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ІНСТИТУТ- СТУДЕНТ - комсомол
26 грудня в Москві почав роботу пле

нум ЦК ВЛКСМ. На порядку денному 
пленуму два питання: про роботу ком
сомольських організацій вузів по кому
ністичному вихованню студентства, про 
участь радянської молоді в IX Всесвіт
ньому фестивалі молоді і студентів.

На пленум запрошено секретарів ЦК 
комсомолу союзних республік, обкомів, 
крайкомів комсомолу, помічників по 
комсомольській роботі політуправлінь 
Радянської Армії і Військово-Морського 
Флоту, завідуючих відділами студент
ської молоді, студентський актив.

У роботі пленуму беруть участь від
повідальні працівники ЦК КПРС, мініс
терств і відомств, ВЦРПС.

З доповіддю в першому питанні висту
пив перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. 
Павлов.

Вузівський комсомол — активний за
гін ВЛКСМ, сказав доповідач. Загзльне 
число студентів у нашій країні на кінець 
п'ятирічки досягне п'яти мільйонів чоло
вік.

Студентські роки — це не проста за
міна шкільної парти студентською ла
вою. Це перехід до більш свідомої і ці
леспрямованої діяльності, до безпосе
реднього здійснення життєвих планів 
людини. Завдання комсомольських ор
ганізацій вузів — уже з перших днів 
прищеплювати студентам почуття відпо
відальності за оволодіння обраною спе
ціальністю.

Доповідач спиняється на досвіді ви
ховної роботи з студентами і насампе
ред з першокурсниками в Московсько
му вищому технічному училищі імені 
Баумана. Широким є діапазон діяльнос
ті комітету ВЛКСМ училища, але голов
ну увагу тут звертають на якість підго-. 
товки майбутнього інженера. Тут нала
годжено жорсткий, вимогливий контроль 
за навчанням студента, дбають про ство
рення атмосфери творчості, захопленості 
професією.

Доповідач відзначає велике поширен
ня різних форм студентської творчості: 
організація конструкторських і техноло
гічних бюро, бюро економічного аналі
зу, наукових конференцій, експедицій. 
У Томському політехнічному інституті, 
наприклад, науковими дослідженнями 
займаються понад дві з половиною ти
сячі студентів. Вони беруть участь у роз
робці актуальних народногосподарських 
проблем під керівництвом визначних 
учених інституту. Багато з цих дослід
жень стають дипломними проектами, 
основою дисертацій, впроваджуються у 
виробництво. Тільки на хіміко-техноло- 
гічному факультеті за рік студенти і нау
кові працівники одержали 6 авторських 
посвідок і опублікували більш як 70 ро
біт.

Уже говорилось про необхідність 
озброїти майбутнього спеціаліста су
часними знаннями. До цього, звичайно, 
прагнуть усі наші вищі учбові заклади. 
Але що інколи виходить? Навчальне на
вантаження студентів зростає. Тепер у 
деяких вузах воно досягло 40 — 44 го
дин на тиждень. Вільний час студента 
скорочується до 3 — 4 годин на день. 
Але ж за цей час йому треба попра
цювати над книгою, піти в театр, на 
стадіон, та й просто відпочити, нарешті.

Треба удосконалювати навчальні пла
ни і програми на науковій основі. Але 
поки йдуть дискусії, в багатьох вузах 
триває нарощування цього самого на
вантаження всупереч усім наказам та 
інструкціям Міністерства вищої і серед
ньої спеціальної освіти про неухильне 
додержання 36-годинного тижневого на
вантаження студентів. У Московському 
інженерно-фізичному інституті, наприк
лад, воно зросло вже до 52 годин.

Багато нарікань надходить від сту
дентів у зв’язку з поганою постановкою 
практики з економіки та організації ви
робництва. І це справедливо. Недавно 
було проведено опит 400 спеціалістів, 
які закінчили Ленінградський корабле
будівний інститут. Сімдесят процентів з
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них відзначили скудність набутих в інсти
туті знань у галузі економіки та органі
зації виробництва. В цьому, на наш по
гляд, полягає одна з причин юго, що 
деякі випускники неохоче йдуть на ви
робництво.

С. П. Павлов сказав далі: більше по
ловини студентів живуть у гуртожитках. 
Відомо, що підготовка майбутнього спе
ціаліста величезною мірою залежить від 
умов, в яких він живе і відпочиває.

Боротьба за правильний режим праці, 
побуту і відпочинку студентів — важли
ва сторона діяльності вузівського ком
сомолу. Як показав всесоюзний кон- 
курс-огляд на кращий студентський гур
тожиток, у таких вузах як Ленінград
ський кораблебудівний, Львівський полі
технічний, Московський енергетичний, 
Мінський педагогічний інсіитути, Азер
байджанський інститут нафти і хімії ком
сомольські організації та студенти ду
же багато можуть зробити для створен
ня сприятливих умов для занять і від
починку.

У Львівському політехнічному інститу
ті два нових гуртожитки спроектували і 
збудували самі студенти. Кімнати обстав
лені меблями, виготовленими за проек
том, розробленим інституїу. При
гуртожитку є Агудентська поліклініка, 
нічний профілакторій.

Всесоюзний огляд студентських гурто
житків показав і серйозні хиби в орга
нізації студентського побуту. Серйозні 
претензії слід пред'явити Томському об
комові ВЛКСМ.

Комсомольські організації повинні 
сприяти вступові до вузу найбільш здіб
них молодих людей як з-поміж випуск
ників середніх шкіл, так і тих, що закін
чили вечірні школи сільської та робітни
чої молоді, підкреслив С. П. Пазлов. 
Поповнення вузів робітничою і сіль
ською молоддю завжди було особливою 
турботою комсомолу.

У наших молодих людей немає пере
шкод на шляху до вершин наукових 
знань. Проте поки що є деякий перепад 

Другий рік співає дзвінку пісню токарний станок на Олександрійському заводі підйомно- 
транспортного устаткування про умілі руки комсомолки Галини Горбенко.
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у рівні викладання в міських школах 
порівняно з сільськими, в денних — по
рівняно з вечірніми. Буває, що юнаки й 
дівчата з села, маючи неабиякі здібнос
ті і талант, при вступі до вузу відчувають 
боязкість і невпевненість у своїх силах. 
Нерідко відсів на приймальних екзаме
нах іде в основному за рахунок сіль
ської молоді. Ясно, що це несправедли
во, і справа не тільки в моральній сто
роні. Щороку на роботу в село направ
ляються тисячі спеціалістів, тисячі по
вертаються назад у місто. "Ильки за ос
танні п ять років у сільську місцевість 
було напразлено 56 тисяч лікарів, і за 
цей самии час 54 тисячі лікарів поїхали 
із села. Як правило, це городяни повер
таються до себе додому. І водночас до 
першого Московського медичного інсти
туту, наприклад, в цьому році прийнято 
лише півтора процента(І) дітей колгосп
ників.

На селі потрібні не тільки медики, а й 
агрономи, педагоги, працівники культу
ри, інженери. І якщо з цих позицій ана
лізувати прийом до вузів, го картина яв
но невтішна. В Уральському державно
му університеті, наприклад, в цьому ро
ці зараховано на перший курс лише два 
проценти колгоспників і дітей колгосп
ників. Навіть у таких спеціальних інсти
тутах, як Мелітопольський механізації 
сільського господарства, Грузинський 
субтропічного господарства, в ряді ін
ших вузів, що готують кадри для сіль
ськогосподарського виробництва, поло
вина прийнятих — городяни.

