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Виповнилося десять років з 
моменту дострокового пуску 
в експлуатацію ш.иозу — 
нерве її ця будованих об’єк
тів Кременчуцької ГЕС.

Ця високомеханізована А 
автоматизована споруда су« 
часпого типу розташована 
на найбільш ваитажованру« 
женій трасі середнього 
Дніпра. Будівники Кремен» 
чуцького гідровузла прояви» 
лн тут небачені чудеса тру
дового героїзму. В рекордно 
короткі строки вони прокла
ли через гранітний кряж 
судноплавні і підвідні кана
ли. За час будівництва шлю
зу було вийнято і переміще-

Навіки
в сім’ї єдиній
17 вересня 1939 року Червона Армія 
почала визвольний похід 
в Західну Україну і Західну Білорусію

ф Ленінський залік

Невеличку кімнату запевнили 
юнаки і дівчата. Більшість —• у 
спецівках, синіх та білих халатах 
прийшли сюди з робочого місця, 
ьід верстатів. В руках шерхотять 
сторінками конспекти.

На комбінаті вісімдесят комсо
мольців. Різні характери, різний 
освітній рівень... Готуючись до Ле
нінського заліку, члени бюро ко
мітету комсомолу врахували це. 
На протязі тижня своєрідний єн-

Іспит

замен «на зрілість» складають 
по 10—12 чоловік.

У червоному кутку тиша. Хлоп
ці і дівчата зосереджено мір
кують над питаннями: Чому зав
дання «вчитися комунізму» по
ставлене саме перед молоддю? 
Яке явище, залишене від старого 
світу, Володимир Ілліч Ленін Бса- 
жав «найбільшим злом?» Яка мо
раль радянської людини?

Вгору тягнуться руки. Одна, 
дві, три... На перше питання від
повідає молодий майстер Т. Дми- 
тришин.

Глибокі, змістовні відповіді Вік
тора Калюжного, Дмитра Троцен- 
ка, Раїси Куроп'ятник, Юрія Мат- 
ковського. Всі вони добре озна- 
йомлені з працями В. І. Леніна: 
«Завдання спілок молоді», «Чер
гові завдання Радянської влади», 
«Краще менше, та краще», «Що 
таке «друзі народу» і як вони

воюють проти соціал-демокра
тів?».

З місця підводиться невисокий 
чорнявий хлопчина. Це — столяр 
Микола Діденко. А говорить він 
про те, що виконує донні норми 
на 115 — 120 процентів. Обіцяє 
далі працювати без браку, виго
товляти лише високоякісну про
дукцію.

Поруч з ним сидить 23-річна 
Олена Мороз. Ось кілька штрихів 
до її виробничого портрета. При
йшла на підприємство два місяці 
тому, за короткий строк опанува
ла процес складальника лакових 
фарб. Внесла раціоналізаторську 
пропозицію щодо кращого їх ви
користання.

— Взагалі Олену поважають на 
комбінаті, — стиха розповідає ме
ні секретар комсомольської ор
ганізації Людмила Хитрова. — Ре
гулярно відвідує збори, бере ак
тивну участь у громадському жит
ті підприємства. Дивуємося інко
ли: звідки час береться у моло
дої матері, коли зайвий раз в кіно 
не підеш? А вона, бачте, знахо
дить...

Наступне питання адресоване 
Олені. Вслухаюся в спокійний 
упевнений голос. А після того, як 
голова громадсько - політичної 
комісії І. П. Димуренко старанно 
вивів напроти прізвища Мороз 
«Залік прийнято», на засмаглому 
обличчі комсомолки — радісна 
посмішка. Ще один життєвий іс
пит здано.

Майже три години тривав Ле
нінський залік у комсомольців 
меблевого комбінату. Ще десять 
Оленчини» друзів склали його в 
цей день.

А. САРЖЕВСЬКИИ.
Кіровоградський меблевий 
комбінат.

В обкомі ЛКСМУ

Наслідки 
безконтрольності

Бюро обкому ЛКСМУ розглянуло доповідну 
записку відділу комсомольських організацій 
«Про незадовільну роботу в окремих міськко
мах, райкомах ЛКСМУ по обліку членів 

ВЛКСМ, збереженню та своєчасному врученню 
комсомольських документів».

Відзначалося зокрема, що кількість невруче- 
ішх комсомольських документів в обласній 
організації залишається все ще великою. Неза
довільно ця робота провадиться Голованів« 
ськнм, Долннським, Добровеличківським, Пет- 
рівським, Компаніївськнм райкомами, Світлс- 
лодськнм та Кіровоградським міськкомами 
ЛКСМУ. Як показала перевірка, відділ комсо
мольських організацій обкому, міськкоми, рай

коми ЛКСМУ в більшості випадків поставили
ся до цієї справи формально, без належної по
передньої перевірки на місцях.

Особливо незадовільний облік в Голованів- 
ському райкомі. Звірка членів ВЛКСМ в ком
сомольських організаціях була проведена не
якісно. Наявна порівняно велика кількість 
комсомольців, які виїхали за межі району і 
області, не знявшись з обліку.

Це свідчить про безвідповідальне ставлення, 
працівників райкому комсомолу до обліку* ви
писки і вручення комсомольських документів, 
відсутність належного контролю з боку бюро 
райкому ЛКСМУ, першого секретаря т. Без- 
верхнього.

Незадовільний стан справ з видачею комсо
мольських документів склався також в Кірово
градській міській організації. Тут,зокрема, спо
стерігається невідповідність між картками пер
сонального обліку в первинних організаціях і 
обліковими картками міськкому ЛКСМУ. Об
лікові картки не рахуються кожного місяця, 
цифра виводиться за підрахунками і при цьому 
допускаються грубі помилки. В комітетах ком
сомолу учбових закладів не було розроблено

чіткої системи по посіаншш на облік учнів та 
студентів у потрібні строїш.

Багато недоліків по обліку членів ВЛКСМ га 
видачі комсомольських документів мають місце 
у Світловодськін міській організації. Чимало 
облікових карток туг виписуються неправиль
но, не заносяться записи про громадські дору
чення, не вносяться своєчасно інші зміни. 
Міськком комсомолу не навчає секретарів пер
винних організацій питанню правильного ве
дення обліку членів ВЛКСМ.

Порушення порядку обліку спостерігається в 
Знам’янсьхій міській та Ульяновській районній 
організаціях.

Бюро обкому ЛКСМУ вказало Свігловод- 
ському, Знам'янському, Кіровоградському мі
ськкомам, Головзнівському, Компаніївському, 
Петрівському, Долннському та Добровеличків- 
ському райкомам ЛКСМУ на незадовільний 
стан справ з веденням обліку членів ВЛКСМ 
та зобов’язало іх, а також всі міськкоми і рай
коми ЛКСМУ вжити рішучих заходів по своє
часному врученню комсомольських документів, 
якісному проведенні річної звірки та наведенні 
належного порядку в обліку членів ВЛКСМ.

но 42Б тисяч кубометрів 
скельного грунту, укладено 
І НО ТИСЯЧ кубометрів МОЖИ 
літного і збірного залізобе* 
тону, змонтовано по 1700 
тонн металоконструкція. V 
літопис спорудження судшн 
плавного об’єкту описані 
імена героїв будівельної 
бнтвн — комплексних бригад 
Григорія Вірнча, Василя 
Горбачова, Миколи Баканова 
та комсомольсько-молодіж
них бригад Степана Олнзька, 
Тамари Покотило й інших. '• 

їх славні традиції зберіга» 
ють і примножують експлуа» 
тацінннкн шлюзу. Вони за
безпечують безперебійний 
пропуск по Дніпру річкових 
суден. Невеликий колектив 
впровадив десятки нововве
день (окремі 3 них — союз« 
ного значення). Це дозволи
ло з початку цьогорічної на
вігації по Дніпру добитися 
економії часу шлюзування 
па 4,4 процента проти за« 
тверджених норм.

