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МОСКВА. (ТАРС). 17 груда 
робота сесії Верховної Рйдп 
СРСР проходила на роздільних 
засіданнях палат. Засідання Ради 
національностей почалося співдо
повіддю Голови Планово-бюджет
ної комісії палати депутата К. М, 
Герасимова. Ця комісія разом з 
іншими постійними комісіями па
лат напередодні сесії піддала 
проекти народногосподарського 
плану і Державного бюджету 
иапстараіііпшому аналізові.

Спірдоповідач. відзначив, що 
Державний план розвитку народ
ного господарства, як і Держав
ний бюджет, повністю відповідає 
завданням дальшого розвитку 
економіки і культури, ПІДВІіЩЄІІНЯ 
народного добробуту, зміцнення

обороііиої могуіносіі країни, 
Р.азфМ/’З. тим він запропонував 

поправку до плану: збільшити на 
130,6 мільйона карбованців, за ра
хунок наявних резервів, виробни
цтво і реалізацію товарів народ
ного споживання. У зв’язку з цим, 
а також в результаті деяких роз
рахунків приблизно на гаку ж 
суму пропонується збільшити і 
доходи Державного бюджету. Од
ночасно виявляється можливим 
збільшити па цю суму бюджети 
союзних республік. Кошти підуть 
на благоустрій районних центрів, 
на придбання інвентаря для ліка
рень, шкіл, дитячих садків і т. д.

Потім почались дебати. Кожний 
виступ був пройнятий піклуван
ням про те, щоб краще викорис-

тати всі наявні можливості, ре
зерви для успішного завершення 
п’ятирічки.

У виступах промовціи велика 
увага приділялася сільському гос
подарству. І це тим природніше, 
що країна ще перебуває під вра
женням Третього Всесоюзного 
з’їзду колгоспників, який недав
но закінчився.

Швидкий розвиток сільськогос
подарського виробництва партія 
вважає всенародною справою. 
Зростає допомога міста селу. Про 
це красномовніше від слів про
мовляють «сухі» цифри плану. У 
завершальному році п’ятирічки 50 
тисяч колгоспів і радгоспів краї
ни одержать від промисловості: 
понад 46 мільйонів тонн міие-

ральїшх добрив (майже по тисячі 
тонн в середньому па одно ґоейо- 
дарство), 312 тисяч тракторів, 
156,5 тисячі вантажних автомобі
лів, 274,5 тисячі тракторних при
чепів, 14,5 тисячі екскаваторів, 
понад 10 тисяч бульдозерів, 6,7 
тисячі скреперів і па 2,1 мільярда 
карбованців сільськогосподарських 
машин.

Депутати відзначали, що деякі 
промислові міністерства, як, на
приклад, Міністерство тракторного 
і сільськогосподарського машино
будування ще не забезпечують 
випуску багатьох нових машин, 
які пройшли державні випробу
вання і рекомендовані до серійно
го виробництва. Більш доскояа- 

(Закінчення на 2-й стор.).
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Вчора відбувся пленум обкому комсомолу, який обговорив та затвердив звіт об
кому ЛКСМУ на ХУІ-й обласній комсомольській конференції.

Доповідачем на конференції затверджено першого секретаря обкому комсомолу 
М. Д. Сиротюка.

Пленум розглянув організаційні питання.
В зв’язку з переходом на іншу роботу секретаря обкому ЛКСМУ Т. П. Лащевської 

пленум увільнив її від обов’язків секретаря та вивів зі складу членів бюро.
Секретарем обкому ЛКСМУ і членом бюро обрано В. П. Кришевича.
Пленум увільнив від обов’язків завідуючого відділом обкому комсомолу В. П. Ко- 

ломійця в зв’язку з його переходом на роботу в апарат ЦК ЛКСМУ.