Нинішнє покоління студентства — це 
у величезній більшості молоді люди на
родження 1945 і дальших років. Період 
становлення їх соціальної зрілості збі
гається з періодом бурхливого піднесен
ня нашої економіки, культури і добро
буту трудящих.

Наших студентів відзначає насампе
ред велика сприйнятливість до нового, 
могутній заряд енергії, прагнення до 
активно-соціальних дій.

Разом з тим бурхливий прогрес нау

ки, що приводить ІНКОЛИ до переоцінки 
раніше здобутих знань, закономірні 
труднощі і суперечності соціального 
розвитку, а також елементи суб єкти- 
візму і необдумані експерименти, які 
мали місце в минулому, іноді викли
кають у окремих студентів деякі хибні 
оцінки й судження, громадську пасив
ність або нахил до критиканства.

Ставлячись критично до такого роду 
настроїв, разом з тим було б безглуздо 
засуджувати прагнення студентів мисли
ти діалектично, самостійно розбиратися 
в найскладніших проблемах науки і су
спільного життя.

Йдеться про те, що комсомол при 
цьому не має права займати нейтраль
ну позицію, із сторони спостерігаючи 
за цим процесом пізнання і осмислення. 
Святий обов язок комсомольських ор
ганізацій — тактовно і послідовно допо
магати кожному студентові виробляти 
реалістичні погляди на життя, визначати 
своє місце в розв язанні завдань кому
ністичного будівництва.

При цьому дуже важливо, щоб комі
тети комсомолу разом з кафедрами су
спільних наук дбали про досягнення ор
ганічної єдності теоретичного вивчення 
марксизму-ленінізму і громадсько-полі
тичної практики студентів.

Треба більше довіряти студентові, 
більше спиратися на його активність, 
знання. Саме це дасть змогу піднести, 
загострити у нього почуття відповідаль
ності за знання, яких він набуває.

На економічному факультеті Ураль
ського університету кожний студент 
протягом навчального року готує рефе
рат з найактуальніших проблем політич
ної економії і виступає з ним перед ау
диторією. В багатьох вузах Тюменської 
області студенти, які вивчають науковий 
комунізм, повинні виступити з лекцією 
на суспільно-політичну тему перед тру
дящими області. Це є обов’язковою умо
вою заліку і допуску до екзаменів.

В цьому році вперше було проведено 
всесоюзний конкурс студентських робіт 
з суспільних наук, присвячений 50-річчю 
Жовтня. Нам здається, що досвід виявив
ся вдалим. Близько, мільйона студентів

(Закінчення на 2-й стор.).
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600 вузів країни взяли участь у напи
санні та обговоренні конкурсних робіт.

Аналіз конкурсних робіт показує, що 
студенти сміливо й аргументовано ви
кривають буржуазну пропаганду, аналі
зують зміни в робітничому русі капі
талістичних країн і дають обгрунтовану 
критику буржуазних фальсифікаторів.

Проведена недавно в Ленінграді все
союзна студентська наукова конферен
ція підбила підсумки конкурсу.

Доповідач підкреслив далі величезне 
значення для марксистсько-ленінської 
освіти і виховання студентів постанови 
ЦК КПРС про заходи по дальшому роз
витку суспільних наук і підвищенню їх 
ролі в комуністичному будівництві.

За 50 років Жовтня радянська вища 
школа пройшла великий і славний шлях 
від перших робфакіз до найбільших ву
зів із складною і всебічною підготовкою 
молодих спеціалістів. І завжди комсо
мол був активним помічником партії в 
розвитку вищої освіти. Перше комсо
мольське поповнення вузїв, яке про
йшло революцію і громадянську війни, 
внесло у зищу школу не тільки палку ві
ру в торжество ідей соціалізму, але й 
заклало в студентських колективах тра
диції комуністичних суботників, актив
ної громадсько-політичної роботи на 
підприємствах і в сільській місцевості.

Ця традиція передавалася з поколін
ня в покоління. Вона й сьогодні втілю
ється в корисних справах радянського 
студентства. Десять років тому 339 фі
зиків МДУ під час літніх канікул органі
зували будівельний загін і виїхали в Ка
захстан, де в двох радгоспах збудували 
16 саманних кошар та будинків. Рік у рік 
цей добровільний рух студентів зростав 
і ширився, збагачувався досвідом і за
хоплював все нові й нові верстви сту
дентства. Цього літа на найважливіших 
новобудовах країни працював уже 100- 
тисячний студеніський будівельний загін 
імені 50-річчя Великого Жовтня. Підсум
ки його діяльності переконливі: на 8 ти
сячах об'єктів у 75 областях і республі
ках виконано роботу на загальну суму 
185 мільйонів карбованців.

Справа, звичайно, не тільки в еконо
мічній ефективності роботи будівельних 
загонів, хоч вони й вносять відчутний 
вклад у народне господарство. Головне 
в тому, що цей рух породжує нові фор
ми участі студентів у комуністичному 
будівництві, благотворно впливає на ви
ховну роботу у вузах.

За всім хорошим у студентських бу
дівельних загонах, сказав доповідач, не 
можна не бачити і серйозних хиб: не 
завжди продуманий вибір об'єктів, квап
ливість у формуванні загонів, невдалий 
добір їх керівників.

Ювілейний рік сколихнуа нову могут
ню хвилю патріотичних почуттів кожної 
радянської людини, пробудиз невичерп
ні творчі сили народу, наповнив серця 
людей величезною гордістю за свою 
Батьківщину.

Студенти вузів Москви і Ленінграда, 
/Мінська і Одеси, Воронежа і багатьох 
інших міст активно включилися в похід 
по місцях революційної, бойової і тру
дової слави радянського народу. Цей 
рух молоді допомагає • краще, повніше 
зрозуміти велич подвигу народу в резо
люції, в будівництві нового життя і за
хисті своєї соціалістичної Вітчизни.

Всім ясно, підкреслив С. П. Павлов, 
що патріотичне виховання не може ви
черпуватись походами по історико-рево- 
люційних місцях. Але тут багато зале
жить від того, як до цього поставитись. 
Якщо мітингам біля пам’ятників рево
люційної слави, зустрічам з ветеранами 
революції, героями війни і праці, від
криттю нових пам’ятників і музеїв —• як
що всьому цьому передує пошук, сер
йозна дослідна робота, бажання відкри
ти щось нове і корисне для себе і для 
народу, то тоді забезпечено великий ви
ховний ефект.

Ми думаємо, сказав С. П. Павлов, що 
перед студентами необхідно висувати 
такі завдання, які б сприяли не тільки 
патріотичному вихованню самих студен
тів, але й дали б змогу одержати нові 
відомості про історію нашої Батьківщи
ни,~ про . героїчні діла радянських лю
дей на різних етапах соціалістичного бу
дівництва.

Відомо, який величезний вплив робить 
на нашу студентську молодь літерату
ра і мистецтво. На вечори молодої пое
зії збираються величезні аудиторії. Рік 
у рік підвищуються тиражі журналів і 
книг, великий наплив студентської моло
ді в кінотеатри, театральні і концертні 
зали, на виставки образотворчого мисте
цтва.

Але добре відомо, що цей широкий 
інтерес до мистецтва нічого не буде 
вартий без глибокого ознайомлення з 
принципами марксистсько-ленінської ес
тетики.

Більшість студентів добре це розумі
ють і просять поліпшити якість викла
дання марксистсько-ленінської естети
ки, справедливо критикують і комсо
мольські організації, які стоять осторонь 
надзвичайно важливої справи вихован
ня художнього смаку, не допомагають 
студентам розібратися в складних про
блемах літератури і мистецтва.