Колектив експлуатаційни
ків шлюзу за підсумками 
змагання на честь століт
нього Ленінського ювілею в 
першому півріччі занесении 
па Дошку пошани Дніпров
ського басейнового управлін
ня водних шляхів, а за від
мінну роботу в другому 
кварталі здобув першість се« 
ред колективів судноплавних 
споруд Дніпра.

В. СЕРГЕЕВ,
»1. Світловодськ.

У ВЕСЕЛІВСЬКІЙ 
ВОСЬМИРІЧНІЙ

Кілька днів тому учні Ве- 
селівської восьмирічної шко
ли влаштували свято квітів. 
На виставці поряд із живи
ми айстрами та гладіолуса
ми були виставлені чудові 
гербарії, рідкісні домашвї 
квіти.

ініціаторами цього свята 
стали шкільні юннати. До 
речі, юні квіткарі до Ленін
ського ювілею хочуть при
красити своє рідне село Різ« 
нобарп’ям клумб, газонів 
тощо.

А. ОЛ13АРЕНКО,
Кіровоградський 
район.

ПРО юних
ПАВЛИШАН

У видавництві «Просвеще
ние» вийшла друком книг* 
члена-кореспондента Акаде
мії педагогічних науи СРСР, 
Героя Соціалістичної Пра
ці В О. Сухомлинсьмого 
.« Казанська середня школа», 
В ній узагальнений багато
річний педагогічний досвід 
заслуженого вчителя респуб. 
ліки, висловлені порад» а 
думки щодо виховання уч
нівської молоді.

Книгу проілюстрував фо® 
гознімкамн працівник Кіро
воградського обласного Бу
динку народної гворчосгі 
В. Руденко.

В ВАСИЛЕНКО.

МЕХАНІЗАТОР —

ЗАБУТА 
ПАПКА

«КАР’ЄРА»
ВАЛІ
ЗАЛЮБОВСЬКОї

Зустрічали квітами. Дівчата 
щойно закінчили навчання п 
училищі .механізації, Обличчя 
сяяли посмішками, а а сумоч
ках лежали новенькі папірці, 
пкі свідчили, що Дівчата те
пер —♦механізатори широкого 
профілю, у тих папірцях • 
широке поле, і ронИ трактора, 
І сьогоднішні квіти. Живі кої
ти, 1 промови, вдавалося, 
Щирі...

Повернулася Валя до свого

І ДІВЧАТ ПРОФЕСІЯ

колгоспу імені Котовського. 
Поринула в життя бригади. 
Подобалося, що поруч досвід
чені механізатори, що техніки 
багато, навіть, що бригадир — 
однофамілець.

Та Прокіп Пантелсйовнч не 
поспішав закріпити за Валею 
машину. Працювала, де дове
деться, а коли поталанить 
сісти за кермо, то вже знай, 
що хтось захворів. А їй же 
так хотілося власного тракто
ра. Щоб до гвинтика знати 
його, щоб слухався кожного 
її руху.

Дочекалась. Дали трактора. 
Та такого, що хіба на буксирі 
рухатиметься.

...Ніхто не поцікавився, чому 
пішла дівчина з бригади, чим 
привабна її цегельний завод 
«Міжколгоспбуду».

А посвідчення механізатора 
лежить непомітно в альбомі, 
там, де Валя ховає дорогі їй 
фотографії.

«СОВКОВЕ МАСТИЛО»
Коли новачок приходить у 

бригаду, його в першу чергу 
посилають до бригадира по

«совкове мастило». Це стало 
настільки звичним, що першо
класники 1 ті знають — ніяко
го «совкового мастила» в при
роді не існує, є лише не зон. 
сім дотепний жарт. Отож, лю
бителям подібних жартів до
водиться бути винахідливи
ми — чи то викрутити свічку, 
чи перекрити паливо. Проте, 
молодий механізатор — опти
міст. Він читав, іцо досвід 
приходить з часом, і знає, що 
годинний простій агрегату по
рівняно з вічністю — величина 
мізерна.

Складніше, коли по «совко
ве мастило» посилають не но
вачка. а новеньку. Та ще й 
бригадир, буває, кине:

— Ех. ти. механізатор у 
спідниці.,.

Задумається після цього 
дівчина, чи вірно обрала про
фесію, згадає, що «жіноча 
конституція» дещо відмінна 
від чоловічої...

Хтозна, не сміялися б трак
тористи над Галею Вороб’йо- 
аою, коли та на швидкості 
вимкнула двигун, допомогли б 
ЇЙ завести машину, зустріли б 
невдачу дівчини порадою, мо
же, через рік І кепкувати не 
було б причини. 1 мав би кол.

госп на одного досвідченого 
механізатора більше.

АБИ З РУК...
Дуся Мнхайлова з колгоспу 

«40 років Жовтня» після учи
лища так і не сіла за кермо. 
Плакали державні гроші, за
трачені на її навчання. Та хі
ба тільки її?

Дівчата з сусідніх колгоспів: 
Галя Стояновсьиа, Люда Ко
новал, Олена Дика та ще кіль
ка — покінчили а професією 
механізатора в останній день 
практичних занять. Суб’єктив
но — у кожної своя причина. 
Та керівникам артілей ніяк не 
спаде на думку одна об’єк
тивна істина: у нас немає зай
вих грошей, щоб пускати їх 
на вітер. Тож, можливо, слід 
би запитати у дівчат, для чо
го вони кінчали училище? 
Бл, ні.

— І без них сплав аоснть.
Мовчить правління, мовчать 

і дівчата. Правда, не всі. Он 
Галя Стояновгька відверто 
заявляє:

— А я а колгоспі не збира
лася працювати і не збираюсь.

З Цього приводу напрошує
ться сумний висновок: нерідко 
8 училище посилають будь-хо-

го, бо потрібно ж когось по
слати. Там, аби з рук. А що з 
того буде? Зрештою, за на
вчання колгосп не платить...

ЗАБУТА ПАПКА
В одному з столів міськко

му комсомолу зберігається 
папка і написом «Дівчата-ме- 
ханізатори». В ній — перелік 
імен дівчат, які закінчили 
училище механізації. З нього 
вгнаемо, що з колгоспу імені 
Леніна навчалося п’ять дівчат, 
імені Гагаріна — три, імені 
ХХІ з’їзду КПРС — три. іме
ні Жданова — дві і т. д. Дав
ній папірець Є й новіший — 
про потребу спецодягу для 
механізатором. В ньому оди
надцять прізвищ. Документ 
1Э67 року. А далі — нічого, 
Нічого, бо поповнювались ін
ші папки. Турбот у працівни
ків міськкому багато...

А дівчатам, може, хотіло
ся б, аби й на них звернули 
увагу. Аби хоч раз зібрали їх 
на районну нараду поговорити 
иро механізаторські будні. 
Аби з ними широко ділилися 
досвідом. Аби об'єднали їй 
якщо не е бригади, то бодай 
у ланки, бг ж разом нуди ве
селіш працювати.

)а всього цього не були. 
Про дівчат-ангелінок у міськ
комі комсомолу забули.

І ось наслідок: сьогодні в 
районі не працює жодна жів- 
ка-механі затор.

А про папку згадали нещо
давно, коти знову постало пи
тання про навчання дівчат в 
училищах механізації. 1 зно
ву життя працівників райкому 
комсомолу сповнене турботами 
про дівчат-мехапізаторів. Чи 
надовго?

♦ » ♦
Якщо вивести формулу з 

усього сказаного, го вона ви
разиться одним коротким хо
лодним словом «байдужість». 
Байдужість з боку керівників 
артілей, працівників міськко
му комсомолу, байдужість і 
деяких дівчат до загальнопа. 
родної справи

Сьогодні знову приходять 
дівчата до міськкому за путів
ками в училище. То ж чи не 
варто вже тепер аодбатн про 
їх майбутнє?

Б. КУМАНСБКИЯ, 
власкор «Молодого ко* 
мунара».

