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КРАЇНА 

СЛАВИТЬ 
ЛЕГЕНДАРНИЙ

ПОДВИГ

23 лютого, в день 51-ї річниці Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, 
у Пскові в урочистій обстановці був відкритий пам’ятник на честь перших пере
мог Радянської Армії з 1918 році.

Тут, на псковській землі, перші полки Червоної Армії в 1918 році дали відсіч 
військам кайзерівської Німеччини, які рвалися до революційного Петрограда. Са
мовідданий ісроїзм воїнів приніс першу перемогу молодій армії Країни Рад. І в 
пам’ять про цей легендарний подвиг на південно-східній околиці міста, там, де то
чилися запеклі бої, вдячні потомки спорудили монумент Вічної слави.

(ТАРС).

Чотири роки тому Борис Макарепко приїхав у Кірово
град після закінчення Одеського художнього училища 
імені Трекова. Зовсім недавно Борне Макаренко закінчив 
погруддя Героя Радянського Союзу Василя Порика. За- 
газ він працює над бюстом В. І. Леніна, який буде вста
новлено в міській середній школі № 6.

. Фото В. КОВПАКА.

ВІСТІ
З КОМПАНІЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ

ф Слухачами комсомольських читань, які відбулися не
щодавно в районному Будинку культури, були молоді 

робітники, колгоспники, учні шкіл і ветеринарною техні
куму. З лекцією «Ленін і наш край» виступила секретар 
райкому комсомолу Н. Холодій. Лекції па таку ж тему 
відбудуться і в селах району.

Під час наступних читань комсомольські активісти рай
центру прослухають лекції з історії комсомольської ор
ганізації району, про п’ятдесятирічний шлях комсомолу 
України, про структуру комсомольських організацій 
та інші.

ф Через кілька днів закінчаться заняття в школі ком
сомольського активу при Компаніївському веттехнікумі. За 
чотири місяці студенти випускного курсу прослухали ви
ступи партійних і комсомольських працівників, працівни
ків культосвітніх і спортивних організацій про форми і 
методи комсомольської роботи, про організацію змаган
ня, про шефські зв’язки Із школою, про організацію 
дозвілля. Знання, які набули майбутні спеціалісти сіль
ського гозподарства, пригодяться їм в громадській роботі.

ф Бюро райкому ЛКСМУ схвалило ініціативу учнів 
Червоновершської середньої школи, які ’зобов’язалися 
виростити в цьому році по 55 центнерів кукурудзи па 
площі 20 гектарів. Учні шкіл району підхопили починання 
своїх ровесників. А минулого тижня відбувся загально- 
районний недільник по заготівлі і вивезенню на поля ор
ганічних добрив. Добре попрацювали для майбутнього 
врожаю юі£ хлібороби.

ф КОНТРОЛЕР — 
РОБІТНИЧА СОВІСТЬ

Тї ИТАННЯ підняте газетою 
«Молодий комунар», має ту 

цінність, що дає можливість 
обмінятись досвідом боротьби 
за поліпшення якості продук
ції. Мене, як начальника ВТК 
заводу ваговимірювальних при
ладів, рубрика «Контролер —- 
робітнича совість» радує тим, 
що газета залучає молодь до 
цієї справи. З часом все біль
ше комсомольців і молоді 
вливається в лави борців за 
якість.

Продукцію тільки відмінної 
якості здають комсомольці 
Олександр Ігнатьєв, Валентина 
Ракамін, Петро Писарєв, 
молодий робітник Володи
мир Петров. Петров має 
для деталей, які в и г о- 
товляє, особисте клеймо. Най
ближчим часом особисте клей
мо вручать ще кільком комсо
мольцям.

Відповідальність робітників 
залучених до системи безде
фектного виготовлення продук
ції і здачі її ВТК з першого 
пред’явлення, різко підвищує
ться. З цією метою управління 
заводу, партійний та комсо
мольський комітети виробили 
ряд заходів. Так змінено тех
нічний процес контролю і зда
чі продукції.

Наприклад, при виготовленні 
«ноги» для вагів ВНЗ-5 раніше 
контролювались відділом тех
нічного контролю дев’ять опе
рацій. Зараз ВТК контролює 
тільки дуже важливу, з висо
ким класом точності, сьому 
операцію і фінішну — дев’яту! 
Останні ж контролюються са
мими виготувачами: робітни
ком, наладчиком, майстром.

При такій системі відділом 
контролюється не вся продук
ція, а певний відсоток на ви
тримку. З тисячі, перевіряється 
лише сотня.

Впровадження саратовської 
системи контролю на заводі 
ваговимірювальних приладів 
проходить не гладко, особливо 
з самого початку. Кожен ви
робничник добре знає, що при 
цьому порушується раніше 
налагоджений ритм, підвищує
ться відповідальність кожного, 
хто баре участь у виробництві. 
Кожен розуміє, що для цього 
потрібен стимул. Наш завод 
малий, а звідси і розміри гро
шових премій поки що невели
кі. В той час, як на єедучих

підприємствах такий процент 
може сягати значно більше.

Тим паче, що наш завод ос
таннім часом освоював нову 
продукцію; лабораторне об
ладнання для будівельної про
мисловості (комплект із шести 
назв продукції). Це ускладни
ло роботу по впровадженню 
системи саратовців. І все ж, 
тридцять відсотків робітників 
працюють за цієї системою, 
одинадцять із них мають осо
бисте клеймо.

У квітні 1968 року на заводі 
було розроблене положення 
про бездефектне виготовлення 
продукції і здачу її ВТК з пер
шого пред'явлення, а вже до 
кінця першого півріччя ниніш-

ЧОТИРИ
нього року впровадження цієї 
системи буде повністю завер
шено.

Розроблено положення про 
преміювання за високу якість. 
Процент премії залежить від 
складності операції, від точнос
ті виготовлення та ін.

Крім вищезгаданого, велике 
значення при впровадженні 
системи має специфіка про
дукції заводу. Продукція про
ходить контроль, якого не за
знає жоден з виробів підпри
ємств нашої області.

Загалом продукція зазоду 
проходить чотири інстанції 
контролю. Перша — робітник, 
його сумління; друга — відділ
технічного контролю; третя — 
лабораторія по контролю точ
ності ваговимірювальних при
ладів; і четверта — споживач.

Це дуже складний процес 
контролю, добра доля якого 
припадає на безпосереднього 
виготовлювача продукції — ро
бітника, і все ж завод не має 
жодної рекламації, жодного 
бракованого лабораторією при
ладу. Бо кожен на заводі — і 
молодий робітник, і ветеран— 
вболівають за честь заводської
марки.

Ш. АКУРА,
начальник відділу техніч
ного контролю заводу ва
говимірювальних приладів.

м. Кіровоград.

іуіИ ЗНАЄМО, що не слід забувати, ко
ли ми говоримо про дівчину, жінку, 

її працю, відпочинок, її турботи, не 
слід забувати про жіночність, розуміючи, 
що сила жінки — в її красі, в її ніжнос
ті, в її турботі (так тільки вона може!) 
про дітей, про сім’ю, в її умілих руках і 
хвилюючих піснях. Але ми відібрали б у 
жінки Дуже багато, коли б залишили їй 
тільки ніжність і не дали можливості 
розкритись її мужності, її силі.

І коли Радянська влада вперше в істо
рії дала жінці сту можливість, вона перш 
за все довела, що жіноцтво молодої 
Країни Рад може стати пліч-о-пліч з бій
цями і сталеварами, комбайнерами і бу
дівельниками, пліч-о-пліч боротись за 
нове життя. Жінки-льотчиці, жінки-вчені, 
жінки-трактористки, жінки-депутати, пер
ша жінка — космонавт... Наші жінки гор
ді цим, горді своїм великим правом.

Чи стосуються ці загальники вище на
писаного заклику? Безперечно. В Кіро
воградському хліборобському краї, де 
так потрібні роботящі невсипучі руки, 
трудиться немало жінок-механізаторів. 
Піонерами в цьому русі були ровесниці- 
сподвижниці ГІаші Ангеліної, за ними 
пішли у важкі післявоєнні роки наші ма
тері, а тепер на ланах чути перегук на
ших одноліток. Поряд з ветеранами Ма
рією Правдою з Кіровоградського райо
ну, Клавдією Яросинською з Кремгесів- 
ського, стали, дев’ятнадцяти-двадияти- 
річні. Молода трактористка Галина Лан- 
чуковська з Нрвоархангельського району 
нагороджена орденом Трудового Черво
ного Прапора, Лідія Гуля з Петрівського 
здобула почесне звання «Заслужений 
механізатор республіки», п’ятнадцять 
дівчат-механізаторів нагороджені По
чесними грамотами ЦК ВЛКСМ.