Ці проблеми мають не тільки суто ес
тетичний характер, це, насамперед, про
блеми ідеологічної боротьби. Тому мо
ва повинна йти про дуже глибоке і прин- 
ципіальне ставлення до цих питань.

Комсомольська організація кожного 
вузу .разом з кафедрами суспільних на
ук здатна організувати кваліфіковані 
лекторії з літератури та мистецтва, до
помогти студентам відрізнити справж
ній, глибокий талант від позерства і 
кон'юнктури, засвоїти глибокий СМИСЛ СО‘ 
ціалістичного реалізму.

Значне місце в художній творчості 
студентів займають агітбригади, клуби 
веселих і винахідливих, вузівські естрад
ні театри та студії.

Проведений Центральним Комітетом 
ВЛКСМ у минулому році всесоюзний 
фестиваль студентських естрадних теат
рів сприяв підвищенню уваги до розвит
ку естрадної творчості студентів, її ідей
ного змісту. Водночас фестиваль пока
зав, що багато комсомольських органі
зацій розглядають різні студентські 
об’єднання, гуртки, студії лише з точки 
зору розважальності, не впливають на 
зміст, репертуар і напрям програм цих 
творчих об'єднань.

Комсомол, підкреслив С. П. Павлов, 
значною мірою відповідає перед парті
єю і народом за те, щоб усі студенти бу
ли вільні від будь-яких ознак безкуль
тур'я, щоб вони були ідейно чисті і ду
ховно багаті, були радянськими інтелі
гентами в найвищому розумінні слоза.

С. П. Павлов спинився на питаннях від
повідальності ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайкомів, обкомів, міськкомів і 
райкомів, а також комітетів комсомолу 
вузів за всебічну підготовку кожного сту
дента до виконання свого обов'язку пе
ред Батьківщиною, говорить про поси
лення контролю за якістю військової 
підготовки.

Велику увагу доповідач приділив пи
танням розвитку спортивно-масової та 
оздоровчої роботи серед студентства. І 
тут ^комсомольські організації можуть 
зробити багато. Нині стоїть завдання до 
50-річчя ВЛКСМ кожному вузу створити 
оборонно-спортивний табір і комплекс 
спортивних споруд при гуртожитках.

Кілька комсомольських і спортивних 
організацій вузів запропонували створи
ти всесоюзне добровільне спортивне то
вариство студентів, яке б об’єднало всіх 
студентів країни. Думаємо, що ця про
позиція заслуговує уваги.

На наш погляд, сказав С. П. Павлов, 
доцільно було б провести огляд на кра
щу постановку фізкультурно-масової і 
спортивної роботи серед комсомольсь
ких організацій вузів країни.

Зараз у вищих учбових закладах Ра
дянського Союзу навчається близько 
26.000 студентів, аспірантів і стажистів 
майже з усіх країн світу. Підготовка іно
земних спеціалістів у нашій країні має 
велике політичне значення, бо вона зна
менує собою кінець монополії імперіа
лістичних держав у формуванні націо
нальної інтелігенції для молодих країн 
Азії, Африки і Латинської Америки. За 
роки роботи з іноземними студентами 
радянські громадські організації, ком
сомол нагромадили значний досвід, який 
дає змогу успішно розв'язувати завдан
ня підготовки не тільки висококваліфіко
ваних кадрів^ але й прогресивно настро
єних людей.

Тепер радянське студентство підтри
мує зв’язки більш як із 150 зарубіжни
ми студентськими спілками. Мета цього 
співробітництва полягає у зміцненні єд
ності і солідарності прогресивних сту
дентів усього світу, у зміцненні міжна
родного союзу студентів, який об'єднує 
87, або більше двох третин існуючих 
у світі національних студентських орга
нізацій.

Радянське студентство з перших же 
днів американської агресії у В'єтнамі за
явило про свою повну солідарність з ге
роїчним в’єтнамським народом і подає 
йому моральну і матеріальну підтрим
ку.

Студентство нашої країни послідовно 
'підтримує боротьбу студентів Арабсько
го Сходу і Африки проти імперіалістич
ної і колоніальної політики Ізраїлю і за
хідних країн, за досягнення національ
ної свободи і незалежності, соціального 
й економічного прогресу. Радянські 
студенти засуджують реакційний перево
рот у Греції, підтримують боротьбу гре
цького народу і молоді проти фашист
ського режиму.

Тепер у 780 комсомольських організа
ціях об єднано 1,5 мільйона студентів- 

комсомольців. Чітко організувати робо
ту такого великого загону комсомолу, 
підкреслив доповідач, справа непроста. 
До того ж комсомольська робота у ву
зах — це робота з далеким прицілом. 
Чи не забувають часом з суєті безлічі 
справ просту думку: людина може дос
конало знати опір матеріалів, основи 
найновішої фізики, десятки інших спе
ціальних дисциплін, може бути всебічно 
розвиненою й ерудованою — і все-таки 
на зможе керувати тією чи іншою ділян
кою виробництва, бо не рміє головно
го — працювати з людьми.

У дев’ятитисячній комсомольській ор
ганізації Харківського політехнічного ін
ституту майже кожний комсомолець має 
громадське доручення. Здебільшого це 
доручення якоюсь мірою зв’язане з 
майбутньою спеціальністю. Діловий, 
глибокий підхід до роботи характеризує 
багато комсомольських організацій ву
зів Москви, Ленінграда, Мінська. Таш- 
кента, Львова, Вільнюса та інших міст.

і все-таки доводиться говорити про те, 
що чимало ще є організацій, які працю
ють нецікаво, не дбають про організа
ційну міцність основних своїх осередків 
комсомольських груп.

Мабуть, одна з характерних рис сту
дентства — це прагнення до спілкуван
ня, дискусії, спору. Саме тому не мож
на ні пояснити, ні виправдати такого ста
новища, коли комсомольські збори про
ходять нудно й одноманітно, не викли
кають ніякого інтересу у студентів. По
яснити це можна або невмінням і слаб
кістю комсомольського активу, ’або йо
го відірваністю від справжніх інтересів 
студентів.

Повсякденні роздуми і пошуки, праг
нення зробити свою роботу по керівни
цтву вузівськими комсомольськими ор
ганізаціями результативнішою характер
ні для Воронезького обкому ВЛКСМ, 
Особливу увагу обком приділяє доборо
ві, розстановці і вихованню комсомоль
ських кадрів та активу у вузах.

Копітка і вдумлива робота з молод
дю — запорука створення сталих, ста
більних кадрів комсомольських вожаків. 
У нас є можливість навчати секретарів 
студентських комсомольських організа
цій у Центральній комсомольській шко
лі, а також у зональних школах комсо
мольського активу.

Життя вимагає підвищення рівня іде
ологічної та організаторської роботи ву
зівського комсомолу, удосконалення 
стилю і методів діяльності.

Боротьба за глибокі знання, за кому
ністичне виховання студентства — спра
ва величезної політичної і державної 
ваги, сказав наприкінці доповідач. Сьо
годнішні студенти — це завтрашня інте
лігенція, яка має розвивати наше народ
не господарство, науку і культуру. Це 
люди, які понесуть з майбутнє своє ро
зуміння громадянського обов’язку, пра
цьовитості, певний спосіб буття і мис
лення.