Світловодськнй райоа.
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Навіки в сім'ї єдиній

НОВЕ 
ЖИТТЯ

Минають і мняають літа. 
Багато дечого стерлося з 
пам’яті. Та ніколи не забути 
світлої великої радості, яку 
переживали ми у вересні 
1939 року. Тоді наше село 
Сновндовичі розцвіло прапо
рами. Тоді дівчата назбира
ли багато гарних яскравих 
квітів, якими зустрічали 
визволителів — червопозоря- 
пих воїнів. Тоді ж у лісі, на 
великій поляні, зібралося 
все село на мітинг, на яко
му, пригадую, виступав і ду- 
же гарно говорив молодий 
військовий, а потім виступа
ли наші люди.

— Ви одержуєте право па 
вільну працю, на землю, на 
освіту. Тепер ви самі будете 
керувати не тільки своїм 
селом, а й державою, — 
говорив брат зі Сходу.

— Невже ото все так І бу
де, як він каже? — недовір, 
лнво питала мене дружина, 
яка була тут же, в лісі, з 
дочками.

І скоро вона переконалася, 
що всі ці слова — то чиста 
правда. Це вже було після 
того, як мене, простого се
лянина. жителі п’яти сіл — 
Сновидович, Біловіжа, Мо- 
шині, Залаи'я І Галича обра
ли депутатом Народних Збо
рів.

Ніколи не забуду днів, 
проведених на Народних 
Зборах, де посланці західно
українських трудящих голо
сували за приєднання на
ших земель до Радянської 
України. Коли я їхав, мої 
односельчани наказували ме
ні передати від їх імені, що 
вони хочуть жити у вічній 
дружбі з великим росій
ським народом, який приніс 
на нашу землю визволення.

У 1940 році 44 сім’ї бідня
ків об’єднались у колектив
не господарство. Першим го
ловою був Михайло Лазаро- 
впч Тит, я — його заступни
ком. Все, хто що мав у 
власному господарстві: на
сіння. плуги, борони, коні — 
звели докупи і стали госпо
дарювати спільно. В цьому 
ж році обсіялися, з надією 
чекали на врожай.

Але спільно зібрати його 
вже не довелося: перешко
дила війна. Пішов на фронт 
Михайло Тит, у партизани 
пішли інші члени нашої ар
тілі. Треба було захищати 
те. що дісталося у нелегкій 
боротьбі. Ніхто з нас навіть 
у думках не допускав, що 
можут^ повернутись старі 
часи.

Наші люті вороги — укра
їнські буржуазні націона
лісти — залякували активіс
тів. Від їх підлої зрадниць
кої руки загинула наша 
славна комсомолка, наша 
помічниця у створенні кол
госпу Марія Стасюк. Але ми 
знали, шо світлу правду ще 
ніколи й нікому не вдава
лося вбити.

Тепер у нашому селі кол
госп — багатогалузеве гос
подарство. Змінився побут 
моїх односельчан. У нових 
добротних будинках живе 
тепер більшість моїх одно
сельчан.

У Сновидовячах працює 
середня школа. Наші онуки 
вчаться в інститутах, ста
ють учителями, лікарями, 
агрономами. Я дивлюся на 
своїх онуків І радію, що во
ни народилися й ростуть у
такий прекрасний час. Ко
лись від імені своїх одио- 
сельча« я голосував за при
єднання до Радянської Ук
раїни. а значить і за нове 
життя. Тепер нове, щасливо 
життя торжествує на полі
ській землі.

І. ГРИШКОВЕЦЬ. 
депутат Народних 
Зборів у Львові 
1939 року.

Волинська область.

Львів, Державний універ» 
.?ятЙ Імені І, Я, ФраикЗ.

ЯК ДЕНЬ НАСТАВ...
(Кілька фактів)
У 1926 році в Стані- 

слазському воєводстві 
708.214 жителів, тобто 
майже 50 відсотків насе
лення, було неписьменни
ми і в той же час повсюд
но закривалися школи. 
Так, у 1920 — 21 роках 
було закрито 122 україн
ські школи.

* * *
У 1935 році понад 40 

відсотків дітей Прикар
паття не вчилися. 1242 ук
раїнських вчителі були 
безробітні.

* * *
У 1938 році працювало 

108 українських шкіл. Із 

С’грумок 
до Черемоша
Це вже четверта мод подорож в Західну 

Україну. Три роки тому, побувавши там упер
ше, «захворів» самобутньою культурою гуцу
лів. лемків, покутців. їх своєрідним фолькло
ром, і відтоді щороку мене вабить Прикар
паття.

Ось і недавно, в серпні, група ятранців — 
Василь Босий, Володимир Порядін, Василь По- 
падюк і я повернулися з поїздки по Івано- 
Фра їківській та Львівській областях. їхали ту
ди з цілком визначеною метою: познайомитись 
І вивчити весільні танці.

Початок осені здавна на Україні розпочи
нався бучними весіллями. Так що наша мета 
І бажання знайшли багатий матеріал. Ми 
їхали Із Печеніжа. коли Василь Попадюк Ді
знався. що в Коломиї святкують весілля, Мит
тю звертаємо туди. Вибачились і відрекомен- 
дувались. Та зрозуміло, що це зайве: хто б не 
прийшов не весілля — дорогий гість, звичай 
такий. Дивимося їх танці, замальовуємо в 
блокнот складні рухи і фігури, а Володимир 
Порядін прикипів до кінокамери: нічого б не 
пропустити, вихопити основне, характерне. Це 
було «наше»- перше весілля.

І сталося так, що наша група перетворилась 
у справжніх мисливців за весіллями. Побува
ли ми в Косові, Мишині, Верховині, кілька 
днів — у Львові. І всюди поряд з бережли

середніх учбових закла
дів в області було З 
польські семінарії і 9 гім
назій, з яких тільки дві 
українські.

♦ * *
Уже в першому радян

ському 1939—1940 нав
чальному році на Стані- 
славщині працювало 536 
початкових, 285 семиріч
них і 21 середня школи з 
українською мовою вик
ладання,

* * 4

Для підготовки учи
тельських кадрів у місті 
Коломиї відкрито педа

гогічне училище, в Івано- 
Франківську в 1940-у ро
ці — учительський інсти
тут, який в 1960 році ре
організований у педагогіч
ний.

4« * *

Великі зміни сталися І 
в складі народного учи
тельства. Якщо в 1945 ро
ці в області було 238 з 
вищою, 436 з незакінче- 
ною вищою, то в 1969 
році відповідно 7499 вчи
телів з вищою, 1690 з не- 
закінченою вищою, 6285 
вчителів із спеціальною 
середньою освітою.

(З івано-франківської 
молодіжної газети 
«Комсомольський пра
пор»).

вим ставленням до скарбниці національної 
культури минулого — народження нового мис
тецтва вільного краю, мистецтва радянських 
часів.

Цьогорічна поїздка в Західну Україну допо
могла нашому колективу посталити три нові 
танці: покутську «Трясунку», хореографічну 
композицію «Плотогони» та закарпатський — 
«Жито». ІЦе раніше, приступивши до розучу
вання танцю «Плотогони», покладалися лише 
на свою уяву та інтуїцію. Потім для кон. 
сультації запросили з Львова балетмейстера 
т. Челерчука. Внесли перші поправки. А ях 
тільки повернулися недавно із Західної Украї
ни, переробили більше третини танцю. З’яви
лась упевненість, що в теперішньому вигляді 
він дійсно народний.

Побувавши на багатьох весіллях і просто на 
сільських гуляннях, побачили, що танець без 
пісні там не Існує. Пісенний елемент внесли 1 
в наші танці з географії Західної України.

В новій програмі «Ятраиі» з 18 номерів " 
чотири західноукраїнські. Гармонійно і рівно
правно вплітаються вони у віночок народних 
танців України. Дружно йдуть поряд «Ятран- 
ські весняні ігри» з Кіровограда і «Трясунка» 
з Покуття, славнозвісний «Гопак», іцо пере
жив своє нове народження у кіровоградських 
ятранців і не менш популярний — «Лісоруби» 
з Львівської області.

