
ЖИТИ 
і вчитися
ПО ІЛЛІЧУ!
Реснуб.іікамськіїй зліт 
студентів-активісті в 
вищих учбових закладів

Комуністична партія, радянський народ створи
ли всі умови для успішного навчання, культурного 
росту, всебічного розвитку здібностей вузівської 
молоді. У відповідь на материнське піклування 
Батьківщини студенти прагнуть стати високоосвіче
ними, ідейно загартованими спеціалістами, актив
ними будівниками комунізму.

Все повніше задовольняють потреби народного 
господарства у кваліфікованих кадрах, підвищу
ють якість їх підготовки вузи нашої республіки. 
Зараз у них навчаються 800 тисяч юнаків і дівчат. 
Вчитися, працювати, жити, як заповідав великий 
Ленін, — такий девіз студентства Радянської Ук
раїни. З Леніним у серці комсомольці, юнаки і 
дівчата оволодівають знаннями, з думою про 
Леніна вони впевнено крокують по шляху кому
ністичного оновлення світу.

Нещодавно в усіх областях республіки відбули
ся зльоти студентів, які яскраво продемонструва
ли їх монолітну єдність і згуртованість навколо 
партії і уряду, гарячу вірність ленінським запові
там, одностайне прагнення зустріти 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна новими успіхами у 
навчанні і праці, в оволодінні революційною 
марксистсько-ленінською теорією.

18 лютого в Києві розпочав роботу республікан
ський зліт студентів-активістів вищих учбових за
кладів. У святково прикрашеному зал; Жовтневого 
Палацу культури зібралось понад дві тисячі деле
гатів — кращих з кращих вихованців вузів. В їх 
числі — десять Героїв Соціалістичної Праці, вісім 
депутагіз Верховних Рад СРСР і УРСР. Понад 2С0 
учасників зльоту відзначені орденами й медаля
ми. Радянського Союзу, кожний третій нагородже
ний почесними грамотами ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМ 
України, 164 делегати — ленінські та іменні сти
пендіати, багато з них удостоєні медалей і дипло
мів за наукові праці. На зльот прибули ті, хто від
значився на ударних будовах України, Казахстану 
й Сибіру, Далекого Сходу і Крайньої Півночі.

Серед гостей — новатори промислового й сіль
ськогосподарського виробництва, д-ячі науки й 
культури, делегації студентської молоді з Москви 
і Ленінграда, Тюмені і Кустанаю, Білорусії, Узбе
кистану, Казахстану, Азербайджану, Литви, Молда
вії, Киргизії, Таджикистану, Вірменії, Туркменії, 
представники партійних, радянських, профспілко- 
ви< та громадських організацій, республіканських 
міністерств і відомств.

I
B глибині сцени на фоні червоного полотни
ща — портрет Володимира Ілліча Леніна.

Десята година ранку. Під оплески присутніх 
місця в президії займають керівники Комуністич
ної партії і уряду України товариші Н. Т. Кальчен- 

I ко, Д. С. Коротченко, І. К. Лутак, М. О. Соболь, 
О. А. Титаренко, П. Ю. Шелест, В. В. Щербицький, 
Ф. Д. Овчаренко, І. С. Грушецький.

У президії також льотчик-космонавт СРСР, дві
чі Герой Радянського Союзу, генерал-майср авіа
ції Г. Т. Береговий, президент Академії наук 
УРСР, академік Б. Є. Патон, перший заступник мі
ністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР 
М. Ф. Краснов, перший секретар Київського обко
му партії Ф. П. Головченко, секретар ЦК ВЛКСМ 
Т. О. Куценко, перший секретар Київського міськ
кому партії О. П. Ботвин, голева облвиконкому 
І. П. Лксенко, командуючий військами Червоно- 
прапорного Київського військового округу гене
рал-полковник В. Г. Куликов, секретар комітету 
комсомолу ордена Трудового Червоного Прапора 
Української сільськогосподарської академії Юрій 
Гапусенко, ленінський стипендіат, комсорг курсу 
Тернопільського державного медичного інститут/ 
Павло Демчук, секоетар комітету комсомолу 
Харківського ордена Леніна політехнічного інсти
туту імені В. І. Леніна Володимир Дуравкін, від
мінник навчання, заступник секретаря комітету 

j комсомолу Львівського ордена Леніна політех- 
[ нічного інституту Лев Костинюк, іменна стипен

діатка, член комітету комсомолу Ужгородського 
державного університету Тетяна Стригіна, міністри 
УРСР, секретарі ЦК ЛКСМУ, керівники студент
ських делегацій братніх республік, діячі науки і 
культури, передовики виробництва та інші.

За дорученням ЦК КП України і Ради Міністрів 
УРСР короткою вступною промовою зліг відкрив 
кандидат у члени Політбюро, секретар ЦК КП 
України Ф. Д. Овчаренко.

Звучать державні гімни Радянського Союзу та 
Української РСР.

До залу вносять і встановлюють на сцені пра
пор республіканської орденів Леніна і Червоного 
прапора комсомольської організації та Пам'ятний 
прапор ЦК КП України.

З великим піднесенням обирається почесна 
(президія зльоту у складі Політбюро ленінського 

Центрального Комітету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

(Закінчення на 2-й, 3-й стор.).
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ЧЕТВЕР
20 ЛЮТОГО 1969 р.

Ціпа 2 кол,

БЕЗСМЕРТЯ 
ПІОНЕРА
ШЕПЕТІВКА, Хмельницької об

ласті, 17 лютого. (РАТАУ). З під
нятою над головою гранатою в 
стрімкому пориві застиг на граніт
ному постаменті хлопчик. Таким 
назавжди залишається в пам’яті 
земляків образ Героя Радянсько
го Союзу Валі Котика.

Рівно чверть століття тому, 17 
лютого 1944 року, в бою за місто 
Ізяслав загинув піонер-партизан. 
Земляки свято зберігають па
м’ять про нього. Ім’я юного мес-

ника присвоєно одній з вулиць у 
Шепетівці, школі, в якій вчився 
він, Палацу піонерів в обласному 
центрі. В будиночку, де жив Ва
ля, тепер кімната-музей.

Тисячі синів і дочок з’явились у 
Г. М. Котик — матері відважного 
партизана. Вона завжди з дітьми— 
в школах, на зборах піонерських 
дружин, біля табірних вогнищ. З 
хвилюванням слухають діти її роз
повіді про Валю і його бойових 
друзів — Володю Ковальчука, Ко-

Гіодвигові
Валі Котика — 
чверть століття 

лю Трухана, Стьопу Кіщука, які 
віддали життя за Батьківщину.

З усіх кінців країни, з різних 
країн світу на адресу Ганни Мики
тівни надходять листи. В них — за
хоплення подвигом матері, яка ви
ховала героя.

Сьогодні до підніжжя пам'ятника 
Валі Кстику покладено вінки, жив« 
квіти. В усіх піонерських дружи
нах міста відбулись урочисті ліній
ки. Шепетівка вшановує свого 
славного сина.

КОРСУНЬ — 
УРОК ІСТОРІЇ

25-Р1ЧЧЯ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОІбитви :
А

В лютому 1944 року закінчилася Корсунь-Шевчен
ківська битва. Вона завершилася повного ліквідаці
єю великого угруповання німецько-фаніистсікпх 
військ.

На Черкащині відбулися великі торжества. Пред
ставники трудящих області, прославлені воєначальни
ки, посланці міст-героїв, частин і з’єднань, які брали 
участь в ліквідації ворожого угруповання, члени че-, 
хословацької війсвкової делегації оглянули .меморію 
альннн комплекс, споруджений трудящими Черкащи-, 
ви на честь славного ювілею, відвідали місця пам’ят
них боїв, оглянули музей історії Корсунь-Шевченків- 
ської битви. ' ,

В Корсунь-Шевченківському районному Будинку 
культури відбулося урочисте засідання, присвячене 
2о-річчю Корсунь-Шсвчеігківської битви. На ньому 
виступили колишній командуючий Другим Україн
ським фронтом, Маршал Радянського Союзу, двічі. 
Герой Радянського Союзу 1. С. Конєв, учасник і сто-, 
рісшої битви, льотчик-космонавт, двічі Герой Радян
ського Союзу генерал-майор авіації Г. Т. Береговий.

З великим піднесенням учасники засідання прийня
ли вітальні листи ЦК КГ1РС, Президії Верховної 
Ради і Раді Міністрів СРСР, ЦК КП України, Пре
зидії Верховної Ради і Раді Міністрів УРСР.