Свого часу обласна молодіжна газета 
розповідала про багатьох дівчат-тракто- 
ристок. В області чимало прикладів то
го, як молодих механізаторок оточували 
доброю увагою, створювали хороші умо
ви для праці. І те мало неабияку віддачу. 
Разом з хлопцями-тракіористами наші 
дівчата порадували ниву господарською 
турботою про землю-годувальницю. Сот

ЗА КЕРМО, ТРУДІВНИЦІ!
ні, тисячі гектарів оранки, культивації, 
розпушених міжрядь, сотні, тисячі тонн 
перевезених вантажів.
О АКЛИК: «Дівчата — на трактор!» був 

одним із тих закликів, який серед мо
лоді Кірсвоградщини знайшов найщирі- 
ший відгук. Нещодавно позитивний до
свід підготовки в нашій області жінок- 
механізаторів відзначила газета «Прав
да». Вона зокрема писала:

«Головне тепер — добре організувати тех
нічне навчання жіночих кадрів. В багатьох 
районах країни накопичено цінний досвід та
кої роботи. На полях Кіровоградської облас
ті, наприклад, вже трудяться механізаторами 
238 жінок... В минулому році професію маши
ніста широкою профілю одержали тут близько 
ста дівчат, а нині буде випущено ще понад 
сто спеціалісток... Позитивна практика кіро- 
воградців заслуговує тим більше широкого по
ширення, що тепер організуються трьохрічні 
сільські професійно-технічні училища, які бу
дуть одночасно давати атестати про освоєння 
професії і одержання середньої освіти».

Така оцінка патріотичного руху серед 
кіровоградських дівчат і надихає нас і 
зобов’язує і надалі оберігати честь та 
множити славу кіровоградських степови- 
чок-механізаторів.

Нині в Бобринецькому училищі механі« 
зації за комсомольськими путівками на
вчається 101 дівчина. Цікавим, змістов
ним життям живуть майбутні тракторист« 
ки. Нещодавно вони зустрілися з колиш
німи випускниками закладу нині Героями 
Соціалістичної Праці бригадирами трак
торних бригад Семеном Онуфрієвичем 
Гончзрком та Іваном Кириловичем Гни- 
ляком, що багато сил віддали праці в 
бобринецьких колгоспах. Ветерани ска
зали слово про свою хліборобську долю, 
дали добрі батьківські поради. А май
бутні трактористки розповіли про своє 
навчання, про кращих учнів Ніну Гар- 
щак, Марію Демчик, Надію Ободовську, 
Таню Волкову, Любу Скалинську. Ось що 
пише комсомольському секретареві ар
тілі імені Карла Маркс?, що в Ноеоар- 
хангельському районі, Василеві Люшня- 

ку рекомендована на навчання Катери
на Бевз:

«Спасибі, що дали путівку мені в Бобрн- 
нсцькс училище механізації. Тут хороше — 
прекрасні класи для навчання, є всі умоші для 
хорошого відпочинку... Я ьжс дещо розбираю
ся в техніці, після закінчення повернуся в рід
шій колгосп механізатором. Тож готуйте зу
стріч...»

Та про те (і тут уже' до місця слова, 
сказані на початку) в редакцію цими 
днями надійшов лист іншого, сумного 
змісту. Із села Зеленої Компаніївського 
району скаржаться:

«Часто пишуть про дівчат — колишніх кур
сантів Бобрниецького училища, які вже по 
декілька років працюють механізаторами. Цс 
дуже хорошо. Всі знають, що в нас не виста
чає механізаторів, тому і йдуть дівчата за 
своїм бажанням, по путівках райкомів комсо
молу. В райкомі багато обіцяють, а що вихо
дить насправді? Працюють дівчата на тракто
рах у своїх рідних колгоспах, чому ж ніхто 
не цікавиться, як воин працюють, як ставля
ться правління колгоспів до їх запитів та про
хання. У нас є одна дівчина, і вона говорить: 
«Чи ми найснльніші, чи мн неправильно ро
бимо, що працюємо на тракторах?». Вона 
просила цього літа, щоб допомогли полагодити 
будівлю, а правління відмовило... І цс в Ком- 
ганіївському районі, де майже в кожному кол
госпі не укомплектовані тракторні бригади... 
Ця робота потребує і сили і вміння, і не кож
ному справитися з нею, чому ж райком ком
сомолу не цікавиться, як живуть дівчата-трак- 
тористкн.

Дуже добре, що держава надала значні 
пільги жінці-механізатороЕі, але дуже хотіло
ся б, щоб і правління колгоспів не ставилися 
до цього байдуже».х

Так, саме байдужістю місцевих комсо
мольських організацій, господарників до 
хорошого патріотичного прагнення дів
чат-механізаторів стати біля машин, від- 
жилою думкою, яку ще дехто має, про 
те, що жінці не на машині працювати, 
можна пояснити випадки, коли після за
кінчення училищ механізації дівчатам- 
трактористкам доводиться розлучатися зі 
своїми мріями осідлати сталевих коней, 
як сталося це в тому ж Новоархангель- 
ському районі — в колгоспі імені Куй- 
бишева. З підготовлених 42 дівчат - ме
ханізаторів в тракторних бригадах тут 

працює лише 4. І подібне не рідкість. В 
Кіровоградському районі, наприклад, з 
39 молодих колгоспниць, що закінчили 
училище механізації по набутій спеціаль
ності, трудяться 3, в Маловисківському— 
З з 34.
Ю ЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ ставлення до під- 

готовки сільських механізаторів з 
числа жінок іноді виявляється уже при 
доборі контингенту майбутніх тракторис
ток.

— Нині у нас навчається 101 дівчина,— 
розповідає заступник директора по 
навчальній частині Бобринецького учи
лища 3. О. Сивокінь, — а приїхало во
сени 140. З якої ж причини відсіялося 
стільки? Не прохідний бал у всякому ра
зі стаз на заваді, Просто чимало дівчат 
погано були поінформовані, на кого во
ни вчитимуться, скільки і т. п. Декому в 
райкомах говорили, що вчитимуться на 
швачок, медичних сестер... Особливо ба
гато повернулося дівчат з Долинського 
району — 7, з Новоукраїнського — 5, 
Олександрівського.

Це зауваження не потребує, мабуть, 
особливих коментарів. Аби з рук — ось 
так дехто займається важливим питан
ням підготовки механізованих кадрів. А 
треба сказати, що підбір кандидатур для 
навчання — то тільки початок серйозної 
роботи. Комсомольські організації 
повинні цікавитися і ходом навчання, і 
практикою, і, безперечно, самим трудо- 
влаштуванням трактористок.

А після того, як дівчина сіла за кермо 
машини, увага до її роботи має бути ще 
пильнішою. Вчасна допомога, порада, 
забезпеченість, якщо хочете, настрій — 
всім цим цікавиться дбайливий комсо
мольський секретар.

«Дівчата — на трактор!» За цим закли
ком має бути велика робота по підго
товці механізаторських кадрів з числа 
сільських трудівниць.
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Четверо з молодіжної: групкомсорг Микола Давидов, Іван Чабан, Анатолій Коп- 
пак, Василь Рак,

Тількн гусеничний пройде..,ЦЬОГО шустрого чоловічка непевного 
віку я запримітив ще на вокзалі. Він, 

З підкреслено скорботним обличчям, ПІД!- 
йшов до касового віконця, щось пояс
нив ТИМ, ДТО СТОЯВ перрії^м у черзі, і вже 
зр хвилину ховав квитка кудись пл- 
глибше.

їхати нам випало в одному вагоні. У 
переповненому к'угГе чоловічок влашту
вався напрочуд швидко. Ущипнув біляву 
молодичку, іншій кинув якусь приказку, 
і виявилося, що на сидінні, де тісно бу
ло трьом, може розміститися й четвертий, 
не знімаючи навіть пальта. Розмовою він 
заволодів так само швидко. Почав з по
годи («Це од атома така буря. І ті рвуть, 
і ті рвуть. Чия сильніше рвоне — у тон 
бік і дме»), потім перейшов на урожай 
(«Земля на три метри мерзла, не видер
жить пшениця. Ог якби жито... В нього 
корінь кущенія грубіший. А пшениця — 
не видержить»). Хтось посміхався, хтось 
— із молодших — гарячково спробував 
суперечити, але чолорічок, раз заволодів
ши увагою купе, не збирався поступа
тися.

— От я й кажу, — адресувався він до 
найближчої сусіДки, — тепер вони всі ви- 
фе образоваиі, не дадуть старшому сло
ва вимовить...