А. КРИВОХИЖА, 
керівник заслуженого самодіяль
ного ансамблю танцю УРСР 
«Ятрань», заслужений діяч мис
тецтв УРСР.

В житті радянської вищої школи сталась подія, 
значення якої важко переоцінити. При універси
тетах та інститутах у нинішньому році вирішено 
відкрити підготовчі відділи. Юнаки і дівчата, які 
закінчать ці відділи й успішно витримають ви
пускні екзамени, зараховуватимуться на перший 
курс без вступних екзаменів. Організація підго
товчих відділів передбачена постановою Централь
ного Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР. 
Прокоментувати цю постанову кореспондент ТАРС 
попросив начальника відділу культури і освіти 
Держплану СРСР I. І. ЦВЄТКОВА.

Проблеми народної освіти і 
вищої школи, сказав і. >• 
Цвєтков, становлять особливу 
турботу Комуністичної партії 
І Радянського уряду. Праців
ники планових органів відчу
вають це, мабуть, повніше і 
краще від інших. Коли при 
розробці річних і перспектив, 
них плапіп розвитку народно
го господарства заходить мо
ва про потреби школи, то для 
цих Цілей завжди вишукую
ться 1 необхідні кошти, і ма
теріальні ресурси. Не випад
ково приблизно п’ята частина 
Із загального числа учителів 
на землі працює саме в Ра
дянській країні. Не випадково 
в Радянському Союзі близько 
600 тисяч лікарів — чверть 
усіх лікарів світу. У нашому 
народному господарстві зай
нято 2200 тисяч інженерів — 

о підготовчі відділи у вузах

О ЩЕ 100 тисяч МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ

І СЕЛЯН стануть студентами стаціо

нарних факультетів ВУЗІВ

це майже у два з половиною 
рази більше, ніж у США.

У Радянському Союзі дів 
близько 800 вузів. У них н а- 
вчаїЬться більш як 4,5 мільйо
на чоловік. Понад 550 тисяч з 
них щороку одержують дипло
ми інженерів, лікарів, агроно
мів. економістів, учителів... 
Такі масштаби підготовки кад
рів вищої кваліфікації викли
кають почуття гордості. Це і 
зрозуміло. Соціалістичний лад 
забезпечив не тільки право, 
але й створив усі умови для 
широкого доступу трудящих у 
вузи. Навчання в наших ін
ститутах безплатне. Більш як 
70 процентів студентів одер
жують від держави стипен
дію.

Вузи країни нині прийняли 
нове поповнення — близько 
900 тисяч молодих людей. Одні 
навчаються у стаціонарах, ін
ші — Па вечірніх відділах, 
треті — заочно. Щоб дістати 
право влитись у студентське 
середовище. КОЖНИЙ з НИХ 
складав конкурсні екзамени. 
Цс складні екзамени, і склали 
їх далеко не всі. Зрозуміло, 
ніякої трагедії для юнака чи 
дівчини в тому немає, хоча 
невдача ча конкурсних екза
менах — подія не з приємних. 
У нашій країні діє багато Ін
ших учбових закладів, де 
можна Дістати хорошу І по
трібну . спеціальність — техні
куми. професійно-технічні учи
лища. широка мережа учбових 
комбінатів і спеціальних кур
сів.

Вчених 1 спеціалістів у га
лузі підготовки кадрів, однак, 
Давно хвилюють питання, зв’я
зані з Формуванням перших 
курсів вузів. Не так давно на 
цю тему велася широка дис
кусія в пресі. її учасники ви
словили чимало дуже цікавих 
думок і пропозицій. Усіх, го
ловним чином, турбує думка 
про те, як би не проглядіти в 
абітурієнтах майбутніх курча- 
тових. Прикро не побачити і 
доброго в майбутньому на
чальника цеху, і закоханого в 
свою справу агронома або ве
теринарного лікаря. А таких 
чимало серед тих, хто працює 
і одночасно вчиться у вечірніх 
(змінних) школах робітничої 
та сільської молоді. Але на 
конкурсних екзаменах ця час
тина молоді внаслідок ряду 
обставин має трохи менше 
шансів на успіх, піж їхні ро
весники — випускники денних 
шкіл.

Керівники і викладачі де
яких вузів ДІЙШЛИ ДУМКИ про 
те, що при інститутах доціль
но мати підготовчі відділи. 
Підготовка молоді до вивчен
ня вузівського курсу дає змо
гу, по-перше, не спрощувати І 
не знижувати якості викла
дання. По-друге, таким спосо
бом вдасться відібрати серед 
абітурієнтів найбільш талано
витих і багатонадійних моло
дих людей. Така організація 
справи в підсумку дає гаран
тований приплив у промисло
вість і сільське господарство 
кадрів заздалегідь знайомих 
з виробництвом. У Челябін
ському політехнічному І Маг
нітогорському гірничо-мета
лургійному інститутах, на
приклад, підготовчі відділи 
створено рік тому. Тепер нова 
Форма підготовки робітничої і 

сільської молоді до вступу у 
вузи дістала загальне ви
знання.

Організація підготовчих від
ділів — це свого роду захід 
заохочення тих молодих лю
дей з середньою освітою, які 
відмінно працюють на під
приємствах і будовах, у кол- 
госпах і радгоспах, або від
мінно несуть службу у Зброй
них Силах СРСР. Добір і на
правлення молоді на навчан
ня здійснюватимуться безпо
середньо керівниками промис
лових підприємств, будов, 
організацій транспорту і зв’яз
ку, радгоспів, колгоспів, ко
мандуванням військових час
тин. за рекомендацією партій
них, комсомольських і проф
спілкових організацій. На під
готовчі відділи вирішено прий
мати робітників 1 селян, які 

мають стаж практичної робо
ти не менше року.

В даному разі немає потре
би переказувати всі пункти 
Постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про органі
зацію підготовчих відділів при 
вищих учбових закладах». 
Цей документ опублікований 
1, безсумнівно, вселив нові на
дії дістати вищу освіту тим 
юнакам і дівчатам, які сьо
годні працюють на заводах, 
будовах, у сільському госпо
дарстві. Хочеться тільки звер
нути увагу на деякі особли
вості документа. Заняття на 
відділах передбачається вести 
за денною, вечірньою і заоч
ною формами навчання. Інак
ше кажучи, у постанові врахо
вуються нанрізномані г ніші 
умови, в яких може опинитись 
молода людина, шо бажає 
одержати диплом інженера, 
агронома або лікаря.

Слухачам підготовчих відді
лів, зарахованим на навчання 
з відривом від виробництва, 
вирішено виплачувати стипен
дію. її розмір відповідатиме 
студентським стипендіям да
ного вузу. Для працюючої мо
лоді передбачено також ряд 
інших пільг. Зокрема, для 
складання випускних екзаме
нів слухачі, які вчаться заоч
но і ввечері, одержать додат
кову відпустку на 15 кален
дарних днів. 1 ще одна довід
ка. Встановлено такі строки 
навчання: у стаціонарах — 
8 місяців, для заочників і 
вечірників — 10 місяців.

Постанопа пропонує Держ
плану СРСР з участю Мі
ністерства вищої І середньої 
спеціальної освіти СРСР що
року встановлювати план при
йому на підготовчі відділи в 
межах до 20 процентів ПІД 
плану прийому на Денне на
вчання у вузи. Це значить, що 
коленого року підготовчі відді
ли даватимуть університетам 
та інститутам приблизно 100 
тисяч студентів з робітничої і 
сільської молоді. В 1969—1970 
навчальному році вдасться 
підготувати для вступу у вузи 
до 20 тисяч чоловік.

Підготовчі відділи організо
вуються Радами Міністрів со
юзних республік, міністерства
ми і відомствами СРСР. які 
мають спої вузи. Останнім, до 
речі, належить чимало широко 
відомих І авторитетних вищих 
учбових закладів. Керівники 
міністерств, у першу чергу 
промислових і сільського гос
подарства з задоволенням зу
стріли рішеипя про створення 
підготовчих відділів. Вони по
кладають на них великі надії.

