». (Н). Концерт
радянської пісні. (К). 21.00 

. — . Програма «Час», (М), 
21.30 — А. Анчаров «День 
за днем». Прем’єра теле- 
"спектаклю, 1 частина.’ (К), 
22,55 — Симфонічний кон
церт. (К). 23.35 — Телсвіс» 
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.55 
Для дітей. Телевисгава 

«Годинник князя Костянти
на». (К). 20.30 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 -с* 

п Концерт. (Одеса).
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