Гарячий опонент примовк, а наш ора
тор осідлав, видно, улюбленого коника, 
бо не злазив з нього до самого Кірово
града. Він не просто говорив. Він про
мовляв, читав лекцію, він розбивав 
ущент уявного противника за всіма пра
вилами, не забуваючи однак обома нога
ми притримувати тугеньку валізку. Лек
ція його зводилася, коротко, до того, що 
«молодь нині не така, як ми були» і що 
«їм усе готове подавай, довір діло — з 
голоду пропадуть»...

ДВОХ ВЕДУЧИХ ОСЕЙ райкомівсько
го «газика» вистачило тільки, щоб 

від’їхати за півкілометра від колгоспної 
контори. Водій Гена виявився оптиміс
том: «Пономаренкові хлопці витягнуть... 
А ти попід оцими топольками держи. 
Прямр на господарство вийдеш». Поно
маренкові хлопці — комсомольсько-мо
лодіжна тракторна бригада /. Я. Поно-

маренка — це те, що мені й потрібно, 
т"й я мало вірю, що Сьогодні вдасться їх 
зустрітій завірюха — світа не видно, ко
му охота в таку негоду з теплої хати ви
ходити?

...Колись тут була кормокухня, від неї 
лишилися сгінн і сякин-такий дах. Ва
силь Рак з Анатолієм Ковпаком воро
жать тут, біля паяльних ламп, Віктор 
Бакун гріє воду для радіаторів. Потім 
довго пихкотить пускач, нарешті заводи
ться двигун — і ми їдемо на польовий 
стан.

На початку грудня минулого року у 
бригаді відбулися збори, на яких механі
затори визначили, з чим прийдуть до 
100-річчя від дня народження В. 1. Лені
на. Тоді ж вирішили звернутися ДО ВСІХ 
комсомольсько-молодіжних бригад об
ласті із закликом змагатися за високий 
урожай 1969 року. Що ж зроблено моло
діжним колективом, щоб виконати на
мічене?

1800 гектарів поля, на недавню мірку 
цілий колгосп, — ось бригадна площа. 
750 із них засіяно озиминою — «безос
тою-1» і «мнронівською-808». Види па 
урожай? Хлібороба цікавлять не вони, а 
сам урожай. Щоб він був, на початку зи
ми хлопці взялися за сокири. І лісосмуги 
розчистили, і на кількох стах гектарах 
розкидали гілля. Тепер сніг там у пояс.

Решту засівати і обробляти весною. 
Чим? Ще в грудневому зведенні про 
ремонт інвентаря графа третьої бригади 
була заповнена цифрою 100 процентів. 
Борони і сівалки, котки і культиватори— 
все це давно підготовлене до роботи.

Трактористи не тільки техніку, а її себе 
підготували до весни. Кожної п'ятниці— 
навчання. Землякам О. В. Гіталова не 
лишіть покладатися на сапальниць. І 
бригада комплектує механізовані лапкщ 
які з мінімальними затратами ручної 
праці вирощуватимуть кукурудзу п бу
ряки. Одну з них очолив тракторист пер
шого класу Василь Рак, другу — тракто
рист першого класу Микола Власов.

До складу ланок включили і новачків. 
Микола Чабаи, Григорій і Василь Бер- 
невеки перший рік вийдуть па бурякову 
плантацію не причіплювачами, а тракто
ристами. Бригадир і ланковий упевнені: 
не підведуть хлопці, на заняттях і техні
ку, й агротехніку освоїли добре.
■О РОЖАИ — напрям головного удару.

Та зовсім не він примушує механіза
тора за будь-якої погоди заводити трак
тори: ферма — теж турбота комсомоль
сько-молодіжної. То за кормами поїха
ти, то щось із водопроводом трапиться, а 
буває, що й автоцистерна з молоком тіль
ки на буксирі може до міста пробратися.

Завірюха так і не вщухла того дня, 
не видно було, щоб і наступного погода 
змінилася. Механізаторський «десант» 
повантажився на причеп, і Анатолій 
Ковпак, вгадуючи дорогу, повів свого 
«Т-74» на господарство. Польовий стан 
залишився десь далеко за сніговою сті
ною. Та недовго йому бути самотнім. 
ЖСОЛІІ я слухав розглагольствування 

свого випадкового попутника па тему 
«яканинімолодьпішла», мені хотілося 
спинити поїзд і повести непроханого 
«лектора» туди, звідки я повертався — 
в третю бригаду колгоспу «Дружба».

ю. МОТОРНИЙ.
м. Новоукраїнка.

Фото автора.

ДНОГО разу я приїхав 
у село Сабатинівну 

Ульяновського району. На 
видних місцях висіли ого
лошення, що в сільському 
клуб; відбудеться ЛЄКЦІЯ 
на тему «Комуністичне ви
ховання молоді».

Разом з колгоспниками 
й сільськими інтелігентами 
я слухав лектора. Він, істо
рик за освітою, досвідчена 
людина, говорив упевнено. 
Та чим далі слухав про
мовця, тим гостріше вини
кало почуття невдово
лення. Більшість присутніх 
у залі про щось розмовля
ла між собою, дехто дрі
мав.

У чому ж справа? Адже 
лекція була добре написа
на. Звідки ж така байду
жість? Я запитав юнака, 
що сидів поруч:

— Що вам сказати... Все 
вірно. Тільки про це ми 
читали в газетах, чули.

Дійсно, щирої, відвертої 
розмови не було, не ви
йшло. Загальні слова, за
гальні міркування не заче
пили струни серця, не за
палили вогника, а тому не 
викликали роздумів, ба
жання посперечатись.

Кожний виступ перед 
трудящими, а особливо 
перед молодим сучасни
ком, має, на мій погляд, 
свій коефіцієнт корисної 
дії. На цей раз ККД ви
явився дуже низьким: по
слухали і розійшлися.

Пригадую іншу лекцію в 
цьому ж районі, в Будин
ку культури села Грушки 
на тему «Образ В. І. Лені
на в художній літературі 
та мистецтві». Лектор 
т. Рябокінь, вчителька міс

цевої школи, доступною 
мовою розкривала багато
гранний образ вождя сві
тового пролетаріату. Свої 
тези підкріплювала урив
ками з художніх творів, 
наочністю. Кожне слово 
лектора з великою емо
ційністю впливало на.при
сутніх у залі.

Члени нашої комісії по 
пропаганді знань серед 
молоді при обласній орга
нізації товариства «Знан
ня» самі виступають з лек
ціями, доповідями перед 
молоддю і, що найважли
віше, прагнуть допомогти 
лекторам у підвищенні їх 
майстерності. З цією ме
тою проводиться прослу
хування локцій, їх рецен
зування. Щороку в Цент
ральному лекторії ми про
водимо триденний семінар 
лекюрів, які виступають на 
молодіжні теми. Тут мож
на послухати виступи вче
них, літераторів, кращих 
лекторів Г. Я. Макогон, 
Г. К. Попової, О. І. Каза- 
ріної, Т. В. Жарких та ін
ших.

ТТІДГОТОВКУ майбутніх 
ораторів ведуть шко

ли молодого лектора, які 
працюють у педагогічно
му інституті імені О. С. 
Пушкіна, в технікумах ме
ханізації сільського госпо
дарства, сільськогосподар
ського машинобудування, 
Олександрійському педа
гогічному училищі, на об
ласній сільськогосподар-

З КОЖНОГО РЕЙСУ

З кожного рейсу — дару
нок. Так вирішили члени 
комсомольсько - МОЛОДІЖНОЇ 
колони, яку очолює Валерій 
Ліпатов. Молоді залізнични
ки зобов’язалися зустріти 
100-річчя від дня народжен
ня В. І. Леніна новими тру
довими здобутками і вже за
раз дбають про те, щоб з 
Кожного рейсу повертатися 
перемогою. На їх рахунку 
вже сотні тонн понадплано
вих вантажів, не один деся
ток зекономлено дизельного 
палива, проведено по стале
вих магістралях сотні вели
ковагових поїздів. Першими 
трудовими успіхами можуть 
похвалитися Олег Павлов- 
ськпй, Володимир Болотпі- 
ков, Ігор Смуглій та Євген 
Воровськнй.

В. ПОНОМАРЕНКО, 
Локомотивне депо, 
м. Знам’янка.

ТЕМИ
ПІДКАЗАВ 
СУЧАСНИК
ШАБЛОН
НЕ ПІДХОДИТЬ, 
ВИМАГАЄТЬСЯ ПОШУК

ській дослідній станції тав 
ряді сіл і районів області. 
Кіровоградський інститут 
сільськогосподар с ь к о г о 
машинобудування і облас
ний Будинок атеїзму за 
два останніх роки підго
тували групу молодих лек- 
тбрф-атеїстів, які несуть 
у маси світло наукових 
знань.