(РАТАУ). [

І> КІРОВОГРАДІ відбулася об- 
и ласна нарада партінпо-госпо- 
дарського активу, учасники якої 
накреслили дальші шляхи тех
нічного прогресу і високої про
дуктивності прані промис.'і осях 
підприємств, будівництва, тран
спорту і зв'язку.

З доповіддю про підсумки ро
боти промислових підприємств, 
будівництва, транспорту і зв’яз
ку в 1968 році і завдання по до-

ВИРІШУЄ

ТЕХНІЧНИЙ

ПРОГРЕС
строковому виконанню зобов’я
зань па 1969 рік виступив сек
ретар обкому КП України М. ТІ. 
СУРКІН.

В обговоренні доповіді взяли 
участь головний інженер комбі
нату «Дпіпроенсргобудіндуст- 
рія» ІО. РЯБО111ЛПКЧ, перший 
секретар Олександрійського мі
ськкому КП України П. ГРИ
ЦЕНКО, директор заводу «Чер
вона зірка« К. КУРЦЕВ, секре
тар комсомольської організації 
Кіровоградської швейної фабри
ки Т. ДУХОБОР, голова обл- 
ирофрадн Д. ЖМАК, перший 
секретар обкому ЛКСМУ М. СИ
РОТЮК та інші.

Наприкінці наради виступив 
перший секретар обкому КП Ук
раїни М. М. КОБИЛЬЧАК.

яга

ЯКЩО ТИ СОЛІДАРНИЙ
Ти не просто юнак і дівчина. Би — радянські юнак

і дівчина.
Ти не просто комсомолець. Ти комсомолець з 

Країни Рад.
Ти не просто піонер. Ти піонер на Батьківщині Ра

дянській.
Десь помирає від ран вільнолюиивий молодий 

в єтнамець, десь страйкують, виступаючи проти зго
ворів імперіалістів, студенти, десь в Африці хоче ма
ти книжечку для чигання твій ровесник, піонере... 
на своїй землі, якого майбутнього хо^с'для країшУсвоєї ГдТ цПІВає’ к*м вона 
лода людина в Болгарії і Японії, КуеТініі?'Уфр^

Ьи зможете допомогти, якщо візьмете участь V ство
ренні фонду солідарності.

Кошти для цього фонду ви можете мати, працюючи на 
недільниках і субот никах, даючи платні концерти силами 
МОЛОДІЖНИХ колективів художньої самодіяльності, ПрОВО’- 
дячи масові спортивні заходи, можете мати за роботу по. 
благоустрою підприємств, міст і сіл, від збору комсомоль
цями і молоддю металолому, макулатури, розповсюд
жуючи літературу, значки, листівки, збираючи лікарські 
рослини і т. п.

За рішенням ЦК ВЛКСМ рахунок фонду солідарності з молоддю, що боре
ться за своє визволення і демократичні права, відкритий. Кошти фонду посту
пають на поточні рахунки міськкомів і райкомів ЛКСМУ.

Тож за тооою слово, комсомольцю, юначе 
і дівчино» піонере!

Про кращі результати „Молодий комунар»» 
повідомлятиме своїх читачів.
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НАПОЛЕГЛИВО ОВОЛОДІВАТИ 
ВЕРШИНАМИ НАУКИ 
Промова товариша ХГ. Ю. ШЕЛЕСТА

20 .нотою 100» року

Дорогі товариші студенти і студентки! 
Шановні гості!
Сьогодні тут зібрався цвіт 800-тисячної 

армії студентства України — представ
ники нашої славної молоді. Всім нам ду
же приємно, що в роботі студентського 
зльоту беруть участь колишні вихованці 
вузів республіки — нині відомі вчені, 
діячі науки, культури і мистецтва, пар
тійні, радянські, господарські, комсо
мольські працівники, герої ратних і тру
дових подвигів.

Від імені Центрального Комітету Ко
муністичної партії України, Президії Вер
ховної Ради і Уряду Української Радян
ської Соціалістичної Республіки дозволь
те мені сердечно привітати вас і у вашій 
особі всю студентську молодь України, 
побажати вам нових успіхів у навчанні і 
праці, великого щастя в особистому жит
ті. (Тривалі оплески).

Ми впевнені в тому, що зліт студент
ської молоді принесе велику користь 
справі дальшого поліпшення підготовки 
і виховання спеціалістів, сприятиме по
кращанню роботи вищих учбових за
кладів.

Ваш зліт проходить у дні, коли трудя
щі Укоаїни, всі народи нашої багатона
ціональної Вітчизни, прогресивне люд
ство світу все ширше розгортають під
готовку до 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна — нашого великого вождя і 
учителя. Радянські люди прагнуть зустрі
ти ленінський ювілей визначними успіха
ми у боротьбі за перетворення в життя 
заповітів безсмертного Ілліча.

Кожне нове досягнення Радянського 
Союзу у розвитку економіки, науки, тех
ніки, культури, сприяє створенню мате
ріально-технічної бази комунізму і має 
велике внутрішнє і міжнародне значен
ня. Кожний успіх робітника і колгоспни
ка, інженера і техніка на виробництві, 
школяра і студента у навчанні, вчених у 
розвитку науки зливаються в єдиний по
тік нашого нестримного руху до кому
нізму.

Героїчний політ космічних кораблів 
«Союз-4» і «Союз-5», а також великі 
здобутки у розвитку народного госпо
дарства є концентрованим виразом мо
гутності економіки, видатних ДССЯГНЄНо 

науки і техніки, безмежного потенціалу 
нашої країни.

Радянські люди гордяться тим, що во
ни живуть і працюють у Країні Рад, яка 
першою високо над світом піднесла пра
пор Великої пролетарської революції, 
має найпередовіший державний і су
спільний пад, де людина стала ковалем 
своєї долі, свого щастя. Ось уже 52-й 
рік, як Радянський Союз є запалюючим 
прикладом для трудящих усіх країн, які 
борються за свою свободу і незалеж
ність. Нині ми можемо впевнено сказа
ти, що ідеї Великого Жовтня, ідеї марк- 
сизму-ленінізму стали панівними в усьо
му світі. (Оплески).

Все, чим ми пишаємося сьогодні, не 
прийшло само по собі. Воно здобуто 
самовідданою працею і героїзмом ра
дянського народу, який під керівництвом 
Комуністичної партії мужньо пройшов 
через усі випробування, шо випали на 
його долю.

Історія нашої Вітчизни багата яскрави
ми сторінками, славними подвигами і 
звершеннями радянських людей. Вони, 
немов пооменисті маяки, кличуть нашу 
молодь завжди бути вірними справі пар
тії, соціалістичній Вітчизні, своєму наро
дові’, справі комунізму. (Оплески).

Комуністична партія завжди розгляда
ла комсомол, всю радянську молодь як 
активну творчу силу в боротьбі за все 
нове, прогресивне. Вена вбачає в комсо
молі свій резерв, свою зміну, здатну по
нести вперед естафету своїх батьків — 
революціонерів ленінського гарту.

Молодь завжди виявляла глибоке 
розуміння політики партії, у всьому слі
дувала за комуністами, віддаючи свою 
кипучу енергію, полум'я юних сердець 
Радянській Батьківщині, великій справі 
Леніна. Шість орденів на прапооі Ленін
ського комсомолу — переконливе свід
чення видатних заслуг юнацтва перед 
соціалістичною Вітчизною.

Наша слазна молодь брала і бере ак
тивну участь у будівництві заводів, фаб
рик, шахт, електростанцій, житлових 
кварталів, палаців культури і спорту, які 
прикрашають нашу радянську землю. 
Немає більш-менш значного успіху, в 
досягнення якого не вклали б своєї част

ки молоді робітники, колгоспники, інте
лігенти, студенти, Обійдіть весь капіта
лістичний світ і ви не знайдете жодної 
країни, де б молодь працювала і твори
ла з таким запалом, з такою кипучою 
енергією, як в нашій великій соціаліс
тичній країні. (Оплески). .

Нашій молоді властивий сміливий по
літ думки, войовничий запал, невичерпна 
енергія, яка долає будь-які перешкоди 
на шляху до мети. Ви, дорогі товариші 
студенти, ввійшли в храм науки, щоб 
розвивати і рухати її вперед. Будьте ж 
гідними великої м:сії, яку ви взяли на 
себе.

Ви маєте значні переваги і найдорож
че багатство — молодість. Тож не витра
чайте її даремно. Знайте, що успіх при
ходить лише до наполегливих, Завзятих, 
тих, хто не боїться повсякденної, напру
женої і чорнової роботи. Головне ж — 
не відкладайте на завтра те, що можна 
зробити сьогодні.