Зовсім недавно радянський народ від
значив найвидатнішу подію — 50-річчя 
Великого Жовтня. Ми стоїмо напередодні 
другої знаменної дати— 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна. 
Ці історичні події мають винятково важ
ливе, визначальне значення для всього 
життя нинішнього покоління радянської 
молоді. Всі ці 50 років ленінська партія, 
наш народ ціною великих зусиль і геро
їчних дерзань створювали умови для то
го, щоб кожний молодий громадянин 
Країни Рад мав безмежну можливість 
оволодівати всіма скарбами науки і 
культури, нагромадженими людством. 
Відповідаючи на це піклування ленінсь
кої партії, комсомол і радянська мо
лодь, наше студентство кажуть своїй 
партії, радянському народові, що вони 
гідно продовжать справу батьків, до 
кінця присвятять себе служінню ідеям 
революції, справі комунізму.

Жвавий обмін думками в дебатах на 
доповідь показав актуальність поставле
ної на обговорення учасників пленуму 
проблеми. Навчити першокурсників учи
тися — основну тезу виступу першого 
секретаря Московського міського комі
тету ВЛКСМ В. Трушина —■ промовець 
підкріпив багатьма прикладами з життя 
столичних вузів, де набрало розвитку 
товариське шефство старшокурсників 
над молодшими студентами. Допомага
ти деканатам і ректоратові з науковій 
організації навчального процесу —• ось 
одне з Головних завдань комітетів ву
зівської комсомолії.

Ленінський огляд студентських груп 
на честь сторіччя з дня народження 
В. І. Леніна оголошено а українських ін
ститутах. Повідомивши про це, перший 
секретар ЦК ЛКСМ України Ю. Єль- 
ченко закликав комсомольських активіс
тів прищеплювати студентській молоді' 
романтику глибоких знань, підвищувати 
вимогливість до навчання — першого 
громадянського обов'язку студентів. 

Треба суаоро засуджувати недбалість у 
навчанні як порушення статуту ВЛКСМ.

Серед багатьох турбот вузівського 
комсомолу навчання студентів — най
важливіша вже тому, що насамперед 
саме через навчання а стінах вузу про
вадиться виховання працьовитості, во
льових та інших якостей, потрібних су
часній культурній людині і спеціалісто
ві. Розвиваючи цю думку, ректор Ка« 
занського державного університету 
М. Т. Нужин загострив увагу учасників 
пленуму на необхідності індивідуального 
підходу до навчання, незважаючи на йо
го масовий характер. Для певних кате
горій юнаків і дівчат існують різні шля
хи найефективнішого навчання, і з цій 
справі у викладачів першим помічником 
у проведенні диференційованого, інди
відуального навчання повинен бути ком
сомольський актив.

Потім виступив секретар комітету 
ВЛКСМ Московського авіаційного інсти
туту кандидат технічних наук X. Кесаєв. 
Сьогоднішній студент, сказав він, пови
нен пройнятися тим прагненням до 
знань, що його принесли в інститути в 
40-і роки студенти-фронтовики, які гост
ро розуміли необхідність учитися.

Перший секретар ЦК ЛКСМ Казахста
ну У. Джанібеков сердечно подякував 
з трибуни пленуму комсомольським ор
ганізаціям Москви і Ленінграда, Украї
ни і Білорусії, Закавказзя і Прибалтики 
за ударну роботу влітку в сільських ра
йонах Казахської РСР.

З глибокою увагою учасники плену
му слухали гостро публіцистичний виступ 
професора, завідуючого кафедрою Все
союзного держазного інституту кінема
тографії С. А. Герасимова. Відомий ра
дянський кінорежисер говорив про пе
кучі проблеми ідеологічної боротьби з 
сьогоднішньому світі, про виховання у 
молодої людини якостей борця на бари
кадах ідей.

На ранковому засіданні пленуму 26 
грудня виступили також секретар комі
тету комсомолу Білоруського державно
го університету М. Тіво, директор Магні
тогорського металургійного комбінату 
член ЦК КПРС професор Ф. Д. Воронов.

% ♦ *
— Випускник вузу повинен бути спе

ціалістом високої кваліфікації, досвідче
ним організатором і командиром вироб
ництва, людиною з чіткою політичною 
програмою, — сказав, починаючи деба
ти на вечірньому засіданні пленуму 
26 грудня, секретар Ленінградського об
кому ВЛКСМ А. Веселов. Він вказав на 
недоліки спеціальної підготовки у вузах. 
Багато дипломованих інженерів часом 
не знають таких проблем, як інженерна 
психологія, професійна етика. А. Весе- 
лов зауважив також, що вузівський ком
сомол має ще піднімати цілину не дес=> 
далеко, а в своїх інститутах, у своїй ви
ховній роботі.

Перший секретар ЦК ЛКСМ Грузії 
Р. Метревелі поділився на пленумі мір
куваннями про шляхи усунення розриву, 
який існує між викладанням і вихован
ням студентства, хоч по суті це єдиний 
комплексний процес.

Ю. Дяченко, секретар комітету ком
сомолу Одеського медичного інституту, 
говорив про досвід виховання у студен
тів вузу гордості за майбутню професію, 
готовності самовіддано служити людям.

У сьогоднішньому світі обсяг знань, 
або, як тепер прийнято говорити, обсяг 
наукової інформації, такий великий і так 
швидко зростає, що лише на п'ять років 
вистачає того «багажу», який дає вуз 
майбутньому спеціалістові. А що далі? 
Далі треба знов оновлювати свій учбо
вий і науковий «багаж». Говорячи про це, 
міністр вищої і середньої спеціальної 
освіти СРСР В. П. Єлютін підкреслив ве
личезне значення високого інтелекту, 
інтелігентності, вміння швидко 'схоплю
вати і переробляти все нове, що народ
жується в науці і грактиці, виділяти те, 
що має для роботи спеціаліста найбіль
ше значення.

Міністр розповів про те, яка увага за
раз приділяється в країні підвищенню 
кваліфікації викладацького складу ву
зів, як удосконалюється педагогічна під
готовка викладачів, наукова організація 
всього педагогічного процесу. Прова
диться також переробка навчальних пла
нів і програм з тим, щоб вивчення при
кладних галузей науки йшло найбільш 
творчо. В. П. Єлютін звернувся до ком
сомольських організацій з закликом до
помогти вищій школі знайти шляхи най
кращої перебудови навчального процесу 
з інститутах.

На вечірньому засіданні виступили та
кож секретар Тюменського обкому ком
сомолу Г. Шмаль і помічник начальника 
Головного політичного управління Ра
дянської Армії і Військово-Морського 
Флоту по комсомольській роботі О. Зін- 
ченко.

27 грудня пленум продовжує роботу. 
(Кор ТАРС).
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ВИСТАВА
МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ

МК

ІЖИХМ
Вчора аматори Кіровоградського педагогічного інституту 

поставили п’єсу А. Делендика «Я люблю тебе». Добре спра
вилася зі своєю роллю студентка 4 курсу філологічного фа
культету Тамара Левченко. Вдалось розкрити суперечливі, 
такі несхожі характери своїх героїв виконавцям В. Стецен- 
ку. О. Яришу та іншим учасникам спектаклю.

Слід зідзничнтн режисерські знахідки молодого артиста 
Ю. Волохова, який поставив цю п’єсу.

Гарне музичне оформлення, прості, але вдалі декорації 
допомогли аматорам відобразити на сцені доамати«».«.* —1 
зод із життя сучасної молоді.

Хвилі оплесків були оцінкою і
на стави.

УСПІХИ МОЛОДОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

— —' “ ’ ■ 8 стор^

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

на сцені драматичний епі- 

нагородою всім учасникам 

В. ГОНЧАРЕНКО.