Минулий рік був зна
менним для молоді країни 
тим, що разом з усім на
родом вона урочисто від
значила славне 50-річчя 
Ленінського комсомолу. 
Підготовці цієї знаменної 
дати була підпорядкована 
робота комісії. Про слав
ний шлях ВЛКСМ за 50 ро
ків читалися лекції, допові
ді, ' проводилися бесіди, 
комсомолу присвячува
лися тематичні вечори, 
конференції. Члени комісії 
прагнули повніше викорис
тати у своїй роботі такі 
могутні засоби, як пресу, 
радіо, телебачення. Ши
рокою популярністю се
ред молоді користувався 
радіолекторій «Комсомол 
— вірний партії син». Пе
ред його слухачами про
йшла вся історія комсомо
лу Кіровоградщини — від 
перших комсомольських 
осередків у Бобринці, Гай
вороні, Новоукраїнці до 
стотисячного загону сьо
годнішньої комсомоль
ської гвардії.

Багато хороших відгуків 
одержали організатори 
телевізійного «Клубу ціка
вих зустрічей». Перед те
леекраном виступили на
ші колишні комсомольці- 
земляки, дорогі гості мо
лоді Кірово градщини 
маршал В. О. Судець, ад
мірал флоту М. Є. Басис
тий, професор Г. Д. Вов- 
ченко, Герої Радянського 
Союзу, відважні підпільни
ки та багато інших.

Глибокий слід у серцях 
молодих кіровоградцІ8 
залишила теоретична кон
ференція по праці В. І. 
Леніна «Завдання спілок 
молоді», яку організувала 
комісія разом з міськко
мом комсомолу і облас
ною бібліотекою імені 
Н. К. Крупської. Студенти 
і робітники, учні техніку
мів і профтехучилищ гово
рили про те, як еони ро
зуміють і здійснюють на 
практиці ленінський запо
віт вчитися комунізму.

На недавніх зборах чле
нів комісії ми обговорили 
підсумки роботи за 19б8 
рік та хід виконання на-

ших заходів по підготовці 
до 100-річчя від дня на- • 
роджбння В. І. Леніна.
Т ОЧАТОК зроблено. По ; 
*• обласному радіо прозву- і 
чало чотири бесіди субот- і 
нього радіолекторію «Ім’я і 
Леніна в наших серцях, за- І| 
повіти Леніна в наших ді
лах». їх із задоволенням 
слухають і літні, і молоді 
люди, і школярі.

У Центральному лекто
рії міста Кіровограда ор
ганізовані комсомольські 
читання. їх мета — допо
могти молоді тзорчо озо- • 
лодівати ленінізмом. З і 
лекціями вже виступили 
перший секретар обкому 
комсомолу Мг Сиротюк, 
перший секретар Кірово
градського міськкому 
ГКСМУ А. Ніцой. Лектор, 
член комісії В. Чабаненко 
прочитав лекцію «їм я , 
В. І. Леніна на карті об
ласті», старий більшовик і 
М. Степанов виступив на 
іему: «В. І. Ленін —- вели
кий друг і вчитель мдло- 
ді». Для відвідувачів ком
сомольських читань (влас
ників абонементу) будуть | 
влаштовані також тематич
ні вечори, теоретичні кон
ференції, перегляд хроні
кально - документаль них 
і художніх революційний 
кінофільмів. Дуже добре, 
що такі комсомольські чи
тання вже почали прово
дити в містах і районах об- ’ 
ласті.

Наша комісія разом з 
обласним комітетом 
ЛКСМУ проведе конфе
ренцію комсомольського • 
активу на тему: «Йихован- | 
ня молоді на прикладах і 
життя і діяльності В. І.Ле- ; 
ніна», в містах і райцент
рах будуть організоаг^ні 
кінолекторії «Сторінки ве
ликого життя».

1969-й рік також ювілей- ’ 
ний. Комсомол України 1 
буде відзначати своє п’ят
десятиріччя. Готуючись до 
Ленінського ювілею і до 
50-річчя ЛКСМ України, 
обласна, міські, районні І 
ко/лісії по пропаганді 
знань серед молоді това
риства «Знання» повинні ' 
активізувати свою діяль- , 
ність. Хай кожного вечора • 
наше полум'яне, правдиве 
слово лунає в молодіжних 
аудиторіях.

Попереду у нас велика . 
робота, та беремось за неї ; 
охоче. Бо ми усвідомлює- і 
мо, що людям потрібне, • 
як хліб, задушевне, прав- • 
диве, хвилююче слозо, 
яке духовно збагачує і 
утверджує красу кому- і 
ністичного ідеалу.

П. МАРЧЕНКО, 
голова бюро комісії по 
пропаганді знань серед 
молоді обласної орга
нізації товариства 
«Знання».

У НИХ СХОЖІ ДОЛІ

Вони прийшли п правління 
і попросили, іцбб їх напра
вили працювати на ферм)’. 
Просьбу їх задовольнили. 
'Гак колектнп молочир-товар- 
ної ферми поповнився ви
пускницями КІровської се
редньої ніколи. Ось їх імена 
— Лідія Скрипник, Любов 
Безсмольна, Тамара Вискоч, 
Євгенія ІОхнмепко та Інші.

Дівчата плялн соціалістич-

ні зобов'язання надоїти в 
ньому році по 3'^00 кілогра
мів молока від кожної коро
ви. Є всі надії, що молоді 
доярки додержать свого 
слова.

Короткі біографії у ко
лишніх випускниць школи. 
Але багато у них спільного. 
I зараз дівчата разом ди
шуть свою трудову біогра
фію.

Л. джогди, 
доярка колгоспу імені Ле
ніна Долинського району.
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ЗАВТРА — 100 РОКІВ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Н. К. КРУПСЬКОЇ

СЛУХАЄМО 
ОРГАНІЗА
ТОРА
пюнерії

З перших днів Радян
ської влади саме Життя 
вимагало нових завдані? 
по вихованню дітей в 
дусі комунізму, залучен
ня їх до посильної участ 
ті у великій справі бу
дівництва нового сус
пільства. Виключно спри
ятливі умови для цього 
мол**. створити масова 
дитяча організація. «Ор
ганізація дітей — це 
кращий метод виховати 
комунарів», — говорив 
В. І. Ленін.

Здійснюючи цю важ,- 
лизу вказівку Володими
ра Ілліча, Н. К. Крупська 
стала одним із зачина
телів піонерського руху 
в нашій країні.

Мова йде про те, що 
піонерська робота по
винна бути яскравою, 
різноманітною, без шаб
лонів, формалізму.

Крупська вважала, що 
піонерський збір — най
важливіша форма К0ЛЄК; 
тивної роботи, і радила 
проводити збори так, 
щоб в них входили і піі- 
НІ, І розповіді, щоб В£Є 
це приваблювало, захоп
лювало дітей.

Ось чому, готуючись 
до зборів, ми праГнемо 
підготувати їх так, щоф 

виділялись серед 
Оу'днів.

Я б хотіла зупинитись 
на одному прикладі. Не
щодавно ми провели

збір на тему «Заочна 
мандрівка по ленінських 
місцях» у четвертих кла
сах.

Приготували все, що 
потрібно для мандрівки: 
склали рюкзаки, необ
хідні речі, виділили ін
структорів, політінфор- 
маторів, заспівачів. На
малювали вагон з таб
личкою «Кіровоград — 
київ — Казань — Куйби- 
ііав — Ульяновськ — 
Москва — Ленінград — 
Кіровоград». Є екскурсо
води — ті, що зустріча
ють дітей і вітають їх з 
прибуттям у місто. Дає-

«я АС ЛЮБЛЮ...»
Багато відомо пре Н. К. Крупську, як про діяча Комуністичної партії і Радянського 

уряду, соратника, друга, Дружину Ілліча, видатного педагога. Разом з тим, хочеться знати 
більше і більше. Хочеться чути про неї розповіді тих, хто мав можливість з нею зустріча- 
тїісь, бачив і слухав її.

Довго я чекав нагоди для розмови про Надію Костянтинівну з Вірою Олексіївною Са- 
маріною.

В. О. Самаріну я знаю з 1919 року як завідуючу бібліотекою Кіровоградського педін
ституту. Це чудова ліодийа: скромність у неї поєднується з простотою, організованість — з 
вимогливістю і діловитістю, любов до своєї справи — з знаннями.

Охоче поділилась Віра Олексіївна зі мною своїми враженнями від зустрічі з Надією 
Костянтинівною.

л. ШКОТ, 
старший викладач Кіровоградського педінституту.