У нашій країні є багато талановитих 
людей, зокрема серед молоді. В цьому 
сила і мог/тність нашої держави. Але до 
вузів, як ви знаєте, потрапляє далеко не 
вся таланозита молодь. Талант — це при
родні здібності. Але якщо його постійно 
не розвивати, не збагачувати новими 
знаннями, то він може швидко згаснути. 
Людина має талант не для того, щоб ним 
пишатися, а для того, щоб розвивати 
його з найбільшою користю для соціа
лістичного суспільства.

Отже, кожен студент повинен розви
вати свій талант, дорожити тим, що він 
навчається у вищому учбовому закладі, 
пам’ятати, що батьки і матері, брати ' 
сестри, ровесники своєю працею створи
ли йому умови для одержання певної 
суми спеціальних і політичних знань, не
обхідних для майбутньої праці як висо
кокваліфікованого радянського спеціа
ліста.

А чи знає кожен з вас, що Радянська 
держава щорічно на утримання вузів 
країни витоачає майже даа мільярди 
карбованціз. Тільки наша республіка з 
свого бюджету щорічно виділяє 271 
мільйон карбованців. Крім того, в цьому 
році буде витрачено на будівництво і 
розширення вищих навчальних закладів

майже 33 мільйони карбованціз. Навчай-, 
ня одного студента коштує 820—990 кар
бованців на рік. 74 проценти студентів 
республіки, що вчаться на стаціонарі* 
одержують від держави стипендії, в той 
час, як у Франції — лише 18 процентів, 
у Західній Німеччині — 9 процентів. У. 
Сполучених Штатах Америки, в цій, хва
леній буржуазною пропагандою, країні 
».достатку» і «демократії» освіта недо
ступна для дітей робітників, дрібних 
службовців, навіть фермерів, бо за на- 
Ечання у вищому учбовому закладі тре
ба платити 1200—2500 доларів на рік.

Наші інститути і університети — це уч
бові заклади, я б сказав особливого ха
рактеру. Вони дають своїм -вихованцям 
не лише знання із спеціальних дисцип
лін, а й формують комуністичний сві
тогляд, конче необхідний майбутнім спе
ціалістам багатогранного народного гос- 
подарства і культури нашої країни. 
Марксизм-ленінізм — наука, яка має 
глибокі корені в народі, наука, яка на
роджена самим життям. Це велике вчен
ня, в якому сконцентровано ідеї і волю 
робітничого класу — найпередов.шого 
класу суспільства, це вчення, яке ус
пішно перетворює в життя радянський 
народ. Без оволодіння марксизмом-лені- 
нізмом не може бути повноцінного спе
ціаліста. А у недалекому майбутньому ви 
станете спеціалістами-керівниками. А 
щоб керувати, треба знати основні зако
ни розвитку суспільства, вміти користу
ватися ними, вміти переборювати труд
нощі і перешкоди, допомагати товари
шам по роботі оволодівати ідеями ко
мунізму.

Ось чому кожний студент повинен ста
ранно вивйати суспільні науки, щоб бути 
всебічно підготозленим спеціалістом, ке
рівником, здатним еєсти вперед ту ді
лянку, яку доручать йому партія і народ.

Ми живемо в час науково-технічної 
революції, суть якої полягає в корінних 
змінах, які відбуваються під впливом на
укових досягнень в технічних засобах 
праці. Тому, здобуваючи спеціальні знан
ня, студенти завжди повинні дивитися 
вперед, оволодівати найновітнішими до
сягненнями науки, техніки і культури, 
щоб стати справжніми бойовими носія
ми наукозо-технічного прогресу і науко
вої ооганізації праці. А щоб стати таки
ми носіями, треба наполегливо вчитися, "V 
уважно слідкувати за науковими досяг
неннями, особливо в тій галузі знань, 
якій кожен з вас вирішив присвятити 
своє життя.

У виступах товаришів багато говори
лось про нзукозу роботу студентів, про 
органічний зв’язок її з навчанням. Безпе
речно, науковий пошук вчить студента 
самостійно працювати над книгою, ціну
вати час, ще на студентській лаві вироб
ляти у себе чуття дослідника, розвивати 
самостійне наукове мислення.

Найбільш характерною рисою нашої 
молоді і студентів є прагнення до дії, 
завоювання нових рубежів. Партія сміли-

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)
Слово надається міністрові ви

щої і середньої спеціальної осві
ти УРСР Ю. М. Даденкову. Він го
ворить про величезну увагу, яку 
приділяють Комуністична партія 
і Радянський уряд вихованню й 
навчанню підростаючого поколін
ня, про грандіозні перетворення 
в галузі культури, науки і освіти, 
що відбулися в нашій республіці 
завдяки втіленню в життя запові
тів і настанов В. І. Леніна.

Якщо в 1914 році на Україні іс
нувало лише 27 вузів, де навчали
ся в основному діти представни
ків панівних класів, то нині сини й 
дочки робітників, колгоспників, 
трудової інтелігенції здобувають 
знання в 138 університетах та ін
ститутах республіки. За роки Ра
дянської влади кількість студентів 
збільшилась у 23 рази! На кожні 
10 тисяч чоловік населення УРСР 
зараз припадає 165 студентів — 
у 2—3 рази більше, ніж в Англії, 
Італії, Франції та ФРН. В респуб
ліці немає області, де б не було б 
вищих учбових закладів.

Міністр розповів про те, як сту
дентство України готується до 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна. Він висловив упевненість, 
що присутні на зльоті кращі пред
ставники учнівської молоді весь 
саій запал, жадобу до знань, не
вичерпну енергію і глибоку віру 
в справу партії спрямовуватимуть 
на вирішення завдань, поставлених 
перед вищою школою партією. 
Бо якою б досконалою не була 
організація учбового процесу, 
яким би високим не був рівень пе
дагогічної і наукової кваліфікації 
професорсько-викладац ь к о г о 
складу, проблема докорінного по
ліпшення якості підготовки спеці
алістів не може бути вирішена

без активної участі самих студен
тів, без їх свідомого, вдумливого, 
сумлінного ставлення до нав
чання, до оволодіння осно
вами наук, без їх повсяк
денної турботи про глибоке за
своєння того неоцінимого багажу 
знань, який вони одержують в сті
нах вузів.

Нас турбує, говорить Ч. М. 
Даденков, відсів студентів, особ
ливо молодших курсів, через ака
демічну неуспішність. Чима
лий процент складають «трієч
ники». Необхідно повести рі
шучу боротьбу з цим явищем, наці
лити всю громадськість на вдоско
налення методів навчання, органі
зацію системи поточного контро
лю за засвоєнням пройденого ма
теріалу, інтенсифікацію учбово
го процесу.

Добре зарекомендували себе 
студентські проектно-конструк
торські і технологічні бюро, де 
планомірно організується колек
тивна творчість студентів, по 
найбільш актуальній тематиці. У 
вузах республіки працює 40 сту
дентських проектних і конструк
торських бюро, які об єднують 
4.500 чоловік.

Успіхи в озброєнні глибокими 
знаннями майбутніх спеціалістів 
будуть тим вагомішими, чим кра
ще буде поставлено комуністичне 
виховання молоді, залучення її до 
суспільнокорисної діяльності. За
слуговує схвалення і широкого 
розповсюдження ініціатива ректо
ратів та громадських організацій 
Київського державного універси
тету імені Т. Г. Шевченка, Львів
ського політехнічного інституту та 
інших вузів, де діють єдині комп
лексні плани ідейно-виховної ро
боти, розраховані на всі роки нав
чання студентів.

ЖИТИ І вчитись
Охарактеризувавши різні форми 

й методи, які використовуються 
у вузах республіки для виховання 
студентства, доповідач підкрес
лює, що головним повинно стати 
поглиблене вивчення кожним юна
ком та дівчиною марксистсько-ле
нінської теоретичної спадщини, 
ознайомлення з життям і діяль
ністю В. І. Леніна, історією Кому
ністичної партії і радянського на
роду.

У відповідь на всенародне пік
лування про вищу школу, гово
рить на закінчення Ю. М. Даден
ков, студентство Радянської Украї
ни всі свої сили, знання і енергію 
віддасть величній справі комуніс
тичного будівництва, ще тісніше 
згуртує свої лави навколо рідної 
Комуністичної партії і Радянського 
уряду.