В порядку виконання Поста
нови ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР Міністерство ви
щої і середньої спеціальної 
освіти СРСР вже видало від
повідний наказ. Перелік вузів, 
при яких нині організовую
ться підготовчі відділи, намі
чено скласти до 15 вересня. 
Заняття по всіх формах на
вчання почнуться з 1 листопа
да, А заяви прийматимуться 
до 25 жовтня.

Звичайно, потрібен буде час, 
щоб вирішити всі питання, 
зв’язані з організацією нових 
відділів. Але головне ясно •— 
таким відділам бути. 1. «« 
прийнято говорити, В добрий 
часі
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«Ленін 
завжди 
в моєму 
серці»

Коли я зайшов в один із книж- 
нових магазинів, яких так багато 
на Хазратганджі, центральній вули
ці Лакнау, мене здивувало багат
ство книжок російських І радян. 
ських авторів, праць К. Маркса і 
В. І. Леніна на англійській, хінді, 
урду і навіть російській мовах, із 
розмови з продавцем, уже немоло
дим індусом, я дізнався, то весь 
численний штат цього магазину о 
членом іидо-радянського товариства 
по розвитку культурних зв’язків. 
Коли продавцю стало відомо, що я 
російський студент 1 приїхав вивча
ти хінді й урду, то пвічливо-офіці- 
альний вигляд його обличчя зразу 
змінився теплою дружньою ПОСМІШ
КОЮ.
- А де вн зупинилися в Лакнау? 

В гуртожитку університету? Тоді до 
вас неодмінно прийде Прем Натх...

Того ж вечора у дпері моєї кім
нати в гуртожитку постукали. Вві
йшов дуже скромно вдягнений сиво
головий чоловік років п’ятдесяти.

— Здрастуйте! Я працюю тут піч
ним сторожем. Чи не потрібно вам 
що-небудь?

Я відповів, іцо влаштувався доб. 
ро і мені нічого не треба. Але чо
ловік не поспішав іти. Відчувалось, 
що йому щось потрібно, але вій не 
наважується говорити.

— Це правда, що ви Із Росії?
•- Так.
І тоді, вже вдруге за цей день, я 

побачив, як при слові «Росія» на
стороженість і байдужість змінюва
лися посмішкою І иайнепідроблені- 
шим, щирим інтересом,

— Я багато чув про вашу краї
ну, — сказав мій несподіваний 
гість. — але вперше розмовляю з 
російською людиною. Будь ласка, 
розкажіть мені, як живуть росій
ські селяни.

Мене здивувало бажання 
нічного сторожа, І я згадав 
слова продавця із книжко
вого магазину: «До вас 
неодмінно прийде Прем 
Патх, він цікавиться всім, 
що пов’язано з Радянським 
Союзом».

Мій гість дійсно виявився Прем 
Натхом, про якого говорили в книж
ковому магазині. Прем Натх розпо
вів мені, що він селянин, живе в 
селі, в 100 милях від Лакнау, його 
сім’я має невеликий шматок землі. 
Сам він час від часу залишає сім’ю 
і йде в місто на заробітки. Одного 
разу в пошуках роботи він забрів у 
книжковий магазин, де вперше по
чув про Радянський Союз. Те, що 
він почув, здивувало н зацікавило 
його, і з того часу він мріє погово
рити з російською людиною,.,

Я довго розповідав Прем Натху 
про життя радянського народу, і 
він, здивований, часто перебивав 
мене:

— Невже у вашій країні ніхто не 
голодує? І навіть немає жодного 
безробітного? Кожний селянин має 
свій будинок і вечорами дивиться 
телевізор?

Було видно, що Прем Натх, на. 
півосвіченнй селянин-бідняк, не 
зовсім вірить мені.

— Як же трапилося, що в Росії 
людина стала господарем свого 
щастя, своєї долі?

1 тоді я став розповідати йому 
про велику революцію, яка відбу
лась у нашій країні, про її вождя 
Леніна, чий геній звершив величез
ні перетворення у світовій історії... 
Прем Натх слухав мене, затаму
вавши подих, а коли я закінчип, ріп 
глибоко зітхнув І сказав замислено:

— Ленін був великим тому, іцо 
хотів зробити всіх людей на землі 
щасливими.

Прем Натх став приходити до 
мене кожного вечора, щоб почути 
що-небудь нове про життя радян
ських людей, про нашу країну. Але 
особливо часто просив він мене 
розповідати про Леніна.

Одного разу пін прийшов і попро
сив подарувати йому портрет Ле
ніна:

— Я повішу портрет Леніна у се
бе вдома і буду розповідати жите
лям нашого села про цю велику 
людину. Ленін завжди буде жити в 
моєму серці.

З того часу минуло вже більше 
року, і тепер, коли я згадую час, 
проведений в Індії, я бачу селян
ську хатину, на стіні якої висить 
портрет Леніна, прикрашений, за 
індійським звичаєм, вінком Із білих 
пахучих квітів. Перед портретом 
сидять на матах селяни, а Прем 
Натх розповідає їм про великого 
Леніна,

С. БУЛАНЦЕВ. 
(ТАРС).

Нещодавно міністр освіти Португа
лії Жозе Ерману Сарайва заявив про 
заборону діяльності Студентської асо
ціації Коімбри. в якій залишені лише 
спортивна і філателістська секції, а 
також про усунення від занять в 
Коімбрському університеті керівників 
цієї асоціації.

Заборона діяльності Студентської 
асоціації Коімбри, яка вимагала 
здійснення реформи і демократизації 
системи освіти — ось наочний при
клад політики в галузі освіти, яку 
проводить новий уряд на .чолі з 
прем’єр-міністром Марселу Каетанч.

Пішовши з політичної арени, фа
шистський диктатор Салазар, який 
неподільно правив країною на протя
зі майже чотирьох десятиріч, зали
шив після себе країну з 35 процента
ми неписьменного населення і 150-тн- 
сячиою армією, яка загрузла в коло
ніальних війнах. На перших порах 
дехго в Португалії надіявся, що Нас
тану стане на шлях лібералізації ре
жиму, тим більше, що в своїх висту
пах по радіо І телебаченню він неод
норазово натякав на можливість де
яких перетворень. Але дуже скоро 
народ зрозумів, що і без Салазара в 
Португалії зберігається салазарів- 
ський (ежим. Почалися нові масові 
виступи. Могутня хвиля протестів 
прокотилася по країні після того, як 
уряд заборонив Першотравневі демон
страції, побоюючись, що вони виллю
ться в демонстрації проти існуючого 
режиму. Не останню роль в цьому 
русі протесту грала учнівська мо
лодь. Студенти Лісабонського упівер.

МАЛЕНЬКІ РАБИ
На будівельному майданчику в селі Салемі 

(західна частина Сіцілії) 11-річннн Сальваторе 
розпилював великі кам’яні бруски. На запи
тання кореспондента: хіба ти не ходиш до 
школи? хлопчик відповів «де там! Мій бать
ко поїхав на заробітки за кордон, а мені тре
ба годувати малят. У мене п’ятеро молодших 
братів 1 сестер».

Вранці на ринку цього села зібралося з пів
сотні хлопчиків — найматися поденниками. 
В Італії дитячі робочі руки дуже дешеві. За 
них хазяї не вносять иіяких відрахувань У 
Спілку по страхуванню, це платять податку.

Маленькі раби, як їх називають в Італії, є 
не тільки в Салемі, Вони стали звичайним яви
щем по всій Сіцілії, на всьому півдні Італії, 
в Сардінії. їх охоче наймають будівельні під
рядники, трактирники, всі, хто безжалісно 
експлуатує найману силу.

(РАТАУ).