Цс було в кінці 1937 року. Я тоді за
відувала районною бібліотекою в під
московному містечку Олександрові Во- 
лодимирської області. Йшли вибори у 
Верховну Раду. Нам, бібліотечним пра
цівникам, роботи було доволі: проводи
ли перепис виборців, організовували зу
стрічі з кандидатами у депутати, навіть 
дйіадилось агітувати за вибори.

За проведену роботу по виборах мене пре
міювали путівкою у Малахівськпй будинок 
відпочинку. З Волрднмирської обласуі нас бу
ло двоє. Всі інші — з Сибіру, Далекого Сходу, 
України, Грузії.

Перебування в Малахові вже підходило до 
кінця, коли нам повідомили, що завтра нас 
запрошує до себе па прийом Надія Костянти
нівна Крупська. Нашому хвилюванню не бу
ло меж. По-перше, Надія Костянтинівна, пе
ребуваючи на посту заступника народного ко
місара освіти РРФСР, була нашим безпосе
реднім керівником. А, по-друге, бачити най
ближчого друга 1 соратника Володимира Іллі
ча Леніна — дуже велика честь.

Йдучи до Надії Костянтинівни, ми 
сподівалися па суворий офіціальний 
прийом. Але як же ми помилились.

Надія Костянтинівна була зовсім не 
схожою на ту, якою я її уявляла.

Проста зачіска, простий одяг робили її су
ворою. Але варто їй було посміхнутись і вимо
вити перше—«Ну, як вам відпочивається?» — 
як все змінилось. Ми відчули незвичайну 
теплоту і задушевність. Мені мимоволі при
гадалися слова однієї жінки, яка писала 
Крупській. «Я люблю пас за те. що ви вдяг
нені так само просто, як і я, за те, що ви 
зачіеані так само просто, як 1 я».

Щоб надати нашій розмові білілії від* 
вертого характеру, Надія Костянтинівна 
почала звертатись до кожного окремо.

Надія Костянтинівна сказала, що для 
-адіго, щоб здійснити ленінський заповіт 

'Жнигу — в .маси», треба широко роз
горнути книгоношенпя, ДОНОСИТИ літера
туру безпосередньо до читача.

В тодішніх умовах, справді, працювати <?У» 
ло набагато складніше, бо ми Сймі шукали 
читачів, а ие вбіпі нас,
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ться дзвінок відходу і 
останнє наставлення: за 
^йм їдемо і з яким ба
гажем повинні поверну
тись.

Незвичайна мандрівка! 
Чи вийшла вона у нас? 
Такі Про це підтвердили 
живі задоволені облич
чя дітей і чудово вико
нана пісня в че^ть «по
вернення» у своє місто 
«(Любимий мій Кірово
град».

А. ФЕДОРОВА, 
старша піонерво- 
жата Кіровоград
ської середньої 
школи ЛЬ 3.

На закінчення Надія Костянтинівна сказа
ла, що наші пропозиції і прохання вона обо
в'язково врахує.

Трохи більше години тривала наша розмо
ва з Надією .Костянтинівною Крупською. Ма
ло сказати, що вона вселила в нас добру на
дію і сподівання. Ми зовсім по-іншому стали 
дивитись на свою роботу.

Тридцять років минуло відтоді. Але 
зустріч з Надією Костянтинівною постає 
переді мною з усією яскравістю і повно
тою, як найважливіша подія в моєму 
житті.

На фото: група біблістекарів-активістів з 
Надією Костянтинівною Крупською. У дру
гому ряду п'ята зліва — В, О. Самапіна.
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ПЕРША ВЧИТЕЛЬКА
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ЦЕ БУЛО в кінці сімдесятих років минулого 
століття. Десятирічна дівчннка-гімназистка 

сЛ'уАала вчительку і малювйла будино’нїй з ви
віскою «Школа»: мріяла про те, як вона в»Г- 
робте і буде сільською вчителькою. Цю дій- 
чинку звали Надею Крупською. Про те, їдо во
на фактично стане на чолі народної освіти ЦІ
ЛОЇ Росії, та ще Радянської Росії, вщіа ДУМІ’ 
ти не могла. Але якщо тейер, заднім числом, 
продивитися рік за роком життя Надії Костян
тинівни ло революції, то виявиться, що вона 
готувалася до ролі, що їй призначалася, наіґ- 
серйознішнм чином.

Батько Надії Костянтинівни, спочатку офі
цер, потім чиновник, потім юрисконсульт, був 
Людиною надзвичайно палкою і безмежно чес
ною.

Все життя шукав він зв’язку з людьми, які 
прагнули щось зробити для своєї країни, — 
з народниками, з російською секцією I Інтер
націоналу. Все життя пёребувар під підозрою 
начальства, був звільнений «без лбяснеїцф 
причин», був відданий під суд — і виправда
ний після шестирічного процесу.

Костянтин Гнатович помер молодим, зали» 
шивши дружину й дочку майже без засобів 
Для існування. Це трапилося 25 лютого 1883 
року. — щойно відзначили чотирнадцятиліття 
НадіЙки. Вона вчилася в той час у приватній 
гімназії А. А. Оболенської. Це була хороша 
гімназія. Надія Костянтинівна писала пізніиіс: 
«Я досі згадую цю гімназію з добрим почут
тям: вона дала мені багато знань, вміннр 
працювати, зробила мене громадською люди
ною». Ось, між Іншим, коротка і прекрасна 
програма для будь-якої школи; вона повинна 
давати багато знань, вміння працювати і ро
бити своїх учнів «громадськими людьми».

Закінчивши гімназію, Крупська не покинула 
її, залишилася вчитися ще на рік у педагогіч
ному класі — вона, як і раніше, хотіла стати 
вчителькою.

ЧОГО ШУКАЛА в житті тиха, флегматична 
на вигляд, завжди спбкійна дівчина? Який 

огонь палив її? Вісімнадцятилітня Надія Круд- 
Ська зважується на сміливий вчинок: пщие 
листа самому Льву Толстому. Дочці передні- 
рея душевний неспокій батька, незадоволення 
собою, прагнення жити чесно.

На прохання Крупської Л. Толстой шіслав їй 
книжку, щоб вона звірила переклад, внпр4> 
вив його для дешевого народного видання. Це 
був «Граф Монтекрісто». Надія Костянтинівна 
виконала цю роботу. Але, звичайно, не такої 
справи вона шукала, не те їй було потрібне...

Проходить декілька років — і Надія Костян
тинівна переступав поріг недільної школи для 
дорослих в селі Смоленському на Шліссель
бурзькому тракті. «Юна дівчина у простому 
чорному платті, із схрещеними на грудях ру
ками, з глибоким цілеспрямованим поглядом 
світлих, ледь косо поставлених очей» — та
кою запам’ятала Крупську художниця Т. Жпр- 
мунська. Школа була серйозним навчальним 
закладом: по неділях і двічі на тиждень вечо
рами сюди приходили на заняття до тисячі 
робітників. Надія Костянтинівна була дуже 
молода, їй спочатку довірили лише клас по- 
чаткуючнх: навчати грамоті.

КРУПСЬКА йде в гуртки марксистів — слуха
ти, сперечатись, думати. Читав Марксів 

«Капітал». Вій потряс її. До двадцяти років 
вона, як і її мати, вірила в бога. «Капітал» 
руйнує віру й надію на бога. Потрібні реаль
ні дії, реальна боротьба, треба шукати — чи 
створювати — реальні сили, котрі знайдуть не
обхідну людям правду і побудують життя по 
цій правді.

Так для Крупської з перших днів її роботи 
злилися в одне поняття «школа» і «револю
ція».

Вона опинилася перед вибором. Заняття в 
школі, приватні уроки (основний засіб для 
життя) і відвідування політичних таємних 
гуртків несумісні, не вистачало часу. Після не
довгих вагань Крупська відмовилася від уро
ків. Залишилися заняття в школі і гуртки. І 
там, в одному з таких гуртків, в буднику 99/33 
по Великоохтннському проспекту, на масляну 
u 1S94 році молода вчителька зустріла люди
ну, про яку u ті місяці багато говорили в по
таємному Петербурзі: приїхав, мовляв, із Са
мари молодий юрист, дуже освічений, марк
систську літературу знає назубок, прекрасний 
оратор. Володимир Ульянов, молодший брат 
повішеного царем Олександра Ульянова...