ФРОНТОВІ ПОБРАТИМИ

В’ЄТНАМЦІ—ГОСТІ ШКОЛЯРІВ
У 7 «в» класі Кіровоградської шкоди .'й 3 проведено клас-

Ульяновський райок
©-----

18-річннм добровольцем прийшов у ряди діючої армії 
Олексій Пильнов. Як про рідного енна піклувався про нього 
старший сержант Борис Матвійович Коган. Разом вони би
лися з ворогом за Кривий Ріг і Харків, разом пройшли з 
боями пів-Європи. Потім їх дороги розійшлися. І ось нещо
давно фронтові побратими зустрілись знову, на цей раз в 
оселі Бориса Матвійовича Когана в селі Кам’яній Криниці. 
Олексій Іванович Пильнов завітав до друга з Башкирської 
АРСР. Зворушлива то була зустріч, довго згадували бійці 
пройдений шлях

О. ҐУЛІ НА, 
наш громадський кореспондент.

..

Н ну годину на тему: «Людина людині — друг, товариш і 
» ират». На цю годину ми запросили в’єтнамських друзів, які

навчаються у Кіровоградській школі вищого льотного піло
тажу цивільної авіації. Вони розповіли про мужність наро
ду ДРВ, про братню допомогу Радянського Союзу у його 
визвольній боротьбі. Силами учнів і гостей було дано кон
церт. Школярі подарували гостям бібліотечки і обмінялися 
з ними значками.

А. ЦЕСАРСЬКИЙ, 
семикласник.

На фото: семикласник восьмої Кіровоградської школи І 
Віктор СТЕПАНЦОВ прикріплю« значок в’єтнамцю.

ПРЕМІЇ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ
Гаряче аплодували юна

ки і дівчата лауреатам 
премії Ленінського ком
сомолу 1967 року, яких в 
урочистій обстановці вша
новували 25 грудня в 
Московському Палаці піо
нерів на Ленінських Го
рах. Цей вечір був хви
люючим святом дружби 
комсомолу і творчої мо
лоді, юності і муз.

...Юність батьків. Кого 
не хвилює образ «Орлён
ка» із відомої пісні. Тепер 
цей образ талановито вті
лений і в скульптурі «Ор
лёнок». На вечорі тепло 
вітали її автора заслуже
ного художника РРФСР 
Л. Головницького, що 
створив узагальнюючий 
портрет КОМСОМОЛІ! 20-х 
років.

Уроком мужності став 
для декількох мільйонів 
глядачів спектакль 
«Брестская крепость». Ця 
робота колективу Брест
ського обласного драма
тичного театру імені Ле
нінського комсомолу здо
була всезагальне визнан
ня, що виразилось і в при
судженні театру ----------
лауреата премії

звання
—Jr-----  Ленін
ського комсомолу. На ве-

чорі були показані фраг
менти з спектаклю.

А хто не знає кіноакто
ра Олексія Баталова!

Герої-сучасники, ство
рені ним на екрані, — це 
люди, які вважають сво
їм першим обов’язком 
чесно служити людям, 
бути там, де важче. Ось 
чому баталовські образи 
хвилюють молодого гля
дача, завоювали симпатії 
юнацтва.

На сцені — портрет Мі- 
кіса Теодоракіса. ЦК 
ВЛКСМ присудив славно
му сину Греції премію 
Ленінського комсомолу на 
знак визнання виключних 
заслуг мужнього компо
зитора - антифашиста. З 
Ленінських Гір радянської 
столиці за тисячі кіломет
рів, через кордони І стіни 
тюремної камери, в якій 
томиться незламний Мі- 
кіс, послала молодь Краї
ни Рад полум’яний, бра
терський привіт.

Олжас Сулейменов. Рід
кісний за своєрідністю і 
силою поетичний талант 
цієї людини запалює сер
ця тисяч молодих читачів. 
На вечорі груди поета 
прикрасила медаль лау
реата премії Ленінського 
комсомолу — знак подя
ки юнацтва за чудову кни-

БУЖУМБУРА. «МИ СТАЛИ 
НА ШЛЯХ СТВОРЕННЯ 
СПРАВЕДЛИВОГО СУСПІЛЬ- 
СТВА.В ЯКОМУ НЕ БУДЕ 
НІЯКИХ ЕКСПЛУАТАТОРІВ 
І ГНОБИТЕЛІВ», - ЗАЯВИВ 
В ІНТЕРВ'Ю -----------------
ДЕНТУ ТАРС 
РЕСПУБЛІКИ 
(ЦЕНТРАЛЬНА 
МІШЕЛЬ МІЧОМБЕРО.

СПИНЯЮЧИСЬ І1А ЗОВ- 
ШШІІЬОПОЛІ ТИ ЧИ ОМУ 
КУРСІ СВОГО УРЯДУ. МІ
ЧОМБЕРО ПІДКРЕСЛИВ. 
ЩО ЯК КРАЇНА. ЩО ОБРА
ЛА СОЦІАЛІСТИЧНИЙ 
ШЛЯХ РОЗВИТКУ. БУРУНДІ 
БУДЕ ВІДДАВАТИ ПЕРЕВА
ГУ КРАЇНАМ. ЯКІ ПРОГО-

ЛОСИЛИ СЕБЕ СОЦІАЛІС- 
ЖЖМнИлм^ЬзКлЖ 

?ввИ ЖпОдпер»?: -
 (ТАРС),

КОРЕСПОН- 
ПРЕЗИДЕНТ 
БУРУНДІ 

АФРИКА)

50 -річчю
присвячена

Розпочала свою роботу 
обласна наукоєо-практична 
конференція на тему: «Пе
дагогічне керівництво ді
яльністю піонерської та 
комсомольської організацій 
в школі», присвячена 50-річ- 
чю Радянської влади на 
Україні.

Вчора відбулося пленар
не засідання.

Присутні заслухали допо
віді завідуючого облвно 
Д. Ю. Стельмухова, секре
таря обкому комсомолу 
С. Й. Кулагіної про роль 
піонерської організації у 
комуністичному вихованні 
підростаючого покоління та 
члена-кореспондента 
демії педагогічних 
РРФСР, директора 
ської середньої 
Онуфріївського 
“ о.

Ака- 
наук 

Павли- 
школи 

... району
В. О. Сухомлинського — 
про педагогічне керівництво 
діяльністю піонерської і 
комсомольської організацій 
в школі.

Директори Онуфріївської 
середньої школи та Мало-1 
висківської середньої шко
ли № З М. О. Долина і Г. М. 
Перебийніс, вчителька шко
ли № 23 міста Кіровограда 
“ , обгово-

розповіли 
роботу з

Л. Ф. Душейко, 
рюючи ДОПОВІДІ, І 
про позакласну | 
учнями.

8 обговоренні 
взяли також участь викла-* 
дачі Кіровоградського пе
дагогічного інституту, пра
цівники обласної дитячої 
бібліотеки і Кіровоградсько- 
го Палацу піонерів.

доповіді

гу віршів «Доброе время 
восхода».

Тепло вітали учасники 
вечора і інших лауреатів, 
чия творчість надихає мо
лодь, робить людей силь
нішими, щасливішими, 
чистішими. Серед них 
скрипаль Віктор Третья
ков і співак Дмитро Гна- 
тюк, заслужений діяч мис
тецтв РРФСР В. Локтев, 
який три десятиріччя ке
рує ансамблем пісні і тан
цю Московського місько
го Палацу піонерів і 
школярів, латиський ху
дожник Г. Кролліс.

Висока виконавча май
стерність, вміння засоба
ми народного танцю яс
краво передати радість 
життя, праці і миру від
значають концерти Уз
бецького державною ан
самблю народного танцю 
«Бахор», який також 
сердечно вшановували на 
вечорі.