Виступає секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни І. І. Скиба. У підготовці 
ідейно переконаних, висококвалі
фікованих спеціалістів, відзначає 
він, важлива роль належить вузів
ським комсомольським організа
ціям, в рядах яких нині налічуєть
ся більше 290 тисяч членів 
ВЛКСМ. Під керівництвом партій
них комітетів, спільно з ректора
тами абсолютна більшість комсо
мольських організацій успішно 
справляється з покладеними на 
них завданнями, постійно дбає про 
політичне загартування студент
ської молоді, формування у неї 
марксистсько-ленінського світо
гляду, твердих переконань, відпо
відальності за навчання, правиль
ного розуміння своєї ролі в сус
пільстві.

В комуністичному вихованні сту- 
денства, як і всієї молоді, чільне 
місце посідає вивчення життя і ДІ
ЯЛЬНОСТІ В. І, Леніна. З іменем Ле
ніна пов’язані прекрасні сторінки 
історії вищої школи і нашої рес
публіки, її традиції. Він уважно 

•стежив за революційною бороть
бою студентів Києва, Харкова, 
Одеси, Катеринослава. Ордени 
Леніна сяють на знаменах шести 
вузів України. Готуючи гідну зу
стріч 100-річчя з дня народження 
Ілліча, студенти включились у ле
нінський огляд студентських груп, 
який є однією із ефективних форм 
впливу вузівського комсомолу на 
підготовку і виховання спеціаліс
тів вищої кваліфікації.

Щорічно в день пам’яті В. І. Ле
ніна у Львівському, Одеському 
політехнічних, Київському техно
логічному легкої промисловості, 
Кам янець-Подільському сільсько
господарському та ряді інших ву
зів проводяться збори, на яких 
комсомольці доповідають про ви
конання заповітів вождя, визнача
ють нові рубежі в навчанні і гро
мадській роботі. Тисячі студентів 
ідуть на підприємства і в колгос

пи, встановлюють зв’язки з ро
бітничими колективами, виступа
ють з лекціями і концертами.

Стало традиційним протягом 
квітня проводити у вузах читан
ня, присвячені життю і діяльності 
В. І. Леніна і його соратників, кі
нофестивалі, зустрічі з ветерана
ми партії і комсомолу, Заслуго
вує на підтримку діяльність бага
тьох груп, в яких створюються 

гуртки по вивченню творів В. І. 
Леніна, проводяться Ленінські 
уроки, семінари.

Завдання полягає в тому, щоб 
кожен майбутній спеціаліст взяв 
на озброєння невичерпну ленін
ську спадщину, гартувався ідейно, 
зростав професійно, став гідним 
поповненням багатомільйонної 
армії будівничих комунізму пер
шої в світі Радянської держави.

Промовець підкреслює, що од
не З основних завдань комсомоль
ських організацій вузів — бороть
ба за глибокі й міцні знання. Сло
во «студент» набуло справді ви
сокого звучання в Київських уні
верситеті, політехнічному та авто
дорожньому інститутах, Хаоківсь- 
кому інституті культури, Умансько
му сільськогосподарському, Дні
пропетровському металургійному, 
Луганському педагогічному та 
багатьох інших вузах республіки. 
Але, на жаль, є окремі комітети, 
бюро ЛКСМУ, комсомольські гру
пи, де недостатньо дбають про 
виховання особистої відповідаль
ності кожного члена ВЛКСМ за 
результати свого навчання. Зав
дання комітетів комсомолу — всі
ма засобами заохочувати, тих, хто 
добре навчається, створювати 
громадську думку навколо тих, хто 
не встигає.

Одним з ефективних засобів 
підготовки майбутніх фахівців є 
активне залучення студентів до 
науково-дослідної роботи. ЦК 
ЛКСМУ встановив республіканську 
премію імені комсомолу України 
за кращу наукову студентську ро
боту. Однак можливості комсо-
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зо висуває молодь на відповідальні ді-> 
лямки роботи в промисловості, сільсько
му господарстві, науці і культурі. Моло
ді спеціалісти — випускники вузів 
очолюють заводи і фабрики, керують 
будівельними і монтажними управління
ми, науково-дослідними установами, кон
структорськими бюро, працюють голо
вами колгоспів і директорами радгоспів.

Наші вузи по праву можуть пишатися 
своїми випускниками, які добиваються 
визначних успіхів у праці, науковій ро
боті, мистецькій діяльності, проявляють 
себе 8 громадсько-політичному житті. 
Всі вони — хороший приклад для юнаків 
і дівчат.

Ми можемо з гордістю сказати, що 
абсолютна більшість студентів свідомо 
стазиться до навчання, сповнена почут
тям глибокої відповідальності перед 
партією і народом, добре вчиться. Бага
то з них бере актиону участь у наукових 
пошуках, технічній творчості і конструк
торській діяльності.

Цікава робота проводиться в наукових 
„гуртках і студентських конструкторських 
бюро Харківського інституту радіоелек
троніки, Київського університету, Львів
ського, Харківського і Київського полі
технічних інститутів. Широко відомі до
сягнення студентіз харківських авіацій
ного і азтодорожного інститутів, які за 
власними пооектами будують оригіналь
ні спортивні літаки і автомобілі.

Саме так в авіамодельному гуртку Ки
ївського політехнічного інституту почав
ся шлях у велику науку людини, чиє ім’я 
назіки ввійшло в історію космонавтики, 
конструктора перших штучних супутни
ків Землі і космічних кораблів, академі
ка, лауреата Ленінської премії, двічі Ге
роя Соціалістичної Праці Сергія Павло
вича Корольова. (Оплески).

Запорукою будь-якого успіху є напо
леглива праця, самовідданість в роботі. 
Вони відкривають шлях всім, хто захоп
лений творчою ідеєю, дерзанням.

У радянських студентів немає і не мо
же бути інших інтересів, ніж інтереси 
Радянської держави і свого народу. Са
ме тому вони зазжди беруть активну 
участь у будівництві нового життя, вклю
чаються у творчу працю народу. Сту
дентській молоді взагалі властива роман
тика праці.

Стало вже доброю традицією, що сту
денти під час літніх канікул вливаються 
V трудову сім’ю радянських людей. Ли
ше в минулому році в різних видах су
спільно корисної праці брали участь 
десятки тисяч студентів республіки. 
Створені ними загони надавали велику 
допомогу колективам ударних комсо
мольських будов, споруджували автомо
більні траси і залізниці, житлові, куль
турно-побутові і виробничі об’єкти, 
прокладали лінії електропередач і теп
лотрас.

В патріотичному трудовому русі сту
дентської молоді — вияв зрослої гро
мадсько-політичної активності, прагнення 

принести матеріальну користь суспіль
ству. Значення цього руху важко пере
оцінити. Участь студентів у трудовій ді
яльності стає невід'ємною складовою 
частиною всього процесу підготовки 
спеціалістів. У ході літніх робіт студенти 
перевіряють набуті знання, загартовують 
свою волю і характер, оволодівають цін
ними організаторськими навичками.

«Збудовано студентами» — такі таб
лички тепер можна зустріти в багатьох 
містах і селах нашої республіки, а та
кож в Кустанайській і Тюменській облас
тях, на Далекому Сході.

Багато студентіз під час канікул пра
цювали лекторами, пропагандистами по
літичних і наукових знань, вихователями 
дітей і підлітків, організаторами масово- 
фізкультурної роботи, походів по місцях 
революційної, бойової і трудової слави 
радянського народу. Великою популяр
ністю серед трудящих користуються ко
лективи студентської художньої самоді
яльності. Приємно відзначити, що біль
шість тих, хто відзначається в труді і 
науковій роботі, в спорті і художній са
модіяльності, є і прикладом в навчанні, 
побуті, повсякденному житті.

Весь світ визнає, продовжує промо
вець, що наша вища школа є передо
вою. Вона дає студентам хороші знання 
і практичні навички. У вузах республіки 
грацює багато висококваліфікованих 
вчених і викладачів, які щедоо переда
ють молоді свої знання і досвід.

Але головне — особисте ставлення 
студента до навчання. Можна вчитись, 
но обтяжуючи себе, сяк-так пройти ву
зівський курс і одержати диплом. На 
жаль, цим шляхом ще йдуть окремі сту
денти. Є ще у вузах, так би мовити, «фі
гури», для яких шпаргалка — «промінь 
світла з темному царстві», «трійка — 
«незрадливий товариш», а екзаменаційна 
сесія — період, під час якого «/динас 
сплячка і починається гарячка». (Пожвав
лення в залі. Сміх).