Вони познайомилися. Сподобалися один од
ному. їм було про що говорити — годинами. 
Вони читали одні й ті ж книги. Думали про 
одне. Надія Костянтинівна жила школою. Во
лодимир Ілліч виріс в домі вчителя, де все 
жило школою. Він приходив на заняття до 
Крупської, «старанно читав твори і вірші» її 
учнів; її учні ставали і його учнями. Крупська 
викладала Ти у таємному гуртку те. чого ви
кладати відкрито не можна було. Закінчило
ся тим, чим не могло не закінчитися: арешту
вали і посадили до в’язниці спочатку Ульяни
на, пізніше — і Крупську. Поки вона була ше 
на волі, Володимир Ілліч в листах з камери 
питав книгу про якусь «міногу». Тюремники 
могли дивуватися Дивним інтересам юриста: 
друзі ж знали. що «мінога» — це кличка 
вчительки із Смоленської школи Надії Круп
ської. Один із друзів Володимира Ілліча Г. М. 
Кржнжановський називав Крупську «Галі- 
леем»; мабуть, за мудрість і непохитність. «А 
ііу-бо, Галілей, що ти мені з цього приводу 
скажеш?» — звертався він до Надії Костян
тинівни, як до арбітра в суперечках.

А прокурор, закінчуючи допит вчительки, 
процитував Некрасова:

— Однак, я бачу, що у вас «под маско»"» 
наружного холода бесконечная скрыта лю
бовь...» — прокурор зробив ефектну паузу, — 
до революційної справи.

Леніна заслали в Красноярський край, в се
ло Шушенське. Він кликав Крупську до себе. 
Писав, що любить, прссив стати його дру
жиною.

— Ну що ж. дружиною — так дружиною,— 
відповіла Надія Костянтинівна.

Всі, хто знав її в ті роки, пишуть про неї tie 
змовляючись: «На вигляд флегматична», «На 
вигляд скромна, на перший погляд непомітна». 
Але прокурор був правий «под маской наруж
ного холода бесконечная скрыта любовь» — і 
не тільки до революції. Г. М. Кржижановськпй 
писав потім про дружину Леніна: «Важко бу
ло б знайти друга, котрий давав бн такий мі
німум ускладнень у жніті і такий максимум 
міцної підтримки».
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Надія Коїістяитипіпна з матір’ю стала збира- 
тііся в далеку подорож до засланого Ілліча, 
і£тдрнка» — так звали у підпіллі Леніна-, 
Дозвіл від поліції дали — з тим, що молоді 
негайно по приїзді Крупської повінчаються.

10 червня 1898 року відбулося весілля. Робіт* 
пик — фіни Оскар Олександрович Енгберг, за
кланий р Шушенське за участь у страйку, 
змайстрував для молодих дві мідних каблучки. 
Надія Костянтинівна все життя берегла їх. 
Зараз вони в Музеї В. 1. Леніна.

ЯК ОПИСАТИ те незвичайне життя, яке по
чалося з того дня? Заслання, еміграція, 

короткочасне повернення додому (де був дім 
Ульяновнх?). Крупська жила по фальшивому 
цаспорту. Виписував ного ие дуже серйозний 
чоловік, він придумав Крупській таке ім’я: Па- 
расковія Євгенівна ОнєгІна. З таким паспортом 
«дочка» Євгенія Онегіна могла легко попас
тися... Але все обійшлося: паспорт не знадо
бився. Після розгрому революції 1905 року до
велося повертатися в еміграцію.

Крупська була дружиною: вела з матір’ю 
господарство, «обід варила, і на базар ходи
ла, і намагалася купити продукти поекономні- 
йс» (це вона сама про себе).

Крупська була партійним працівником Кож
ного місяця вона за дорученням Леніна відси
лала в Росію до 300 листів. Десять листів на 
День — не так уже »1 багато? Але кожний 
треба було написати, потім зашифрувати, по
тім написати «зовнішній», невинного змісту 
якйй-небудь лист і потім особливим чорнилом 
внести між рядки «зовнішнього» шифровку. А 
листи — не два рядки, а довгі, на багатьох 
сторінках. Копітка, виснажлива праця, що 
вимагала величезної уваги і відповідальності: 
всяка недбалість могла призвести до загибелі 
адресата.

І, нарешті, Крупська була партійним публі
цистом.

Крупська відвідує школи, читає педагогічну 
літературу. Думає; якою ж буде школа піс
ля революції, якою повинна бути. Ось пкою: 
щоб її учні, виростаючи, ставали такими 
людьми, котрі «були б і самі щасливі, і всю
ди несли з собою бадьорість, знання, любов до 
праці».

Думка працювала, досвід нагромаджувався, 
І коли прийшла революція, у більшовиків, що 
$зяли владу, була визначена програма в галу
зі народної освіти. Крупська займала віднос
но скромні посади, але вона була натхненни
цею роботи Наркомосу, як сказав про неї Лу- 
начарський.

Незадовго до революції Крупська закінчила 
велику працю «Народна освіта і демократія». 
Для цієї книги вона склала 27 зошнтів-кон- 
спектів трьома мовами. Це був по суті огляд 
майже всієї відомої педагогічної літератури 
(Руссо, Песталоцці, Оуен), зроблений з цілком 
нової точки зору: з точки зору теорії Карла 
Маркса. І в цьому полягає головне значення 
Н. К. Крупської для світової педагогіки. Ло 
неї ніхто не міг би сказати, в чому ж поля
гав марксистський підхід до освіти.

ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ Надія Костянтинівна 
працювала надзвичайно багато. Одного 

разу на одній з нарад у 1918 році вона тихо 
попросила помічницю:

— Наташо, виведіть мене, я втратила зір...
Виявилося — повна сліПота від загального 

виснаження оргапізму. На щастя, через півто
ри години зір повернувся...

Коли помер Володимир Ілліч. Крупська піс
ля похорону’ лише два дні залишалася дома, 
потім вийшла на роботу.

У 1924 році Крупська, крім інших справ, ста
ла ще редагувати журнал «На путях к новой 
школе». В кожному номері — одна або дві 
статті Надії Костянтинівни та ще чотири — 
п’ять рецензій. Щоденно Надія Костян
тинівна вставала о 5-6 годині ранку 
І до того часу, коли треба було іти 
її а роботу в Наркомос, писала статті, пе
реглядала чужі рукописи і писала на них від- 
іуки, готувалася до виступів... Це в неї на
зивалося «вчити уроки». Зранку всі «уроки» бу
вали зроблені. Звички підпільниці у неї збе
реглися до старості: воиа була точною і аку
ратною у всіх своїх справах. Регулярно під
водила підсумок: що зроблено за місяць, за 
рік. Ось дані за січень 1939 року — за місяць 
до смерті Надії Костянтинівни; статей — 20, 
виступів — 10, листів — 240.

За весь 1938 рік: статей — 112, виступів -*■ 
>72, листів написано — 2500.

Мабуть, тільки журналіст оцінить ці цифри, 
зрозуміє, шо значить писати 20 статей на мі
сяць, 100 — на рік.

С ТАКИЙ МЕТОД: створюється «словес
ний» портрет людини за спогадами різних 

людей. Складемо такий портрет із великої 
кількості опублікованих оповідань про Надію 
Костянтинівну.

З кабінету вийшла жінка у довгому чорно
му платті. Дещо випуклі очі її дивилися на 
час ласкаво, уважно. Говорила вона повільно, 
обдумуючи кожне слово.

Миле, розумне обличчя. Вдумливий, теплий 
погляд, м’яка манера поводження, надзвичай
на простота в одязі — сірий сарафан, сірень
ка в смужку батистова кофточка.

Все в ній було привабливим: спокійне, тро
хи сумне обличчя, сиве, ззв’язапе ззаду вуз
ликом волосся.

Голос її був тихим, приємним. Ні разу вона 
не підвищила його, не жестикулювала, не за
глядала до конспекту.

А ось що згадує комсомольський працівник, 
яііій декілька тижнів підряд сперечався в 
одній комісії з Крупською з приводу реорга
нізації школи: «Я ні разу не відчув по відно
шенню до себе ні найменшого натяку на мен
торство, на спробу спинити, висміяти чн на
віть відчути в якійсь мірі різницю у віці (ме
ні ж було двадцять років) чн перевагу пар
тійного і державного діяча з величезним жит
тєвим досвідом і досвідом революційної бо
ротьби...»

Це — Крупська у спогадах людей, котрі її 
знали. А сама про себе вона написала дуже 
мало. Невеликий нарис для дітей. Коли ж її 
вмовляли написати побільше, відповідала: <1 
що ж мені писати про себе? Я міцно любила 
Ілліча; те, що »їого хвилювало, хвилювало І 
мене, я намагалася в міру своїх сил і вміння 
допомагати йому в роботі, але ж и рядовий 
працівник. Чого тут писати?»

Рядовий працівник...
С. СОЛОВЕЙЧИК
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НАПЕРЕДОДНІ СПАРТАКІАДИ 
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ТУДИ. ДЕ ТРОПІК 
КОЗЕРОГА
... Вигаптуваний пломенисти

ми маками степ під сонцем ти
хо пряде свою нескінченну ду
му. 1 буруняться зеленаві хвилі 
сінокосів, і білі вітрила хма
рин тріпотять над ними. Степ, 
як і море, — колиска казок, і 
найпрекрасніша з них та, 
вигаптувало в серці нашім 
тннство.