Почуття інтернаціональ
ної солідарності радян
ської молоді з зарубіж
ними братами по боротьбі 
яскраво проявились в ті 
хвилини, коли премії Ле
нінського комсомолу вру
чал и с ь французькому 
композитору - комуністу 
М. Філіппу Жерару 1 
поету Жану Дрежаку. 
Написана ними пісня «Ок
тябрь» — полум’яний гімн 
свободі і щастю трудово
го народу. (Кор. ТАРС).

ВОЄННІ БАРИШІ 
ЗРОСТАЮТЬ

ТОКІО. Все з більшим 
вантаженням працює на« 

япон
ська промисловість пз амери
канську армію, яка воює у 
В'єтнамі. Тільки в листопаді 
японські ділки заробили на 
спеціальних воєнних замов
леннях для армії США понад 
50 мли. доларів.

ПО ШЛЯХУ МІЛІТАРИЗАЦІЇ
БОНН. 25 МІЛЬЯРДІВ МА

РОК - МАЙЖЕ ТРЕТИНУ державного БЮДЖЕТУ - 
СТАНОВЛЯТЬ В 1967 РОЦІ 
ВОЄННІ ВИТРАТИ БОННА 
НА БУНДЕСВЕР. МИНАЮ- 
.ЧИЙ 1967 РІК БУВ ДАЛЬ
ШИМ ЕТАПОМ НА ШЛЯХУ 
МІЛІТАРИЗАЦІЇ ФЕДЕРА-

ТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІ
МЕЧЧИНИ. ПРИКРИВАЮЧИ 
СВОЮ РЕВАНШИСТСЬКУ 
ПОЛІТИКУ РОЗМОВАМИ 
ПРО «МИРНГ ПРАГНЕННЯ». 
БОНН НЕ ШКОДУВАВ НІ 
СИЛ, НІ КОШТІВ ДЛЯ ТО
ГО. ЩОБ ЩЕ БІЛЬШЕ 
ЗМІЦНИТИ СВОЄ ДІТИ- 
ЩЕ — БУНДЕСВЕР.

БОЇ У ПРОВІНЦІЇ
ХАНОЙ. Півдеинои’етнам- 

ські патріоти 14 грудня ата
кували позиції противника в 
районі Тядата (провінція Тай- 
нінь). Американські війська 
втратили в цих боях понад 
200 солдатів убитими і ііора-

ТАЙНІНЬ
неннии. Було знищено б бро
нетранспортерів і збито 2 пер» 
тольоги. Того ж дня в іншо
му районі цієї провінції, по
близу Катума, патріоти роз
громили дві американські пі
хотні роти.

Кому-

(Продовження. Початок в газетах 
за 3, 5, 8, 10, 17, 20 і 22 грудня),

1. ПАРХОМЕНКО
10. МОТОРНИЙ

©ЛАШТУВАВШИСЬ землекопом, Олек- 
«^ сій одержав можливість на власні 

очі бачити роботи по будівництву укріп
лень навколо Кракова, Легальне стано
вище доззолило йому вільно пересува
тися містом, спрощувало зв'язок з поль
ськими друзями. Одним з таких вірних 
помічників був Юзеф Присак. 
ніст, людина твердих переко
нань і' беззавітної хоробрості, 
він мав разом з тим талант 
швидко входити в довір’я до 
ворогів. Зі своїм невеличким 
сімейним оркестром — крім 
Юзефа, музикантами були йо
го дружина й дочка 
сак час7о одержував 
шення до військових 
розміщених у Кракові, 
такі відвідини мали і 
для гітлерівців 
вже наступного дня партизан 
ське радіо надсилало до 
центру нові дані. Підпис «Гро
за» не примушував сумнівати
ся в їх достовірності.

Чудовими друзями, вірними 
соратниками стали для наших 
розвідників секретар підпіль
ного комітету Польської ро
бітничої партії Михайло Зайонц 
і його дружина Валерія. Це 
він, Зайонц, допоміг Олек
сієві знайти партизанський за
гін Тадека, через дружину пе
редавав усе, що вдалося взна
ти про ворога.

Маючи надійні джерела ін
формації, група «Голос» пере
давала командуванню точні да
ні про дислокацію і пересу
вання військових частин, їх озброєння, 
кількісний склад. Не вистачало тільки 
загальної картини того, як саме гітле
рівці збираються використати цю силу 
для оборони міста. Фронт підходив усе 
ближче. З дня на день треба було чека
ти наказу добути схему краківського 
укріпрайону.
^ЗНАЙОМСТВО Ольги з Гартманом від- 
** булося зразу, як тільки її і Врублів 
(їх заарештували тоді ж) привезли до 
Кракова. Дівчина, маючи на меті полег
шити долю своїх гостинних господарів, 
відреклася від знайомства з ними. «Жи
ла в лісі. Ночами виходила з лісу й ліз
ла на горище, там є хід знадвору».

Камера-одиночка — не найкраще міс
це для людини, та ще коли ти дізчина 
і тобі дев’ятнадцять. Десь за лінією 
фронту мати з молодшими дітьми, стар-

ші брати й сестра воюють... 
Ольгу відривають від ду
мок крики й стогін. Це в 
коридорі й сусідніх каме
рах. А на стінах «своєї» ка
мери вона розпізнає видря
пані попередниками 
написи польською, 
цузькою, німецькою мова
ми. Мабуть, прощання. Чи 
й українське слово з'яви
ться на цій стіні, яка стіль
ки бачила? Ні, вона не зби
рається помирати! Вороги 
існують для того, щоб з ни
ми боротися!

А партизани в загоні ламали голови 
над тим, як звільнити розвідницю. Про
понувалися то карколомні операції з 
участю кількох десятків чоловік, то хит
ромудрі плани, що обіцяли досягти ме
ти малою кров’ю. Та всі вони впиралися 
в одне: ніхто не знав, де німці трима
ють дівчину.

І ось трапилося те, на що ніхто не 
сподівався: до загону з’явилася... сама 
Ольга. Те, що вона розповіла, можна 
вважати щасливим випадком, якщо за
бути про час, коли все це відбувалося: 
пацюки вже покидали тріснутий гітле
рівський корабель.

Через кілька днів після арешту Ольги 
контррозвідник Гартман почав всіляко 
виявляти свою прихильність до неї. Дів
чина думала, що то звичайний прийом, 
щоб змусити її говорити на допитах, але 
гра затягнулася надто довго. Офіцер 
все більше й більше віддавав їй часу. 
Він був цікавим співбесідником, вільно 
говорив російською мовою, читав, вид
но було, Пушкіна, Горького.

— Звідки ви так добре знаєте мою 
країну? — запитала Ольга.

Гартман відповів, що його дід до ре
волюції довго жив у Росії, а сам він 
вивчав потім у розвідшколі все, що сто
сувалося Радянського Союзу.

— При- 
запро- 
частин, 

, й кожні 
неждане 

продовження:

якісь 
фран-

Шаповалов (ліворуч) серед польських парти-Олексій 
заніо,

— Не могли б ви зробити особисто 
для мене одну послугу? — запитав офі
цер під час однієї з таких бесід.

Гартман хотів жити. Гітлер капут, при
йде Червона Армія, і навряд чи будуть 
панькатися з ним, офіцером підрозділу 
абвера, одного з тих стовпів і стовпчи
ків, на яких тримався «тисячолітній 
рейх». А тому він пропонує радянським 
розвідникам свої послуги. Нехай вони' 
тільки гарантують йому життя післ4.П0* 
разки фашизму. А він, Гартман, 
тує правдивість усіх даних, які ЬбрбДа- 
ватиме.