Таким, з дозволу сказати, студентам 
не до тями, що вони обкрадають себе і 
суспільство, збіднюють власне життя. 
Проживши роки, вони так і не пізнають 
радості пошуку і насолоди творення. 
Справжніми ж новаторами о науці, тех
ніці, на виробництві стають ті, хто не 
шкодує своїх розумових і фізичних сил 
для напруженої праці в лабораторіях і 
кабінетах, читальних залах і майстернях, 
хто не обмежується рамками програмо
вого матею'іалу в процесі навчання.

Центральний Комітет КПРС і Рада Мі
ністрів Союзу РСР у постанові «Про за
ходи по поліпшенню підготовки спеціа
лістів та вдосконаленню керівництва ви
щою і середньою спеціальною освітою» 
накреслили цілу систему заходів, спря
мованих на піднесення якості підготовки 
спеціалістів, розвиток науково-дослідної 

- роботи, зміцнення навчально-матеріаль
ної бази вузів. Ця постанова має винят
ково важливе значення і знаменує со
бою новий етап у дальшому піднесенні 

роботи вищих і середніх спеціальних 
учбових закладів.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії України постійно дбає про розши
рення мережі вищих і середніх учбових 
закладів, піднесення якості навчання і 
виховної роботи, псліпшення побуту сту
дентів. Нещодавно ЦК КП України на
креслив заходи по прискоренню будів
ництва гуртожитків, розширенню мережі 
та поліпшенню громадського харчуван
ня. Передбачено відкрити нові студент
ські поліклініки, комбінати побутового 
обслуговування, фізкультурно-спортивні 
комплекси. Таким чином, у найближчі 
роки будуть створені ще кращі умови 
для навчання і культурного відпочинку 
вузівської молоді. (Оплески).

Далі тов. Шелест спиняється на окре
мих питаннях міжнародного становища. 
Він говорить, що в умовах загострення 
ідеологічної боротьби між соціалізмом і 
капіталізмом ідейно-політичне виховання 
всієї молоді і студентів набуває особли
вого значення. Імперіалістичні сили ве
дуть шалену ідеологічну війну проти со
ціалістичних країн і, насамперед, проти 
Радянського Союзу. Вони намагаються 
всіма засобами підірвати єдність кому
ністичних і робітничих партій, молодіж
ного комуністичного руху. При цьому 
головна ставка береться на ідейне роз
зброєння молоді з тим, щоб ослабити її 
революційний ентузіазм, притупити кла
сову і політичну пильність, протиставити 
молоде покоління старшому, посіяти ні
гілізм, скептицизм, аполітичність.

Буржуазні ідеологи вдаються до най
різноманітніших, часто провокаційних 
засобів. В хід пускається безсоромна 
брехня, широко практикуєтеся підтасо
вування фактів з тим, щоб послабити 
вплив великих здобутків радянського на
роду. В той же час вони на всі лади роз
хвалюють неіснуючі для трудящих «бла
га» капіталістичного світу.

На жаль, деякі молоді люди, в тому 
числі й студенти, інколи клюють на гнилі 
наживки імперіалістичної пропаганди. 
Нічого гріха таїти, ще трапляються і а 
студентському середовищі люди, які 
розповсюджують різні плітки і вигадки, 
запозичені з брудної хвилі іноземних 
радіопередач, ведуть себе розв'язно, 
припускають пошлість, цинізм, неповагу 
до старших, схиляння перед розстлінною 
буржуазною «культурою» Заходу. При
чому все це вони намагаються видавати, 
як за якусь «незалежність», свого роду 
«героїзм».

Подібним проявом наші студенти да
ють належну відсіч. Але іноді дехто при
пускає лібералізм, не задумуючись над 
тим, який згубний вплив на молодь мо
жуть справити носії вигадок буожуазної 
пропаганди.

Життя вимагає рішуче боротися з най
меншими проязами чужої нам ідеології 
і моралі, міщанством, індивідуалізмом. 
В цих питаннях будь-якого компромісу 
бути не може. (Оплески).

щоб наша соціалістична 
вся співдружність соціаліс- 
і далі були недоступними

Імперіалізм був і залишається втілен
ням найчорнішої реакції, кригазого на
сильства і агресії, носієм постійної за
грози миру і безпеці народів.

Центральний Крмітет Комуністичної 
партії і Радянський уряд все роблять 
для того, щоб зірвати агресивні плани 
імперіалістів, запобігти розв'язанню но
вої світової війни. Надійною запорукою 
цього є невпинне зростання економічної 
і оборонної могутності нашої країни —• 
оплоту миру і справедливості на землі. 
Святий обов’язок радянських людей — 
все робити, 
Батьківщина, 
тичних країн 
для ворогів.

Широке обговооення питань’ студент
ського життя на обласних і республікам^ 
ському зльотах, зазначає промовець*? 
безперечно допоможе поліпшити діяль
ність вищої школи, сприятиме покра
щанню навчання всіх студентів, ще більш 
глибокому оволодінню марксистсько-ле-» 
пінською теорією, підвищенню активнос
ті вузівської молоді у громадсько-полі
тичному житті.

Радянське студентство — один із заго
нів молодого покоління, що виросло 
під зорею Великого Жовтня, Разом з 
своїми ровесниками, які працюють на 
заводах і фабриках, у колгоспах і рад
госпах, студенти є спадкоємцями всього, 
що здобуто героїчним, радянським на
родом. Студентська молодь — активна 
частина Ленінського комсомолу. Молоді 
робітники, колгоспники, інтелігенти, сту
денти і учні виступають як монолітна, 
згуртована, енергійна армія будівників 
комунізму, як бойовий помічник великої 
партії Леніна. (Тривалі оплески).

Нинішній рік для молоді республіки 
особливий — разом з усім українським 
народом вона відзначатиме піввіковий 
ювілей славної двічі орденоносної Ле
нінської Комуністичної Спілки Молоді 
України.

Немає сумніву в тому, що учасники 
республіканського зльоту студентів, по
вернувшись у езої колективи, розкажуть 
товаришам про ті великі заздання, які 
стоять перед студзчтствсм у перед’юаі- 
лейному році, і докладуть всіх зусиль, 
щоб зустріти 100-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна новими, гідними студентів 
України, успіхами у навчанні, виховній і 
трудовій діяльності.

Доззольте, дорогі друзі, сердечно по
бажати вам великих успіхів у роботі рес
публіканського зльоту і кожному з вас — 
здійснення творчих планів, щасливого і 
радісного життя. (Тривалі оплески).

Слава студентству Радянської України! 
(Тривалі оплески).

Хай живе Ленінський комсомол? (Три
валі оплески].

Комуністичній партії Радянського Сою
зу — слава! (Бурхливі тривалі оплески. 
Всі встають. В залі лунають здравиці на 
честь Комуністичної партії і її Ленінсько
го Центрального Комітету).

ПО ІЛЛІЧУ!
мольських організацій у розвитку 
науково-технічної творчості дале
ко не вечерпані. Комітетам 
ЛКСМУ слід активізувати участь 
комсомольців у наукових студент
ських, регулярно проводити юві- 

^ййєйні конференції огляди, вистав
ки.

Виховання студентської молоді 
зазжди здійснюється в нерозрив
ному зв’язку з революційною 
практикою і розв’язанням завдань 
комуністичного будівництва. Це 
вже традиція багатьох^ поколінь 
студентів. І сьогодні вона знахо
дить втілення у багатьох хоро
ших справах вузівської молоді.

Особливе місце серед них зай
має чудовий патріотичний рух сту
дентських будівельних загонів. 17 
активних учасників і організаторів 
студентських загонів України від
значено медалями «За трудову 
доблесть» і «За трудову відзна
ку». Лише за останні роки побу
довано житлові будинки, які скла
дають ціле місто з населенням в 
ЗО тисяч чоловік.

Обов’язок вузівських комсо
мольських організацій — домага
тись дальшого зростання громад
сько-політичної активності сту
дентства, постійно дбати про ви
ховання юнаків та дівчат на ре
волюційних, бойових та трудових 
традиціях партії і народу, про 
прищеплення молоді здорових 
естетичних смаків, про фізичне 
загартування майбутніх спеціаліс
тів.

Центральний Комітет комсомолу 
закликає делегатів зльоту, гово,-

рить на закінчення тов. Скиба, , 
завжди бути попереду, виступати 
організатором чудових справ ком
сомолу, студентства до Ленінсько
го ювілею, завжди і в усьому з 
честю виконувати високе довір я 
рідної Комуністичної партії.