ЦІНА РЕКЛАМИ
922 мільйона гульденів! Таку величезну суму витратив ЯЗ 

рекламу в 1968 Році англо-голландський концерн «Юпілсверг. 
Продукцію його концерну — маргарин і мило, косметичні това
ри і харчові концентрати — рекламували сотні газет, які вихо
дять в різних країнах світу, телезізійні компанії і радіостанції»

Щоб дати уяву про розміри суми, затраченої на рекламу во
лодарями «ІОнілевера», нагадаємо, що в Голландії в 1968 бюд
жетному році на охорону здоров’я було асигновано менше 250 
мільйонів гульденів, на розвиток культури I організацію відпо
чинку — близько 500 мільйонів гульденів. На боротьбу з безро
біттям в країні в минулому році було виділено 450 мільйоні^ 
гульденів — тобто в два рази менше, ніж господарі «Юнілеве- 
ра» витрачають лише па рекламу своєї продукції.

Ю. КОРНІЛОВ, 
кореспондент ТАРС.

ВИМОГИ СТУДЕНТІВ 
ПОРТУГАЛІЇ
ситету опублікували звернення, в яко
му закликали перетворити 1 Травня в 
день боротьби всього португальсько
го народу, всіх антимоиополістичних 
сил. Уряд видав наказ про закриття 
чотирьох факультетів у Лісабонсько
му університеті.

G травня пласті закривають Коімбр. 
ський університет і оголошують про 
«дострокове завершення» учбового ро
ку у відлов.дь на вимоги студентів 
відновити виключених студентів 
і здійснити реформи і демократиза
цію системи вищої освіти. На наступ
ний день 500 студентів Лісабонського 
університету заявляють про свою со
лідарність зі студеитами Коімбри.

В кіпці травня студенти Коїмбр- 
ського університету, бачачи, що уряд 
і не збирається задовольняти їх ви
моги, оголосили страйк, відмовив
шись складати екзамени. 5000 студен
тів цього одного з найстаріших У 
Європі учбових закладів ‘ схвалили 
прийняте рішення.

2 червня університет був зайнятий 
сотнями поліцейських. На придушен
ня студентської «смути» уряд кинув 

значні сили ПІДЕ (охранки), ударні 
батальйони, озброєні кулеметами, І 
навіть спеціальні автомобілі для рої» 
гону демонстрацій.

У СВІТЛІ ЦИХ подій особливо лице« 
мірно звучить заява салазарівського 
наступника про те. що після «захнс< 
ту» заморських територій першим 
об'єктом діяльності його уряду е ви* 
рішення проблем МЄ‘ЛОДІ. Ось чому, 
як писала нещодавно газета фрак« 
цузькнх комуністів «Юманіте», «в 
Португалії, де зберігаються закони 
фашистської диктатури, боротьба сту
дентів Коімбри, яка відрізняється 
своєю єдністю І наполегливістю, на* 
буває нових розмахів».

«Новий університет — в новій Пор
тугалії! Вільний університет—у віль
ній Португалії» — ці вимоги народи
лись в ході боротьби, яка ще тільки 
починається і яка складає одне Ціле 
в боротьбі всього португальського на
роду за демократичні й соціальні пе
ретворення.

В. ЖДАННИКОВ. 
(ТАРС).

МИ ПРИЙШЛИ з миром...»
— написано на вимпелі, 

який американські космо
навти встановили на Місяці. 
Суха кам’яна пустеля охопи
ла двох чоловік, Першому з 
них, що ступив на місячну 
кратерну поверхню, ввижа
лися привиди в цій пустелі. 
Страшні привиди повітряної 
війни. Більше п’ятнадцяти 
років тому він належав до 
тих, хто стелив бомбове по
кривало над Азією. 78 разів 
Нейл Армстронг виво див 
свою навантажену бомба
ми «Пантеру» на ціль в Ко
рейській Народно-Демокра
тичній Республіці. В той час, 
як він здійснював свій орли
ний політ на Місяць, летіли 
інші американські пілоти 
«Фантомами» й іншими літа
ками на В’єтнам.

Уже багато років ведуть 
Сполучені Штати варварську 
війну проти ДРВ і південно- 
в'єтнамського народу. Де
сятки тисяч загиблих у вог
ні, від міст і сіл залишився 
попіл. На В’єтнам упало біль
ше'бомб, ніж під час другої 
світової війни в усій Європі. 
Ландшафт В'єтнаму, спотво
рений бомбами, нагадує кра
терну поверхню Місяця. Од
ні лише важкі бомбардуваль
ники «В-52» вирили у 1968 ро
ці в Південному В’єтнамі 
2,6 мільйона кратерів.

Витрати на американську 
агресію у В’єтнамі перева
жають витрати на всі польо
ти в космос більше, ніж 
втричі.

Щороку вимагає ця війна

ЗО мільярдів доларів, —
загальна вартість усієї 
програми «Аполлон». 
Сполучені Штати пере
носять астроном ічні 
масштаби на війну на 
землі.

Американські біоло
ги і лікарі турбувалися 
про те, щоб «Апол- 
лон-11» долетів до Місяця 
благополучно. Але американ
ські вчені відкрили також но
ву зброю «В» і «С».

Чи є суспільний лад, до 
якого належить Нейл Арм
стронг, відповідним велико
му польоту «Аполлона», чи 
він той, що проповідує божу 
чистоту і світло, чи викорис
товує він цей політ з мир
ною метою?

Згадаємо в зв'язку з цим 
слова космічного Колумба, 
що повів навколо земної ку
лі «Восток-1» Юрія Гагаріна! 
«Коли я думаю про Амери
ку, я думаю перш за все 
про людей, які хочуть поле
тіти в космос. Аллан Ше
пард викликає в мене сим
патію більше, ніж інші. Він 
не брав участі у війні в Ко
реї. Будуть американські 
астронавти служити миру чи 
використають свої досягнен
ня для війни?»

Місія відкривати місячні 
кратери передбачає елемен
тарну земну проблему: зни
щити бомбові кратери, такі, 
як у В’єтнамі,

I ЗОРІ

Карл-Гайнц ЕЙЄРМАНН. 
(Журнал «Фрайе вельт»).

Рани сірої пустелі: кратери від бомб у 
В’єтнамі (вгорі зліва). Тепер, коли Нік- 
сон оголосив про мирну місію у Всесвіті 
і в дельті ріки Меконг, у В’єтнамі пада
ють бомби, щомісяця 150 000 тонн. Нз 
фото поруч — кратер на Місяці в «Морі 
Спокою». Внизу ліворуч — перший візит 
людини на поверхню супутника Землі. 
Праворуч — американці у В’єтнамі «за 
роботою».
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Дружбу гартував Халхін-Гол
До 30-річчя розгрому Радянською Армією японських загарбників 
на річці Халхін-Гол

Цьому великому подвигові радянських бійців І воїнів Монгольської Народно- 
Революційної Армії — тридцять років. У вогні запеклих боїв з японськими імпе
ріалістами гартувалася непорушна священна дружба радянського і монгольського 
народів.

Три десятиліття лежать між сьогоднішнім вересневим днем і пропахлою по
роховим димом порою на річці Халхін-Гол. Але час для вдячних поколінь не 
зітре з пам’яті бойового походу синів Радянської Вітчизни, які з честю виконали 
свій інтернаціональний обов’язок, а значить і свій обов’язок перед майбутнім. 
Солоний піт на гімнастьорках, кров, що запеклася на скронях радянських бійців 
і монгольських воїнів-цириків —- ми не забудемо цього, даючи сьогодні клятву 
на вірність заповітам Леніна, вірність Батьківщині.

Маршал Радянського Союзу Г, К. ЖУКОВ:
Радянські війська знали, що паш пролетар

ський інтернаціональний обов'язок полягав в 
тому, щоб не вннітн братський монгольський 
народ в годину важких випробувань...

20 серпня 1930 року радянські і монгольські 
війсьча почали генеральну наступальну опера
цію по оточенню і знищенню японських за
гарбників.