За поруділими, висохлими 
нами, в спечні дні, чіпко
в’юнені дерезою, уявляв я сма- 
рагдовість кокосових пальм (о, 
як хотілося мені побачити їх 
наяву!); мої степові пагорбн- 
кургани, що, мов гірське пасмо, 
велетенською короною обрами
ли припорошене жнив'яною ку
рявою засмагле чоло села, зда
валися недосяжно казковими 
кораловими островами. 1 я прий
шов до вас, мої острови, моє голубе 
V ГОЛУБОМУ безмежжі Тихого океану, між 
* 15 і 2! паралелями Південної широти, ле
жить низка островів Фіджі. До цього архіпе
лагу входить майже триста великих і менших 
островів.

Вечоріє, власне, вечір тут, у тропіках, настає 
без сутінків: як тільки сонце’скотиться у воду, 
відразу ж настає темрява. 1 тоді на темно- 
синьому тлі неба чітко вимальовуються чис
ленні сузір’я і зорі, яких не бачимо ми, люди 
Північної півкулі землі. Це — інший світ, Інше 
небо, та навіть і відстані звідси до рідних бе
регів прямо-таки космічні: скажімо, до Одеси 
звідси аж тридцять тисяч кілометрів,

Сузір’я Козерога, Південний Хрест, мов гро
на виноградні, низько нависають над хиткими 
щоглами нашого корабля. А тіла наші обціло
вує лагідний південно-східний пасат, вітер, що 
його моряки вважають своїм побратимом.

Полінезія! І серпе прі. рює биття, бо сю
ди потрапляє, та й то внімаКово, хіба що один 
з мільйонів і мільйонів тих, кого кличе не
стримно далека дорога блукань.

Здалеку, вже за десятки миль од берега, ві
тер доносить духмяний трунок тропічних хащ...

До острова Віті-Леву ми підійшли на світан
ку. Десь, з-за високого частоколу пальмових 
гаїв і хребтуватого нагір’я, викочується соняч
ний диск, — все навколо палахкотить в оран- 
жлво-латунвім огииві. І раптом з цього вог
ненного горнила, ніби підняті рукою казкового 
велетня з безодні океанської, постають великі 
й менші острови.

і згадалися вірші, прочитані давно: 
О том, что где-то есть окраина — 
Туда, за тропик Козерога, 
Где капитана с ликом Каина 
Легла ужасная дорога.

Звідусюди нас оточили зелені острови, схожі 
па гостроносі полінезійські човни. Вони горис
ті. Зубчасті вершини оповиті туманом.

Причал нам відвели хороший, той причал, де 
в 1908 рЬці стояла шхуна Джека Лондона 
«Снарка», коли він закінчував подорож до 
південних морів.
<Іь 1ДЖ1 називають островами вічної весни.
* Назва цілком виправдана, коли мати на 

уппзі природні умови Фіджійського архіпела
гу; тепло, сонячно, але й не така спека, як па 
землях, розташованих ближче до екватора. 
Найнижча температура буває плюс їв граду
сів, І цс вважається зима; в жаркі дні літа 
вона не перевищує плюс ЗО градусів.

Біля підніжжя гір, на носатих піщаних ми
сах. в затінку лапатих таїтянських каштанів 
причаїлись котеджі і віли англійців Широко 
розчиненими вікнами дивляться вони в золо
тавий пісок, чи не заіскриться там крупинка 
золота. Банькаті вікна віл пронизують товщі 
води, на дні яких лежать чудові перламутрові 
черепашки так званого молюска трохус. Че
репашки ті дорого ціняться в Англії.

На Фіджі багато пальм. Вони прекрасні. 
Стрункостанні, високі. Зверху їх вінчає зелена 
трепетна коропа — широколисте віяло, од яко
го, як від парасольки, на прибережний пісок 
падає прохолодна тінь. Під листям рясними 
гронами звисають, обвивши засмаглу пальмо
ву шию, ваговиті кокосові горіхи.

Перед пальмою, як перед святинею, схиляю
ться в благоговінні: вона — годувальниця 
остров’ян.
у НОЧІ випав дощ, і краплиста роса бли-
* щнть на смарагдових пальмах, на дахах 
будиночків. Прокидається місто: вулицями 
снують легкові автомобілі — машини згіаті, 
фіджійці ж ходять босоніж. Першими проки
даються торгівці. Візки, навантажеві жовтими 
запашними бананами, золотистими ананасами, -

Продовження. Початок в газеті за І, 4, 
6, 8, і), ІЗ і 15 лютого.

Острів Фіджі. Фруктовий базар.

БК 02483.
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кокосовими горіхами, поспішають до причалу, 
де розташований базар.

Довгасті ряди прилавків, па них — фрукти, 
різні дива морського дна: гігантські панцири 
черепах, найрізноманітніша риба. Не базар — 
підводні сади Нептуна.

Серед екзотичних речей — намиста з мор
ських черепашок і насіння якоїсь тропічної 
рослинності, фігурки, вирізані з дерева, гон- 
ги-лалі, до блиску відполіровані зуби каша
лота.

А ще на цім базарі є чудесні вироби з дере
ва, Треба бути навдивовижу обдарованим, 
щоб на сидінні стільця зі стовбура мангрово
го дерева вирізьбити справжню карту фід- 
жіцського архіпелагу: великі острови і ледь 
помітні коралові рифи, атоли і широкі лагуни.

В одному магазині па Фіджі мені до рук 
потрапила географічна карта. «Духовні бать
ки» фіджійців — англійські колонізатори — 
чимало попрацювали, щоб на «належний» рі
вень піднести культурний і політичний рівень 
меланезійців. Так от, про карту. Там, де від 
моря до моря розкинулися простори Країни 
Рад, на цій розцяцькованій карті красується 
таке: від Москви до Чукотки територія носить 
назву «Самоєдії», нижче неї — Далекий Схід, 
Сибір, Середня Азія — звуться «Сибірською 
імперією». Як емблема до цієї «самоєдської» 
цивілізації — сидить білий ведмідь і смокче 
лапу.

Ну що ж, подивимось па твої колеса, Вели
кобританіє, поглянемо, до якого прогресу до
вели колоніальні народи ви, панове!

1774 рік. Англійський капітан Джеме Кук 
підійшов близько до цих островів. Але тубіль
ці, ніби передчуваючи, іцо він прийшов’ не з 
добром, не дозволили Кукові висадитися на 
берег.

1794 рік. На цей раз капітан Барбур кинув 
якір біля берегів Віті-Леву. Фіджійці на бойо
вих каное напали на чужинців.

Початок — середина XIX століття. До Фіджі 
тягнуться руки місіонерів усіх мастей. Першу 
скрипку грають англійські. Вони в одній руці 
тримають святий хрест, навертаючи в свою 
віру «дикунів», а другу заносять для удару в 
спину цим дітям природи.

Удар виявляється влучним: Фіджі ще рані
ше славилися як центр работоргівлі, а в 1874 
роиі Англія усунула від влади фіджійського 
вождя Такомбау і острови перетворила на 
свою колонію. В центрі Суви споруджено гра
нітний обеліск. Але це не пам’ятник героям, 
хоч би такому легендарному титану, як Мауї, 
що з океанської безодні високо в небо на ру
ках своїх підняв скелі та й скам’янів навічно, 
а на його плечах і понині тримаються ці со
нячні острови. НІ, англійці спорудили обеліск 
на честь остаточного зааркаиеппя островів.

Мені з четвертої години дня на вахту. Вах
ти для матросів постійні: в морі — ходові, на 
рулі, на стоянках — біля трапу...

Зараз біля нашого судна десятки людей. З 
ослиними чорними, як зорі, очима сумовиті ін
дійки (на Фіджі ще з давнини проживає чи
мало вихідців з Індії, Китаю). Вопи в чорно
му легкому одязі, через плече — біла, з тонкої 
тканини шаль, на лобі — традиційна темна 
цятка. Дисципліна дисципліною: и не маю 
права нікого пропускати на борт. Але ті, що 
прийшли нас привітати, вже надто допитливі, 
1 вахтовий штурман дає команду;

— Пропустити!
Задріботіли по трапу босі ноги — фіджійці, 

індійці, японці. Фіджійців пізнаєш серед ін
ших відразу: правильні риси обличчя, кирпаті 
носи, па голові — копа дрібнокучерявого во
лосся, і всі хуАорляві.

Надвечір до трапу 
згорблена жінка.