Олексій, що пішов на явку | Офіцер 
ром німецької контррозвідки,' дав йому 
кличку «Правдивий».

(Далі буде),
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АВТОР
ЗВІТУЄ

ПЕРШОЇ

І

€ книги, які вмирають на другий день 
після виходу з друку, є книги, які гинуть 
не народившись, і лише небагатьом кни
гам суворий суддя — час віддає пальму 
фічності. Ми не збираємося з цих абсо
лютних протилежностей вибирати точку 
зору на добірку поезій Валерія Гонча
ренка «Червоний Волосожар». Вірші мо
лодого поета самі за себе красномовно 
сказали про своє правомірне існуван
ня, Доводом цього є і успішний виступ 
автора перед аудиторіями, і неабияка 
увага вимогливого читача до першої 
книги кіровоградця.

Ось і цими днями в приміщенні Кіро
воградського міського лекторію зібра
лося немало любителів поетичного сло
ва, Один за одним виступають робітни
ки, вчителі, студенти. Вони аналізують 
творчий доробок В. Гончаренка, вказу
ють на окремі хиби, запрошують про
читати нові поезії в своїх колективах.

т- Хоч Валерій і живе в місті, але як 
вміло змальовує сільські пейзажі, — го
ворить завідуючий Бережинською біб
ліотекою В. Бондаренко. — Як зримо 
проступають з його віршів робочі руки, 
щирість, любов до рідної землі.

Схвально відгукнулися про книжку 
В. Гончаренка і викладач Кіровоград
ського педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна Є. Регушевський, робіт
ник заводу «Червона зірка» С. Алексеев 
та інші.

папаху.

Наш
КОНКУРС

вітрі, на вітрищі молодім, 
сонце рижим соняхом звнеа,

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

ьк®їІ’■fe

На закінчення вечора Валерій прочи 
тав нові поезії.

Майя Ранніку — 
чемпіонка країни
СОЧІ. (ТЛРС). Незалежно 

від результатів останнього — 
тринадцятого туру жіночого 
шахового чемпіонату країни 
золоту медаль чемпіонки 
СРСР завоювала естонка 
Майя Ранніку. Здобувши в 
дванадцятому турі перемогу 
над міжнародним майстром 
з П’ятигорська Валентиною 
Козловською, вона набрала 
10,5 очка і стала недосяж
ною для суперниць. Ця 
партія закінчилась на 45-му 
ході, коли Ранніку, відбив
ши атаку Козловської, ді
стала значну матеріальну 
перевагу.

Майя Ранніку — тренер

В. ЮР’ЄВ, 
член бюро обласного літ
об’єднання.

сільського спортивного то
вариства «ИИУД». Вона 
вже була чемпіонкою краї
ни в 1963 році.
_ За Ранніку після 12 туру 
йдуть Наталія Конопльова — 
8 очок з 11-ти можливих, 
Римма Білунова, Ніна Вой
цик; Сальме Роотарс, Алла 
Чайковська — по 8 з 12, 
Клара Скегіна та Ірина Ро- 
зенцвайг — по 7,5 з 11-ти.

Першорозрядниця з Під
москов’я Римма Білунова, 
добившись нічиєї у партії ь 
міжнародним майстром з 
Тбілісі Аллою Чайковською, 
набрала 8 очок І виконала 
норму майстра.

«ЗОЛОТИЙ М’ЯЧ» — 
ФЛОРІАНУ АЛЬБЕРТУ

ПАРИЖ. (ТАРС). Найкра
щим футболістом Європи в 
сезоні 1967 року визнано цен
трального нападаючого угор
ської команди «Ференцварош» 
Флоріана Альберта.

Друге місце зайняв 
останнього чемпіонату 
торішній лауреат 
«Франс футбола» Боб 
тон з англійської к 
«Манчестер юнайтед» 
очок. В «десятку» найкращих 
футболістів Європи увійшли 
також: 3. Джонстон («Сел- 
тік»), 4. Бакенбауер «Бава
рія»), 5. Єйсебіо («Бенфіка»),
6. Джеммсл («Селтік»),
7. Мюллер («Баварія»), 8. Бест 
(«Манчестер юнайтед»), 
9. Численно (московське «Ди
намо»), 10. Маццола («Інтер
націонале»), Фаркаш («Ва-

герой 
світу, 

анкети 
Чарль- 

команди 
» — 40

ЖОВТНЕВИЙ
ТРИПТИХ

Мчали коні, мчали коні, 
В трави курявою пихкали, 
По широкій оболоні 
Вибивали дріб копитами. 
Біля гаю зупинилися, 
Бо назустріч недруг — лавою: 
Гомінкі шаблі схрестилися 
В герці лютому, кривавому. 
Крешуть, дзвонять — 

аж відлунює
До підхмар’я пелехатого, 
Розходилася комунія, 
Тисне недруга пихатою.
— Гей, панн-білопого'нннки, 
Своїм трупом степ наш кристе. 
У червоного полковника 
Бурка — парусом розкриленим. 
Як пришпорити—ударили,
Як накинулись на ворога— 
Аж сумирна вись захмарилась, 
Аж зайшлась слізьми від пороху.
— Нумо, вершники червоні, 
Здоганяймо крука битого!
Мчали коні, мчали коні, 
Вибивали дріб копитами.

2.
То не дзвін навздогін, 
На молитву ранню — 
Оточили загін 
Біляки погані.
Ех, надії нема, 
Ніщо не врятує, 
Курінний отаман 
З червоних кепкує:
— Будеш многі літа, 
Паршива голото, 
Споминать-пам’ятать, 
Як іти супроти. 
Комісар спаленів,

До своїх козаків

Правицю стискає, 
Коня повертає:
— Нумо, хтопці мої, 
Нам тікать не гоже, 
Приготуйте шаблі
1 хай бог поможсі 
А чи бог допоміг, , 
Чи причина друга: 
Від панів — сміх і гріх — 
Тільки встала смуга.
— Ой, сірома-чума,
Ох, набрались страху — 
Курінний отаман 
Загубив

Гей, на
Там, де . .. ____ і
Серед степу та й на пагорбі крутім 
Помирав двадцятилітній комісар. 
Помираючи, дивився в далину: 
<Прощавай, мій побратиме, прощавай. 
Вийми з іііхоз мою шаблю осяйну, 
По-козацькому звичаю поховай.
А про мене, а про мене не тужи, 
Бо ж пс лишіть сумувати козаку, 
Синьоокій нареченій розкажи, 
Як спіткнувся мій буланий на скаку. 
А іще їй передай такі слова, 
Правди трудної знічев’я не поруш, • 
Доки світові червоно квітувать, 
Доти в пам’яті людській я не помру». 
Гей, над степом осипається роса, 
Гай замислений гойдає зслсн-шум, 
Ти пробач мені, товариш комісар, 
Що сьогодні я твій спокій иорушу.
Бо ж над світом та її червоне свито дум 
Світ до дна червоним кольором пропах, 
Навіть обрій зашарівся на виду, 
Бо ж червоне знамено в моїх руках.
м. Кіровоград.
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шаш») і Піррі («Реал-Мад- 
рід»).

Нагадаємо, що в 1963 році 
володарем «Золотого м’яча» 
був воротар московського 
«Динамо» Лев Яшин.

КІРОВОГРАДЦІ — У ФІНАЛІ
Після перемоги над шашкіс

тами київського заводу «Точ- 
електроприлад» 
ровоградського

команда Кі- 
г___г агрегатного
заводу, яка зайняла перше 
місце в області серед авангар- 
дівців, зустрілася з луганча
нами. Рахунок зустрічі — ні
чийний (2:2). Але перевагу 
віддано нашим землякам, то
му що поєдинок на першій 
дошці виграв Інженер заводу 
майстер спорту Анатолій Ку
ліш. Це відкрило шлях Кіро
воградом у фінал першості 
центральної ради товариства 
«Авангард».