Рівно в 8 годині 45 хвилин, коли наша авіа
ція штурмувала противника, бомбардувала 
його артилерію, у повітрі спалахнули червоні

ракети, які означали початок руху військ в 
атаку. Атакуючі частини, що прикривались 
артилерійським вогнем, стрімко пішли вперед, 
Удар нашої авіації і артилерії був настільки 
сильним і вдалим, що противник був морально 
І фізично подавлений і не міг протягом пер
шої півтори години відкрити артилерійський 
вогонь у відповідь. Спостережні пункти, зв’я
зок і вогневі позиції японської артилерії були 
розбиті.

Справжньою славою вкрили себе бійці і командири — учасники боїв в районі 
річки Халхін-Гол.

За доблесть і геройство, за блискуче виконання бойових наказів війська, що 
билися в районі річкн Халхін-Гол, заслужили велику подяку.

(З наказу наркома оборони К. Є. Ворошилова 
від 7 листопада 1939 року).

ВІН уже показав ворогові 1 свій гпів 
патріота, 1 бойове вміння воїна Радян

ської Армії — веселий і добрий парубок, 
комсомолець з України, неначе вчора був 
його перший бій, а він уже загартований, 
освічений боєць.

— Перший день плечі самі здригались! А 
як почнеш стріляти,’Тільки давай, — з по
смішкою пригадує Рибалка. Пого підрозділ 
витримав, не злякавшись, атаку танків. 
Він бив по них бронебійними кулями. І ко
ли танк проходив метрах у десяти, Рибал
ка сильною рукою кинув під гусениці гра
нати. Тим часом додали вогню наші гарма
ти, і танк був знищений. Про весь цей бій 
Рибалка розповів дуже скупо і коротко за
кінчив.

— Більш нічого такого не було!
(В. Ставськнй. кулеметник Івап Ри

балка. Діюча Армія. 1939 р.).

О ГАДУІО, як нас всіх на Халхін-Голі 
u потрясла самопожертва трьох танкіс

тів. На горі Баїн-Цаган, де йшов жорсто
кий бій з загарбниками, у пом’ятому ра
дянському танку, навколо якого лежала 
купа трупів ворожих солдат, ми знайшли 
загиблий екіпаж. На внутрішніх стінках 
танка були виведені написи:

«Ст. лейтенант А. В. Чернншов, 
кандидат ВКП(б).
Баштовий стрілець Верягін В. Д. 
Alex. вод. Сафонов А. Ф,
Комсомольці в полон не здаються!»

Коли освітили танк і придивились, то по. 
бачили кров, що розтеклася па стіні. Цей 
напис три танкісти зробили своєю кров’ю..,

(Із спогаду колишнього журна
ліста Д. Ортенберга).

«20 СЕРПНЯ 1039 року.
Q РАПКУ встановилася хо- 

роша погода. Винищува
чі і бомбардувальники про
тивника, штук 50, групами 
появились у повітрі, В 6.30 
артилерія противника всією 
своєю силою почала обстріл. 
Артилерійські снаряди стог
нуть над головою.

Хмари артилерійських сна
рядів падають поблизу від 
нас. Стає страшно. Команда 
спостереження робить все, 
щоб розвідати артилерію 
противника, але успіху не 
має, так як бомбардувальни. 
ки бомбардують, а винищу
вачі обстрілюють наші вій
ська. Противник святкує по 
всьому фронту.

7 г. 45 хв. Стає страшно, 
стогін і вибухи нагадують 
пекло. Склалася дуже важка 
обстановка. Положення по
гане, ми оточені. Якщо ніч 
буде темною, всі повинні бу
ти у ходах сполучень, роз
ташовуючись в ряд.,. Душа 
солдата стала сумною. Наше 
положення погане, складне, 
заплутане.

8 г. ЗО хв. Артилерія про
тивника не припиняє обстрі
лу наших частин. Куди не 
посунься, піде немає поря
тунку. Скрізь падають сна
ряди.

14.40.
Гіде запеклий бій. скільки 

вбитих і поранених — ми не 
знаємо. Обстріл не припи
няється.

21 серпня.
Багато літаків радянсько- 

монгольської авіації бомбар. 
дують наші позиції. Артиле
рія також весь час турбує 
нас. Після бомбардування і 
артвогню кидається в атаку 
піхота противника. Кількість 
вбитих все більше і більше 
зростає. Вночі авіація про
тивника бомбардувала наші 
тили,

22 серпня — 9.30.
Піхота противника почала 

атаку, кулемети противника 
відкрили сильний погонь. 
Лін були у великій небезпе
ці і страшенно налякались. 
Настрій помітно погіршав. 
Коли всіх офіцерів вбили, 
мене призначили команди
ром роти. Це мене дуже 
схвилювало і я всю піч «є 
спав».

(Останній запне у що
деннику японського сол
дата Факутн).

Bopota відкинуто!

ВІЧНА СЛАВА ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ РАДЯНСЬКОЇ АР
АПІ 1 МУЖНІМ ЦИРНКЛМ МОНГОЛЬСЬКОЇ НАРОД
НО-РЕВОЛЮЦІЙНОЇ АРМІЇ, ЩО ПОЛЯГЛИ В БОЯХ 
З ЯПОНСЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ В РАЙОНІ РІЧКИ 
ХАЛХІН-ГОЛ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ МИ
РОЛЮБНОГО МОНГОЛЬСЬКОГО НАРОДУ, ЗА МИР 1 
БЕЗПЕКУ НАРОДІВ, ПРОТИ ШПЕРІЛЛІСТИЧНО) 
АГРЕСІЇ.

(Напис па пам’ятнику героям Халхін-Гола).

————— у КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ “

СПОРТ ЧИ ПРОФЕСІЯ?..
Коля перекласти це англійське слово: 

«гра, розвага» і зв’язати зміст останніх 
слів з поняттям «спорт» у сьогоденні, то, 
зрозуміло, буде велика розбіжність, яка 
особливо різко контрастує в повсякден
ному житті. Спроба дослідити сутність 
взаємовідносин спорту і професії приве
ла мене на Агрегатний завод.

Володимир Терещенко, секретар комі
тету комсомолу заводу, познайомившись 
Із завданням, що стояло перед ним, роз
вів руками:

— Юрко наш поїхав з хлопцями у 
Знам’янку, е футбол грати. Вам би з 
ним, як з інструктором по спорту, пого
ворити. Бо я мене, чесно признатися, як
раз і часу обмаль...

Та бачу, що Володі сподобалась про
позиція і, прнтисвувшн недопалену сига
рету до дна попільнички, він все-таки 
погоджується, відразу розпочинаючи 
атаку:

— Чому «спорт чп професія»? Я б роз. 
повідав про наші справи тільки як про 
спорт і професію, — наголошує на «і».

Слухаю співбесідника і дедалі виразні
ше починаю бачити цих хлопців, моло
дих, що встигають усюди, для якпх 
спорт не тягар, не йде врізнобіч з спе
ціальністю шліфувальника чи слюсаря- 
Інструментальника, більше того, вони ще 
й навчаються у вузах чи технікумах. 
Один з них, велетень Олександр Глейзер, 
баскетболіст, 218-ти сантиметрового зрос- 
ту. Сам Володя теж закінчив Інститут 
фізкультури, футболіст-псршорозрядник. 
Тож недарма і тренував три роки фут
больну команду заводу.

І — Правда. — признається комсорг, — 
баскетболісти V нас ведуть перед — май- 

I же завжди постійні чемпіони області і 
тримають першість в товаристві «Аван
гард».

Спортсмени яе можуть ображатися й 
і на керівництво заводу. Зал для спортнв- 

■ них занять у них — кращий у місті. Про.

водять швакн свої літні збори в Будинку 
відпочинку, гартуються фізично. Василь 
Пахиленко, захисник футбольної коман
ди, і тренує її, але не не перешкодило 
йому добитися високої кваліфікації елю- 
саря-інструментальника. Ного товариш 
Олександр Берсзовський із другого цеху 
очолює збірну Агрегатного з шашок. То
рік зони вибороли перше місце в змаган
нях на першість області І брали участь у 
чемпіонаті України.