На трибун* — студентка Київ
ського ордена Леніна деожавного 
університету імені Т. Г. Шевченка 
Лариса Москаленко. Схвильовано 
звучать її слова про щастя жити й 
навчатися в Країні Рад, про велике 
піклування, яким оточила Кому
ністична партія студентську мо
лодь. Поомоьець доповіла про хо
роші діла колективу одного з най
старіших вузів країни.

Від робітничої молоді республі
ки виступає сталевар комсомоль
сько - молодіжно: мартенівської
печі Макіївського металургійного 
заводу імені Кірова, Герой Соціа
лістичної Праці, студент вечірньо
го відділення Донецького політех
нічного інституту Володимир Хо- 
пябко. Передавши учасникам зльо
ту полум’яний привіт, він розпо
вів, як разом з тозаришами доби
вається найвищих у світі показни
ків по виплавці сталі.

Знатний сталевар закликав сту
дентську молодь вчитись ленініз
му, глибоко оволодівати знання
ми з обраних спеціальностей.

Студентка Львівського сільсько
господарського інституту, лауреат 
премії імені комсомолу України 
за кращу наукову студентську пра
цю Надія Кукурик присвятила свій 
виступ питанням вивчення суспіль
них дисциплін у вузах.

иивикаивяияияивьяиЕавяи""1

Помічник начальника політвіддї- 
лу Чорноморського Вищого вій
ськово-морського училища імені 
П. С. Нахімсва по комсомольській 
роботі Едуард Чухраев розповів 
присутнім про підготовку майбут
ніх офіцерів до виконання свого 
священного обов'язку перед Бать
ківщиною.

Жоден студентський колектив 
не обходиться без дзвінкої пісні, 
іскристого танку, веселого дотепу. 
Про іе, як відпочивають, розвива
ють свої естетичні смаки майбутні 
педагоги, говорила на зльоті сту
дентка Кіровоградського педаго
гічного інституту Тетяна Колісни- 
ченко.

Слово надається президентові 
АН УРСР, акаде/ліку Б. Є. Патону. 
Він докладно спинився на основ
них напрямках розвитку радян
ської науки, закликав молодь ву
зів активно готувати себе до роз
робки найважпивіших питань на
уково-технічного прогресу.

Студент Харківського авіаційно
го інституту, комісар студентсько
го будівельного загону Віктор 
Ілюшно оозповів про працю і на
вчання своїх товаришів, які не 
тільки будують власними силами 
комплекс 
але й під час літніх канікул допо
магають 
будувати об'єкти 
культурно - г обутового 
чення.

Про розвиток фізкультури і 
спорту у вищих учбових закладах 
говорила у своєму виступі сту
дентка Київського інституту народ
ного господарства, майстер спор
ту СРСР, чемпіон України з кульо
вої стрільби Ірина Тинченко.

Оплесками зустріли присутні 
• появу на трибуні льотчика-космо- 

навта СРСР, двічі Героя Рад.чн-

ського Союзу, генерал-майора 
авіації Г. Т. Берегового. Командир 
зоряного корабля «Союз-3» пере
дав студентам гарячі привітання, 
--........- "" ---------  -------  непере-

Жовтня, 
вірними

інститутських споруд,

колгоспам і радгоспам 
виробничого і 

признз-

закликав їх високо нести 
можний прапор Великого 
заежди й е усьому бути 
заповітам В. І. Леніна.

Секретар Тюменського
КПРС Є. А. Огороднов висловив 
щиру подяку студентським буді
вельним загонам за велику допо
могу в освоєнні величезних ба- 
гатегз області. Він вручив пред
ставникам об’єднаного республі
канського студентського загону 
перехідний Червоний прапор об
кому партії, облвиконкому, обл- 
профради і обкому ВЛКСМ.

Про виховання молоді на тра
диціях старших поколінь, про роль 
і значення нових студентських об
рядів і ритуалів говорив у своєму 
виступі вихованець Вінницького 
медичного інституту імені Пирого
ва Микола Правдивець.

До залу під звуки маршу вно
сять 60 прапорів трудової слави 
студентів республіки та символи 
їх добрих справ.

Від делегатів зльоту, всіх сту
дентів республіки рапорт Цен
тральному Комітетові Комуністич
ної партії України про досягнення 
студентства в навчально-виховній 
роботі, науковій і технічній твор
чості, трудовому, естетичному і 
фізичному вихованні оголошує від
мінник навчання, студент Київсько
го ордена Леніна політехнічного 
інституту іааєні 50-річчя 
Жовтневої соціалістичної 
ції Микола Мепешко.

Під оплески присутніх 
пручається членові Політбюро ЦК 

■ КПРС, першому еєкретарезі ЦК 
• КП України П. Ю. Шелесту.

обкому

Великої 
револю-

рапорт

Головуючі-й надає слово това
ришу П. Ю. Шелесту, тепло зу
стрінутому присутніми. Від імені 
ЦК КП України, Президії Верхов
ної Ради і Ради Міністрів УРСР він 
сердечно дякує студентам за чу
довий рапорт Комуністичній партії 
і звертається до учасників зльоту 
з промовою.

Закриваючи пленарне засідання 
зльоту, секретар ЦК ’”
І. І. Скиба говорить:

Серце кожного з нас 
нене почуттям щирої 
рідній партії за її турботу і довір'я 
до Ленінського комсомолу, моло
ді, радянського студентства

Студенти вищих учбових закла
дів республіки глибоко усвідом
люють, що кращою відповіддю на 
це батьківське піклування та по
стійну увагу партії і народу, буде 
наполегливе оволодіння сучасною 
наукою і технікою, творче вивчен
ня марксистсько-ленінської теорії, 
активна участь у суспільно-корис
ній праці.

Дозвольте від вашого імені за
певнити Центральний Комітет Ко
муністичної партії України, уряд 
республіки, шо комсомольці і мо
лодь вищих учбових закладів під 
кепівзицтвом партійних організа
цій завжди йтимуть ленінським 
шляхом, працею доводитимуть 
свою вірність комуністичним ідеа
лам, гідно зустрінуть 100-р>ччя з

• дня народження Володимира ілпі-
• ча Леніна.

На цьому пленарне засідання 
зльоту оголошується закритим. В 
залі виникає бурхлива овація. Лу
нають заклики: «Слава КГ.РС!’», 
«Ленінському комсомолові — сла
ва’», «Слава радянському студент
ству!».

ЛКСМУ

перепоз-
8ДЯЧНОСТ?

(РАТАУ).



20 лютого 1909 рову »Молодий комунар0 --------—------------- ■■■................■■■..«— 4 стор.

ДЕЛЕГАЦІЯ 
ЦК ВЛКСМ 
У ДРВ

ХАНОЙ. Триває візит 
делегації ЦК ВЛКСМ на 
чолі з першим секрета
рем ЦК ВЛКСМ Є. М.Тя- 
жельниковим, яка прибу
ла » ДРВ на запрошення 
ЦК Спілки трудящої мо
лоді В’єтнаму.

У ЦК Спілки трудящо: 
молоді В’єтнаму відбу
лась розмова з питань 
співробітництва двох 
братніх молодіжних ор
ганізацій, У Ленінського 
комсомолу, сказав під 
час розмови перший 
секретар ЦК Спілки тру
дящої молоді В'єтнаму 
Ву Куанг, славні револю
ційні, бойові і трудові 
традиції.

Виступаючи на розмо
ві, глава радянської де
легації Є. М. Тяжельнн- 
кев підкреслив, що 
ВЛКСМ з почуттям за
хоплення і гордості сте
жить за діяльністю брат
ньої Спілки трудящої мо
лоді В’єтнаму, яка вно
сить великий вклад у ре
волюційну боротьбу в’єт
намського народу під 
керівництвом Партії тру
дящих В’єтнаму.

Делегація ЦК ВЛКСМ 
мала сердечні зустрічі з 
працівниками Спілки тру
дящої молоді В’єтнаму, в 
редакції газети «Тьєн 
Фонг» — органі ЦК 
СТМВ.

Делегація ЦК ВЛКСМ 
зустрічає найсердечні- 
ший прийом на в’єтнам
ській землі.

(ТАРС).

ЗА СНІГОМ —
пил
Його очікували і любителі 

покататися на лижах, і хлі
бороби, з болем дивлячись 
на оголені поля. І він пішов, 
густий, лапатий. В ніч з оди
надцятого • на дванадцяте 
лютого все потонуло в білій 
сніговій імлі. Квапилися, 
піднявши комір, перехожі, 
обережно пробиралися до 
місць призначення запізнілі 
автомашини. 1 не дарма 
квапилися, адже через кіль
ка годин сніг зробив не
проїжджими і шляхи, і ву
лиці.