У Вашій газеті за 2 червня ц. р. було опубліковано' 
статтю «Треба буде і — життям...». -Спасибі Вам за 
публікацію цієї статті, присвяченої моєму батькові— 
Діордіяиіенку Павлу Григоровичу.

Я народилася в Кіровограді 1 травня 1У28 року, а 
мій батько помер Л вересня того ж року. Я не па
м’ятаю свого батька, але багато чула добрих відгу
ків про нього від матері і бабусі.

Мені розповідали, що він особисто організував 
ряд шкіл, брав активну участь у хлібозаготівлях^^

За рік до смерті колишній неписьменний бідн.ік, 
простий селянський хлопець Павло Діордіяшенко за 
рекомендацією Надії Костянтинівни Крупської всту
пив до Київського інституту червоної професури.

Мій батько помер зовсім молодим. Зараз я значно 
старша за нього, але пам'ять про нього для мене 
свята. Відданості справі революції я весь час вчуся 
у батька.

Н. БАУТІНА, 
/ доцент кафедри політеконо- 

’ мії Московського держав
ного університету.

„СПОРТ
КАРАТЕЛІВ
Два мускулистих хлопці кидаються один 

одного, намагаючись схопити противника 
горло і задушити, валяються по землі, розди
рають один одному роти...

Поряд бореться інша пара. В руках одно
го — ніж, другий обеззброєний (дип. знімок, 
опублікований в західнонімецькому журналі 
«Квік»). Удар ножем, I по плечу обеззброєно
го тече кров, але він вивертає руку суперни
ка, і гой, корчачись від болю, падає...

Так провадяться «спортивні» заняття

на 
за

ціальпих американських частин, призначених 
для каральних експедицій у В’єтнамі. Зроби
ти з людини звіра, перетворити солдата в 
бездушного вбнвцю-робота — ось мета, яку 
ставлять інструктори армії США, що вимага
ють, щоб «фізична підготовка солдат загонів 
особливого призначення була жорстокою, су
ворою і не передбачала ніяких послаблень».

«Ми вміємо викрутити руки підозрілому 
в’єтнамцю, швидко вдарити ножем хлопчика і 
за секунду кинути гранату в хатину. Ми стрі
ляємо у все, що попадається у нас на шляху, 
але я не можу сказати, щоб я гордився со
бою, моїми друзями чи моєю країною», — 
пише в американському журналі «Бікон джор- 
нел» один із солдат 
диться в Південному

ПРЕС-KO Н Ф Е Р Е Н Ц 1 Я 
Адольфа фон Таддена в 

боннському готелі «Арера» 
наближалася до кінця, коли 
один із моїх колег-журналіс- 
тів задав фюреру західно
німецьких нсонацістів питан
ня, як він ставиться до вимо
ги звільнення із тюрми Ру
дольфа Гссса, колишнього за
ступника Гітлера. Як відомо, 
Гссс відбуває повічне пором
не ув’язнення за вироком 
Нюрнберзького трибуналу. Не 
задумуючись, Таддсп відповів, 
що він вважає «злочином про
ти людства»(і) те, що Гссс 
все ще знаходиться в тюрмі

він на високих 
тається , 
аудиторії: 
тому,

армії США, що знахо- 
В’єтнамі.

(АПН).

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
елефони: редакюра — 45-00, відповідального 
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тому, що була винайдена 
«австрійська нація». Те, що 
італійські союзники роблять 
з німцями в Південному Тіро
лі, стало можливим лише то
му, що наш народ не готовий 
захищати свою кровну спад
щину і чинить зрадництво, 
виявляючи цим всю нашу на
ціональну ганьбу. Німецька 
нація розкладається». Нама
лювавши таку трагічну карти
ну «національного бідування», 
фон Таддсп, набравши п ле
гені побільше повітря, вибухає

Шпандау. Про що відповідь 
вожака націопал-демократіїч- 
ної партії Західної Німеччини 
(НДП) наступного дня не по
відомила жодна західно
німецька буржуазна газета.

Нещодавно я був присутній 
на з’їзді НДП в Ганновері і 
бачив, що це нахабство інко
ли переходить псі межі. Ось 
деякі виписки із мого блок
нота: «Треба виступати проти 
брехні про провину Німеччи
ни за дві світові пійіїн». «Ка
пітуляція 1945 року не лікві
дувала німецькою рейху». 
«Той, хто відмовляється від 
наших земель на Сході, — 
державний зрадник» (бурхли
ві оплески). А ось виступає і 
сам фюрер Адольф фон Тад
деи. Ні, зовні він не схожий 
на Гітлера. М’які, навіть еле
гантні манери, високе чоло, 
бездоганний костюм Коли він 
розмовляв із журналістами, 
намагається жартувати.

Але тут, виступаючи у вели
кому прокуреному залі, перед 
півтора тисячами своїх одно
думців. Таддсп різко змінює-Ш 
ться. Витираючи піт на лобі,

Друкарня імені Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м.

патетичною тирадою: «Перед 
нами велика історична місія. 
Ми повинні розбудити німець
ку націю від сплячки!».

Як все це нагадує тридцяті 
роки, коли коричневі колоші 
штурмовиків з палаючими 
смолоскипами марширували 
по вулицях німецьких міст і 
горланили: «Німеччина, про
снись!»

НІ, їхні теперішні нащадки 
поки що не наважуються ви
йти на вулиці із запаленими 
смолоскипами. На площах не 
налають книжкові багаття. 
Але у своєму колі лідери на
ціонал-демократів говорять 
уже зовсім відкрито.

Під натиском неспростова- 
них фактів у Бонні були зму
шені визнати «антидемокра
тичний» характер націонал- 
демокра пічної партії. Визна
ли І тс, ЩО вона «прийняла 
складові частини папістської 
ідеології» Визнать — визна
ли, але забороняти не збираю
ться, Більше того, я бачив, як

ланцюги кінної поліції охоро
няли неофашистів від їх обу
рених противників.

Серед західних німців панує 
настрій на користь визнання 
реальності, що виникла у Ні
меччині в результаті другої 
світової війни. Згідно недав
ньому опиту, більше 50 про
центів населення ФРІ! висту
пає за визнання І1ДР і кордо
нів по Одеру — Неіісе. Це ті, 
яких канцлер Кізінгср нсдав- j 
но назвав «партією визнання». ■ 
їх вимоги діаметрально про
тилежні реваншистській про
грамі Бонна, в центрі якої 
стоїть йог літання НДР і пе
регляд теперішніх німецьких 
кордонів.

В шести західно-німецьких 
землях за НДП проголосував/ 
ло більше мільйона виборцївТ 
Якщо врахувати І ті землі, де 
ще не відбулись вибори, то 
загальне число прихильників 
НДП складає біля 2,5 мільйо
на. 1 це на четвертому році 
існування партії. Варто нага
дати, що гітлерівська партія 
в 1928 році, через 7 років після 
її виникнення мала всього 
тільки 800 тисяч виборців, але 
пже через два роки за неї 
проголосувало 6,4 мільйона 
німців Над цими цифрами 
варто задуматися. Хоч Історія 
І не повторюється в тому ж 
самому вигляді, забувати, про 
її уроки же треба. Прогресив
не людство не повинно до
пустити нової епідемії корич
невої чуми

Володимир СЄРОВ, 
кореспондент ТАРС.
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