Зараз на честь ювілею 1(Ю-річчя з Дня 
народження В. І. Леніна на заводі про
ходить спартакіада з дванадцяти основ
них видів спорту. Вже занесено до гра
фіка перші результати і перемоги. Коман
да відділу технічного контролю зайняла 
перше місне з баскетбола, а серед легко
атлетів найсильнішою виявилась збірна 
першого цеху.

Юнаки й дівчата заводу дружно від
гукуються ва масові заходи. Взимку був 
лижний похід по місцях бойової слави до 
Світловодська. Комітет комсомолу про
вів рейд по слідах партизанських боїв — 
Знам’янка — Чі.гирнп. Бачила молодь 
землянки і криївки своїх батьків, стеж
ки, якими ходили народні месники на 
бойові операції; на згадку всюди фото
графувались в густому розмаїтті Чорного 
лісу, бо ж все це відбувалось в літній 
час. І вже тут, в Кіровограді, створили І 
гарно оформили альбоми своєї подорожі, 
з фотознімками і записами. Є також ве
лика база для відпочиваючих аж па 
Чорному морі, в селі Рнбаківка.

3—4 серпня на річку Бірюсннку. де роз
ташована туристська база, прибуло по
над дві сотні комсомольців. Відпочили, в 
залік спартакіади внесли поповнення 
плавці заводу. Особливо захоплюючі зма
гання відбулись надвечір, коли всі свої 
мистецькі хитрощі і вміння виявляли ри
балки. Аматори рибного яову з ВТК пе
ревершили суперників. Потім — вогни
ще, гаряча юшка з свіжої риби, Ігри і 
обов’язкова в таких випадках гітара.

Вручили призи переможцям просто неба, 
при світлі полум’я, коли охочі до різних 
вигадок і небилиць рибалки розпочали 
свої оповідання...

Наступного дня п приміщення комітету 
комсомолу майже вбіг «наш Юра» Ри. 
бінцев, який славиться в футбольній 
команді вмінням забивати голи. Та цього 
разу грізний нападаючий мав засмуче
ний вигляд: у Знам’янці програли з мі
німальним рахунком і, хоч як це рідко й 
прикро буває, він закінчив гру, жодно
го разу не примусивши воротаря госпо
дарів поля вийняти м’яч із сітки. Та, роз
говорившись, Юрій, як кажуть, повертав 
свою «втрачену форму»:

— Володя, мабуть, розповідав про на
ших «асів», про давні і зіграні колекти
ви? А на заводі ще ж є й волейбольпі 
команди — і ХЛОПЦІВ, ЯКІ борються НИНІ 
за першість міста, І дівчат. Останні зов
сім недавно приступили до тренувань ра
зом з технологом Юрієм Золотарьовнм, 
громадським інструктором.

До Речі, про фізоргів на громадських 
засадах. Вони є в кожному цеху чи від
ділі і ведуть планові заняття з виробни
чої гімнастики.

Наостанку вже по телефону Юрій Ри- 
бінцев розповів мені, що обласна рада 
ДСТ «Авангард» проводитиме зліт енту
зіастів у Світловпдську. Четверо, які по
їдуть туди від Агрегатного, розкажуть 
своїм друзям про ті актуальні завдаиня, 
що виростають перед спортом в зв язку 
з розвитком масовості.

— А щодо вашої проблеми «спорт чи 
професія», — я просто відчув, як З 
усмішкою примружився Юрій, тримаючи 
телефонну трубку, — то я думаю, що 
вона вже вичерпана. Взяти наш другий 
цех — приблизно половина молоді. Ніхто 
ні коли не сиаржнвея на зайнятість, чи 
недостачу часу через заняття спортом; 
більше того, ще вимагають: давай м’ячі, 
давай теніс... От такі справи. — І помов
чавши трохи, додав. — спорт допомагає, 
бо такі речі, як настрій, зібраність, ба
дьорість, фізична витримка необхідні для 
роботи, а пароджуються саме в ньому.

А. І1ЕЧИТАИДО.
м. Кіровоград.

Высоко над степью пылают знамена,
Монгольские ветры шумят,
Идут эскадроны, идут батальоны, 
Походные кухни дымят.
Па желтых барханах колышутся травы.
Где ваши друзья полегли,
В жестоком бою защищая со славой 
Границы монгольской земли.
Над прахом их головы мы обнажили, 
Сверкнув остриями штыков.
За каждого друга мы тут положили
По двадцать заклятых врагов.
Где были полки их, там пусто и голо, 
Лишь кости белеют один.
Запомнят они берега Халхнн-Гола,
Позор свой запомнят они.
Летают орлы над широкою степью
В равнинах шумят ковыля!
Стоим мы на сопках железною цепыо
На страже священной земли...

(К. Симонов. «Походная». Діюча ормія, 1939 р.)
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м> Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони; відповідального секретаря «= 2-45-35« 

відділу військово-патріотичного виховання і спор« 
ту — 2-45-35, решіи відділів — 2-45-36,
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@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК. 16 вересня. Пер

ша програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). 1І.Ю — Телефільм. (К). 
12.00 — Художній фільм. (Кіро
воград). 17.40 — До 100-річчя з 
дня народження В. І, Леніна. 
«Ленін про соціалізм як про 
живу творчість народу». 18.00 — 
Для дітей. «Чудова драбина». 
(М). 18Д0 — Урочисте засідан
ня. присвячене 200-річчю з дня 
народження І. П. Котляревсько
го. Передача з державного ака
демічного великого театру 
СРСР. (М). В перерві — теле
вісті. 22.00 — Художній фільм. 
(Кіровоград).

Друга програма. 22.00 — «Най- 
людяніша людина», (К). 22.30 — 
»Таланти твої, Україно». (Уж. 
город).

СЕРЕДА, 17 вересня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Телефільм. (К). 11.35 - 
«Шкільний екран». Історія дія 
учнів ЇХ класу. «На барикадах 
Парижа». (К). 12.10 — Фотохви- 
лннка. (К). 12.15 — Інтербачен
ня. Для школярів. «Ми йдемо 
за сопнем». 12.45 — Кіножурнал 
та художній фільм «Ранкові по. 
їзди». (Кіровоград). 14.20 — Наші 
оголошення. (Кіровоград). 17.20 
— Мультфільм. (К). 17.30—Про-

грама українського кольорового 
телебачення. ^Подорож за піс
нею». 18.30 — «Розум, честь З 
совість нашої епохи». (М), J9.03 
— «Наука, яік XX». (Одеса)! 
19.30 — Телевісті. (К), 19.50 
«Люди нашої епохи». «Глибоко 
коріння». (Кіровоград). 20.05 =» 
Телефільм. (Кіровоград). 20.20 — 
«1000 порад». (К). 20.30 — 
Формаційна програма «Час»', 
(М). 21.15 — «Господарі землі». 
(Кіровоград). 21.30 — Спортивна 
передача. (М).

Друга програма. 19.50 — «Грав 
Євгеній Ржанов», (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
ВІВТОРОК, 10 »вересня,

11.00 — Програма Республікам 
ської студії телебачення. 17.40 — 
Програма Республіканської 
студії телебачення. 22.00 — Ху, 
дожній фільм «Жайворонки 
прилітають першими».

СЕРЕДА, 17 вересня. 10.05 —■ 
Художній фільм «Жайворонки 
прилітають першими». 1J.35 — 
Програма Республіканської 
студії телебачення. 17.30 — Прог
рама Республіканської студії 
телебачення. 19.00 — Актуаль
ний екран. 19.30 — Програма 
Республіканської студії теле
бачення.

ЧЕТВЕР, 18 вересня 10.00 -ч 
Програма Республіканської сту, 
дії телебачення. 11.00 — Худож
ній фільм «Дванадцять годин 
тижня». 17.40 — Документаль
ний фільм. 18.30 — Програма 
Республіканської студії телеба
чення. 21.50 — Докуме!італьпп»~'- 
фільм. 22.00 — Програма Рес-“ 
публіканськоТ студії телебачен« 
ня.
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