І За даними Кіровоградсько
го гідромстбюро, за добу в

На фото: КАО ТІ ТУЄТ. 
Фото з «ФРЛЙЄ ВЕЛЬТ»

незважаючи на

ОБЛИЧЧЯМ ДО СОНЦЯ

НА чужій „квартирі
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Рік 1969-й, як і_ вирішено 
в Стокгольмі, не мусить бу
ти більше роком білих 
вбивць. Строкаті хусточки 
хочуть носити в'єінаясши 
дівчата.

Губерт Лінк, фотокорес
пондент журналу «Фраііє 
вельт». що видається в 1ГДР, 
вісім тижнів подорожував 
по В’єтнаму. Він бачив ба
гато облич, які виразно роз
повідають про В'єтнам. Во
ни суворі, бо мусять боро
тися, напружені, бо перед 
ними нелегкі завдання, ве
селі, бо люблять життя.

Музи також не мовчать. 
В супроводі шкільних друзів

обласному центрі випало 
снігу 22 сантиметри, в Гай
вороні — 25, в Долинській — 
22, в Бобрик ці — 37 санти
метрів. А в Новомиргорогі 
шар снігу за цю добу збіль
шився на 48 сантиметрів.

Місцеві Ради депутатів 
трудящих оперативно орга
нізували очищення вулиць і 
доріг від снігу. Сотні буль
дозерів, скреперів шляхових 
відділів, колгоспів та рад
госпів вийшли на боротьбу 
із стихією. В Кіровограді 
вже о сьомій ранку нормаль
но функціонував транспорт, 
як завжди, за розпорядком.

вісімнадцятирічна Нгуен ІІя 
Бан виконала стару народ
ну пісню. Вона дзвеніла тзк 
г.рскрасно, ________ ______
вибухи, як і сміх двадцятл- 
двохрічкої ”. ~
командира дівочого

Као Ті Туєт, 
, . ‘ з загону

народної міліції, що склада
ється з одинадцяти дівчат. 
Сміх викликало також запи
ті нпя Губсрта Ліпка, чи 
дівчина одружена? Вона ска
зала: «Нема часу для кохан
ня». Потім серйозно додала: 
«Врешті мусить наступити 
мир»,

Снігопад не змінив розмі
реного ритму життя міст і 
сіл.

Під час снігопаду вітер, 
що так непокоїв перед цим, 
трохи віцух. Та вже згодом 
він знову шаленів, досягаю
чи сили 4—5 балів. Вранці 
18 лютого, наприклад, сила 
вітру досягла 11 балів. Сніго
ву куряву змінила пильна 
буря. Вона почалася в Став
ропольському краї, і пил з 
полів родючого Ставрополя!! 
донесла вже аж до нас. 
Пильна буря поширилася на 
Ростовську область і східні 
області України, зміцніла в 
Донецькій і Запорізькій об
ластях, де снігу немає.

В нашій області буря шко
ди не завдасть, оскільки по
ля вкриті снігом.

В. ЦВЄТЛЄВ.
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 22 лютого. Перша’ 

програма. 9.С0 — Гімнастпка для 
всіх. (М). 9.45 — Тсленовиии. 
(М). 10.00 — Музична розва
жальна програма. (М). 10.30 — 
»На старт». (М). 11.15 — Наша 
афіша- (К). 11.20 — «Люди, по
дії, дрлі». «Коли справа до ду
ші». (Донецьк). 11.40 — «Вкар
бовані в камінь і серце». Теле
нарис. (Ужгород). 11.55 — «По
бут і ми». «Для добра». Кіло- 
парне. (К). 12.05 — Програма,
передач. (К). 12.10 — До 100-річ- 
чя з дня н-зроджешія В. І. Ле
ніна. «Краса людська». (Львів).
12.49 — Програма передач. (К). 
12.15 — «Здоров'я». Науково- 
популярна програма. (М). 13.15
— Телевізійні новини. (М). 13.30
— До Дня Радянської Армії і
Військоьо-Морського Флоту. «За
ради життя па землі». Телеві
зійний документальний фільм. 
(М). 14.00 — «Старт-69». (!<і.
1430 — «Погляд». Молодіжні 
програма._(К). 15.30 — До Дня 
Радянської Армії і Військово- 
Морської о Флоту. «Солдати —• 
герої мої». Виступ ансамблю 
пісні і таншо. (Одеса). 16.20 — 
'•На меридіанах України». (К).
16.50 — Художній фільм. (К). 
18.00 — Книжкова полиця (Кі
ровоград). 18.15 — Ви нам пи
сали (Кіровоград). 18.45 — До

50-річчя Радянської Армії — 
концерт. (Кіровоград).

Друга програма. 20.10 —
«Спрага» — художній фільм. 
(Кіровоград).

НЕДІЛЯ, 23 лютого. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Теленовшш. (М). 9.30 — «Бу
дильник». (М). 10.00 — «Музич
ний кіоск». (М). 10.30 — «Росій
ський портрет і костюми XVIII 
століття». (Ленінград). 11.00 — 
Для юнацтва. «Наука перемага
ти». 12.00 — До Дня Радянської 
Армії і Військово-Морського 
Флоту. «На варті миру». Ре
портаж. (М). 13.00 — «Юність». 
Молодіжний клуб. (Чернівці). 
13.49 - «ТЕК-69». (К). 14.09 — 
«Композитори Харкова — вої
нам». (Харків). 11.40 — Інфор
маційна програма «Час». (Мі. 
15.00 — Першість СРСР з хокся. 
«Спартак£ — ЦСК. У перерві— 
передачз «Телевізійний порт
рет». (К). 17. J5 — Програ
ма кольорового телебачення. 
(М). 19.30 — «Поштовий калей
доскоп». (К). 20.30 — «Сім
днів». Міжнародна програма. 
(М). 21.40 — «Волочаівськії
дні». Художній фільм. (Кірово
град). 23.25 — «Камертон добро
го настрою». (Миколаїв).
0 ПОКАЗУЄ ЛІНКОЛАЇВ
СУБОТА, 22 

Гім частика для всіх. (М). 
— Телевізійні 
10.00 — Музична 
програма. (М). 10.30 — Телеві
зійний фільм «Ілліча втілеи< 
мрія». 11.35 — Документальній 
фільм. 11.55 — «Побут і ми». 
(К). 12.10 — Телевізійний аль.ма-

лютого. 9.00 —
9.15 

новини. (М). 
розважальна

пах «Краса людська». (Львів). 
13.00 — Передача «Здоров’я». 
(М). 13.30 — До Дня Радян
ської Армії і Військово-Ліон
ського Флоту. Телевізійний 
фільм «Заради життя на землі». 
(М). 11.00 — Актуальний екран. 
14.30 — Молодіжна програма 
«Погляд». (К). 15.30 — «Солда
ти — іерої мої». Виступ ан
самблю пісні і танцю Одеського 
військового округу. (Одеса). 
16.20 — .«На меридіанах Украї
ни». (К). 16.50 — Телевізійний
журнал .«Патріот». (Луганськ). 
18.00 — Програма кольорового 
тсіебачепня. (М). І9.30 — Теле
візійні новини. (М). 19.45 — 
<КВН-6£». (ЛІ). 21.30 - .«Світ 
соціалізму». (Al). 22.J0 — «На 
вогник». (М).

НЕДІЛЯ, 23 лютого. 9.00 — 
Гімнастика для дітей. (М). 9.15
— Телевізійні новини. (М). 9J0
— «Будильник». (М). 10.00 —
«Музичний кіоск». 10.30 —
«Російський портрет XVIII ст.». 
(Ленінград). 11.00 — Для юнац
тва. «Наука перемагати». (М). 
12.00 — Дню Радянської Армії 
і Військсво-Морського Флоту 
присвячується. «ГІ.а варті миру». 
(М). 13.00 — Документальний
фільм. 13.25 — Музичний фільм 
«Арно Бабаджанян — твій су
часник». 14.40 — Програма
«Час». (М). 15.00 — Хокей;
«Спартак» — ЦСКА. 17.15 — 
«Клуб кіномаїїдрівпнків». (ЛІ). 
19.39 — «Поштоапй калейдо
скоп». (К). 20.30 — «Сім днів». 
Міжнародна
— Художній 
зо». 23.25 — 
настрою».