— Як мені пройти до

підійшла старенька,

. ___ капітана? — зверну
лася до вахтового. Капітана не було, і вона 
заговорила з матросами,

(Далі буде)
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Вони 
серед 
них -------- „ ------
них вузів республіки. Якось 
почув от спортсменок:

— Легше здобути перемо
гу, аніж втриматися на 
зайнятій висоті.

Цс було тоді, як волейбо
лістки факультету фізично
го виховання Кіровоградсь
кого педінституту поверну
лися з республіканських 
змагань, зайнявши на них 
четверте призове місце.

Незабаром коминда кі
ровоградських волейболіс
ток була вже на третьому 
місці (це торік).

І все ж минулий рік для 
спортсменок був не досить 
везучим: змінювались тре
нери. дівчата тренувались 
самостійно. 1 нерідко шану
вальники інститут с ь к о ї 
команди були стривожені, 
коли суперниці студенток 
виступали не лише на ви
щому технічному рівні. ВОНИ 
мали і кращу тактику.

А за останній час в облас
ті з’явилося кілька команд, 
сили яких майже однакові. 
Тому нерідко волейболістки, 
що мріяли про перше місце 
в області, несподівано тер
піли невдачу. І в такому 
випадку настрій спортсме
нок змінювався. А він же є
одним із факторів, 
оезпечує перемогу.

Волейбол — гра 
тивиа. В вій ДІЇ 
спортсмена впливають 
результат поєдинку команд. 
І тут якраз потрібна порада 
тренера. 1 коли спортсмени 
не чують такої поради, ко
жен з них постійно думає не 
про кращий варіант нападу, 
а про те, щоб не допустити 
помилки. І дії гравців 
гублять волю, спортсмени 
почувають себе невпевнено.

Отакі нсвтішності часом ма
ли і волейболістки інститу
ту. Зусилля дівчат інколи 
зводились нанівець.

Нарешті команду почав 
тренувати випускник фа
культету фізвнховання, пер
шорозрядник Анатолій Чер- 
ній. 1 команда зміцніла. 
Змінився почерк волейболіс
ток. Спортсмени по-новому 
згуртувались, з'яв и л а с ь 
впевненість в успіху. І цін 
таки прийшов до дівчат. 
Студентки стали володарями 
кубка міста, а потім і чем
піонами області.

Команда тепер грає рівно, 
злагоджено, впевнено. В її 
основному складі четверто
курсниця Лариса Єременко 
(капітан команди), Людми
ла Клямко, Людмила Кре
менецька, Алла Акімова, 
Валентина Черв’якова (тре
тій курс), Тетяна Калюжна 
(четвертий курс), Людмила 
Дем’яненко (третій курс).

В команді існує завидна 
дружба. Дівчата разом тре
нуються, разом готуються до 
семінарів. Ось Алла Акімова 
та Людмила Кременецька 
на громадських засадах 
взялись тренувати школя
рів. Студентки займаються 
дослідницькою роботою, зба
гачують майстерність тре
нувань.

І ось ще одне випробуван
ня — участь в змаганнях, 
що входять до заліку облас
ної спартакіади профспілок. 
Волейболістки «Буревісника» 
здобувають перемогу над 
своїми суперницями з «Ло
комотива», «Спартака», ін
шими найсильнішими коман
дами області. І знову сту
дентки стають чемпіонами.

А серед чоловічих команд 
в цих змаганнях перемогу 
здобули спартаківці.

В. СЕРГ1ЄНКО.

■ЕЛЕЕКІЯИ
0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 26 лютого. Перша 

програма. 10.45 — Опера С, ІІро- 
коф’єва .«Семен Котко». (Мі. 
11.15 — Те.тевісті. (К). П-25 —
.«Гуля Корольова». Телефільм. 
І та II частини. (Кіровоград). 
16.25 — «Наука, практика, до
свід». .«Гектару бути щедрим». 
(Одеса). 16.55 — Для школярів. 
.♦Сім днів світу». (К). 17.40 —
Зелевісті. (К). 18.00 - Для ді
тей. Експериментальна кольоро
ва програма Українського теле
бачення. (К). 18^0 — .«Пропа
гандист ленінської школи». 
Н. К. Крупська. До 100-річчя з 
дня народження. (М). 19.00 —
Наші оголошення. (Кіровоград). 
19.05 — «Танцює «Віночок». (Кі
ровоград). 20.00 — .«Лебедина 
пісня», Телефільм. (Кіровоград).
20.39 •— Інформаційна програ
ма «Час». (М). 21.15 — «У не
ділю рано зілля копала». 
Фільм-спектакль. (К). 
«Для вас, виборці» 
церт. (К).

Друга програма. 19.00 — «Бар
ви веселки». (Львів). 19.30 — 
і<Всчір теленовели», (Дніпре- 
йетровськ),

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 25 лютого. 11.00 

Телевізійні вісті. (К). 11.10
Художній фільм «Тунель». 16.59 
іЬ «І1ОГІ на заводі». 17.50 — 
Для школярів-. «Увага, свисток!» 
(Одеса). 18.30 — «Твоя ленін
ська бібліотека». «Праця В- І- 
Леніна «Що робити?». (М). 19.15 
~ Телевізійні вісті. (К). 19.35 — 
»Лауреати Ленінської премії». 
(Г. Уланова). (К). 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.15 — Кі- 
мопаиорама. (М). 22.45 — «Та
ланти твої, Україно». (К).

СЕРЕДА, 26 лютого. 12.15 
Телевізійні вісгі. (К). 12.25 
К. Федін — «Багаття”. (
15.45 — Документальний фі.і 
16.25 — -Наука, практика. 
£від>. (Одіїса). 16.55 — / 
школярів. «Сім див світу». (К).
17.40 — Телевізійні вісті. (К).
18-00 — Експериментальна ко
льорова програма. (К). 18.30 — 
»Пропагандисти ленінської шка
ли». До 100-річчя з дня народ
ження Н. К- Крупської. (М>. 
19.09— «Барви веселки». (Львів). 
19.30 — Телефільм. 20.00 — Ак
туальний екран. 20.20 — Кіно
хроніка. 20.30—Програма «Час». 
(А1). 21.15 — Фільм-спектакль «У 
неділю рано зілля копала». (!<).
22.45 — «Для ігас, виборці». 
Концерт. (К).

Друкарня їм. Г. ЛІ. Двмигропа обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Кіровоградський ордена Трудового Червоного 
Прапора завод сільськогосподарських машин 

«Червона зірка»

ПРИЙМАЄ НА РОБОТУ
за комсомольськими путівками райкомів-і міськ
комів комсомолу молодь (чоловіків і жінок), 
досяглії 18-річного віку, на такі спеціальності;

формувальники машинної формовкп, 
штампувальники, 
обрубники на наждачних верстатах,

. стержньовпки,
слюсарі по ремонту промислового обладнання, 
слюсарі-модельники, 
слюсарі-інструмеитальники, 
слюсарі-монтажники, 
слюсарі-складальники, 
свердлувальники, 
токарі, 
електрозварники, 
електромонтери, 
трактористи, 
водії електрокарів, 
фрезерувальники, 
робітники без спеціальностей.

Умови прийому
Оплата праці робітників проводиться за поча

сово-преміальною, відрядною і відрядно-преміаль
ною системами.

Особам, що не мають професії, завод організо
вує навчання по вибраних спеціальностях. За час 
навчання оплата праці згідно положення про уч
нівство, тобто учні при навчанні професіям робі г- 
іпіків, що оплачуються відрядно, одержують зар
плату за виготовлену продукцію за відрядними 
розцінками і доплату учнівських до 47 карбован
ців, а при навчанні професіям, що оплачуються 
почасово, — від 45 до 60 карбованців на місяць з 
залежності від тривалості строку навчання і ви
браної спеціальності.

Одинакам надається гуртожиток.
Молоді, що прибула на завод за комсомоль

ськими путівками, надається можливість без від
риву від виробництва одержати середню освіту у 
заводській школі робітничої молоді, а також спе
ціальну середню чи вищу освіту на вечірньому 
відділенні машинобудівного технікуму та інститу
ту сільськогосподарського машинобудування.

Завод організовує допомогу для тих, хто го
тується до вступу у вказані середні й вищі учбо
ві заклади.

Для відпочинку молоді при заводі є спортивний 
клуб, стадіон, турбаза, Будинок культури і клуб, 
профілакторій.

За довідками звертатись у місцеві міськкомі^ 
(райкомі:) ЛКСМУ, а також за адресою- м Кіро
воград, вул. Київська, 8, завком ЛКСМУ заводу І 
«Червона зірка». Телефони: 2-94-7-33; 2-94-5-34.'

ДИРЕКЦІЯ. І 
ЗАВКОМ КОМСОМОЛУ.
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