програма. (М). 21. іО 
фільм «Сергій Лл- 
«Камер'тон доброго

ЗГ Haui/l адреса і ТЕЛЕФОНИ І
м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36 Телефони: 
секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-33 66, решти відділів — 29-33-55.
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• НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО — КОРОБКА ШАШОК
• ХАЙ ФІЗОРГ ЛІЧИТЬ ТРУДОДНІ
• КОВЗАНКА - НА АВТОСТРАДІ

ЛИСТ надійшов наприкінці січня. Пише працівник, редакції Голованівської ра
йонної газети Олексій ТАЦІЄПКО: «Рік — два тому спортсмени артілі імені Мі- 

чуріна св< 'осягненнями славилися на весь район. В низовому колективі фіз
культури >вали секції гирьовиків, штангістів, акробатів, були хороші волей
больна та ^больна команди. Після роботи в полі, на фермах прямувала мо-'" 
лодь на стадіон, у спортивну кімнату. Тут юнаків і дівчат чекав громадський тре
нер Петро Довгань...

1 ось переміни. Петро Довгань вже працює вчителем фізкультури в Перегочів- 
ській школі, що за 25 кілометрів від Троянки. Влаштувати тренування звичайно 
не має змоги. А в селі ніхто не поспішає знайти людину, яка могла б по-.справж- 
ньому керувати низовими колективами фізкультури...

ГГЕЛЕФОННИЙ дзвінок у Голованівськ.
— Чому в Троянці такі невтішні 

переміни?
— Ми, звісно, стараємось, — відповіз 

голова районної ради ДССТ «Колос» Во
лодимир Яровий. — Та що можна зро
бити, копи ніде тренуватись сільським 
спортсменам. Навіть колгоспи-мільйоне- 
ри не беруться допомогти фізкультур
никам. Отак не лише в Троянці...

І ось ми в Голованівську. Перша роз- 
моза в районному комітеті по фізкульту
рі і спорту про спортивну базу колгосп
них фізкультурників. Володимир Яровий 
і без звітних паперів знає точно, що в 
низових колективах фізкультури на весь 
район є лише чотири тенісних столи та 
п’ять штанг.

А про стадіони й говорити нічо- 
- каже він. — Лише в окремих кол

госпах є примітивні майданчики для 
футболістів. Навіть у райцентрі нема де 
влаштувати масових змагань. Вже чет
вертий рік будується тут стадіон. Та й 
тепер майстри з рембуддільниці не мо
жуть запевнити, коли закінчать всі робо
ти. Бо ще й четвертої частини коштів, 
які виділила обласна рада ДССТ «Ко
лос» на будівництво стадіону, не вико
ристано.

А у завідуючого рембуддільницею Леоніда 
Шсрсмета виправдання короткі:

— Нема будівельних матеріалів.
Тим часом у місцевому профтехучилищі за

певняють:
— Ми б до літа все самотужки зробили. 

Тільки хай дозволять нам лам господарювати. 
Машини маємо свої. 1 майстри є досвідчені. 
Більше півсотні спортсменів готові теж взя
тись за діло. А будівельні матеріали в По
бужжі можна виготовити...

І знову про Трояику.
З тих пір, як Петро Довгань залишив село, 

в низовому колективі фізкультурі! справді див
ний затишок. Правління колгоспу (голова 
А. М. Трнбуцький) не згоджується видавали 
заробітну плату інструктору по спорту, який є 
секретарем комсомольської організації.
- А в -артілі такої людини нема, щоб мала 

два обдарування; комсомольського активіста і 
фізорга, — це правлінці.

Через те, іцо інструкторам по спорту 
знизили заробітну плату (до 50, 40, на
віть... 10 крб.), залишили роботу Володи
мир Трещинський з Молдовки, Григорій 
Кулик з колгоспу імені Тельмана. В ар
тілі «Світанок» колектив 
очолював неабиякий ентузіаст 
мир Зарубінський. Викликали 
колгоспну контору і сказали:

— Шістдесят карбованців за

фізкультури 
Володи- 
ЙОГО в

коштів, щоб хоч шахи купити.
— 1 це не тільки в Лііповспьнах, — каже 

Володимир Яровий. — Є в клубах більярди. 
Але шашок і шахів не знайдеш.

До речі, про клуби. За новими проектами, 
всюди в сільському Будинку культури мас 
бути спортивний зал. Та ось вже кілька разів 
за останні два роки в районі засвічувалися 
вогні нових сільських клубів. Все там є: і гар
ний зал для глядачів, і кімната для гуртків- 
ців. 1 правління колгоспу справляє гам ново
сілля, але спортсменам туди — зась. Ось і в 
Свирневому нещодавно відкрили гарний типо
вий клуб. Але і в цьому селі спортсмени втра
тили свої давні надії. Навіть невеличкої кім
нати не виділили для них.

Дивна суперечка триває в Крутенько
му. Місцевий колгосп нарешті вирішив 
будувати стадіон. Вибрали місце. Але 
далі рішення на папері не пішли. Бо ви
ходить, що земля, де повинна бути май
бутня спортивна споруда, належить від
ділку радгоспу. А радгоспівцям стадіон" V 
не потрібен, У них, бачте, робітники зде
більшого сезонні. Та й молоді мало в 
робітничому колективі. От і сперечаю
ться правлінці та керівники відділку.

— Не бігатимуть же наші футболісти 
за м’ячем у степу, — це колгоспні ва
тажки.

А радгоспівці:
— Хай вирішує землеупорядник з ра

йону. Накажуть — оддамо цей пустир 
у селі...

Оце звітували товариші з районного 
комітету по фізкультурі і спорту про 
торішні досягнення. Вісім спортсменів 
стали першорозрядниками, близько 
трьохсот юнаків виконали норми масо
вих розрядів. А недавно голованівські 
волейболісти із змагань на першість об
ласті приїхали з перемогою (по своїй 
зоні зайняли перше місце).

І раптом поважне начальство дивує
ться:

— Як це ви так могли викрутитись? У 
кого позичили майстерності?

Дивування, либонь, справді закономір
ні. Бо волейболісти тренуються на чу
жих «квартирах»: то просяться в спор
тивний зал профтехучилища, то йдуть в 
школу, чекають, поки школярі закінчать 
тренуватись.
ТТАРЕШТІ розмова з фізкультурни.«^ 

ЛитипІГТААЛИ плйноитгм/ ПІ-ІП ікМЛПІ

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» «- орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

— Шістдесят карбованців за те, що 
показуєш, як бити м’яч, платити не бу
демо. Приймай ще колгоспну касу. Пра
цюватимеш на двох посадах.
"О ОКРЕМИХ колективах з сільськими 

спортсменами бралися працювати 
громадські тренери. Та їх старання були 
марними. Хотіли згуртувати секцію важ
коатлетів — нема штанги. Приходили ті, 
хто хогів би взяти в руки ракетки, та в 
артільній касі не знайшлося кілька кар
бованців на тенісний стіл. Як не дивно, 
а у спортсменів колгоспу «Маяк кому
нізму» навіть футбольної форми нема. 
Коли до липовеньських футболістів при
їжджають гості з сусідніх сіл, хлопці ви
бігають на футбольне поле без гетрів. 
А труси й майки в господарів різно
барвні. У колгоспі, який вже давно вва

жається од
ним з най- 
багатших в 
районі, не
спромог
лися знайти

активістами райцентру про зимові" 
види спорту. Згадали про лижників. Зно
ву бідкаються голованівці: нема у сіль
ських фізкультурників лиж.

А в райцентрі нам довелось зустріти кількох 
дівчат на ковзанах. Просто центральною ву
лицею Голзпапівська мчали Валентина До- 
нюшкіна та Галина Кохана. Розпашілі од віт
ру і напруги, вони направлялись туди, де кра
ще втрамбований сніг, або кидались до за
мерзлої калюжі, і раптом падали...

А неподалік — великий став. Тільки ніхто й 
не подумав обладнати там ковзанку.

На околиці селища ще одна зустріч, з учня
ми профтехучилища. Хлопці прямупалн па ли
жах у село Станіславчик Ульяновського райо
ну. Мали на меті побувати на місцях, де гри
міли партизанські бої. Була звичайна ман
дрівка.

Отже, є хоч подекуди лижники, є й ли
жі. Але змагання між ними ніхто не ор
ганізовує,

І не лише вони, лижники, готові стати 
на нові старти. В Голованівському районі 
виховано чимало спортсменів, які зай
маються різними видами спорту. Є тут 
і свої тренери, судді. Потрібно лише, 
щоб помітніше спалахнув вогник енту
зіазму у фізкультурних активістів. А ще 
спортсмени чекають допомоги від керів
ників колгоспу, чекають справжньої тур
боти районного комітету комсомолу, бо 
розряди не завжди можна народити 
чужій «квартирі»...

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого комунара».
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