ПРОБЛЕМИ
ДОСВІД 
ІНІЦІАТИВА

До ЮОріччя 
з дня народження 
в.і.леніна

Модичні халати змагаються 
білизною зі стінами кімнати. 
Дівчата — медсестри, санітар
ки — прийшли сюди безпосе
редньо з палат. В їх руках —• 
загальні зошити, авторучки. По
ряд, на книжкових полицях, — 
праці В. І. Леніна, допоміжна 
література. Дівчата ще раз за
глядають у конспекти, гортають 
книги.

Зайшов пропагандист. Запа
нувала тиша, а потім слово взя
ла Галя Любашевська: «Вчити
ся комунізму — це значить...»

Згадується розмови в райкомі 
комсомолу. «Там у нас академія», — 
сказали мені про політгурток, що 
працює при комсомольській органі
зації районної лікарні.

Згодом познайомився з цією 
академією політичної зрілості і 
із пропаганд^том Григорієм 
Никифоровичем Нечипорен- 
ком. Зайшов з ним на заняття. 
Воно розпочалось рівно о дру
гій дня.

Григорій Никифорович надав 
слово Ользі Луговій. Та висту
пила з коротким рефератом 
«Основні ознаки сучасного ім
періалізму та його реакційна 
суть» згідно з матеріалами 
Міжнародної наради комуніс
тичних і робітничих партій в 
Москві. Так вже виробилось в 
групі комсомолок-медпраців- 
ників, що виступи по темі за
няття готують самі слухачі. Ви
ступлять Оля, Валя Бадик, Оля 
Потапонко, Алла Теперман, Лю
ба Федорова, подруги їх до
повнять, а то й попросять пояс
нити те чи інше положення. 
І вже потім, коли на слова'. 
<^Ікі ще будуть запитання?»,

Пятирічка 
руками 

молодих
Р

ШКОЛА. 
ЛЕНІНА

ПЕРЕКОНАННЯ
аудиторія відповість лдовчан- 
йям, підведеться Григорій Ни
кифорович:

— От Алла нам розповіла 
про успіхи і труднощі сучасно
го розвитку комуністичного 
руху. А тепер мені 6 хотілось 
звернути увагу 
ложення, які 
глибше.

Досвідчений 
аналізує кожен 
нює вивчений матеріал, допов
нює. І знову виникають запи
тання, цього разу вже до Гри
горія Никифоровича.

Лікар районної лікарні Г. Н. Не- 
чипоренко працює з комсомольцями 
ось уже четвертий рік. За цей час 
освоїли програми семінарів і політ- 
гуртків «Молодь і суспільний про
грес», «Біографія В. І. Леніна», 
«Глобус», цього року дівчата вивча
ють праці В. І. Леніна по програмі 
«Ленінські уроки».

— Основне, що я вбачаю а 
своїй роботі з комсомольця
ми, — говорить Григорій Ники
форович, — це навчити їх ос
мислювати вивчений матеріал, 
Зрештою, вони цьому вже на
вчились.

Так. Роботу над політичною 
книгою серед комсомольців 
лікарні не можна назвати па
сивною.

Кінець заняття. Знову слово бере 
Г. II. НеЧиїїоренко:

— Наступна гема: «Ленін про зав
дання Спілок молоді». Література: 
виступ Леніна па III з’їзді комсо
молу, матеріали XXIII з’їзду КГІРС, 
Постанова ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ». Допоміжна література...

— Отже, вам потрібно підготувати 
виступи на теми: «В чому Володи
мир Ілліч вбачав першочергові зав
дання Спілок молоді», «Які заслуги 
радянської молоді перед соціаліс
тичною державою», «Як я розу
мію — пчитись комунізму», «Що 
означає вчитись комунізму сьо
годні»...

Зверніть увагу на поставлені за
питання: «в чому», «які», «як я 
розумію». Тут не одгіишешся просто 
цитатою з брошури, чн перекажеш 
зміст з книги. Щоб дані відповідь 
нр пцетавл^ні запитання, погрібно 
осмислити прочитане, сконцентрува
ти вивчене, відібрати основне. Таи 
радить пропагандист.

ще на деякі по
слід розуміти

пропагандист 
виступ, узагаль-

І ось сьогодні секретар ком
сомольської організації райлі- 
карні Галина Любашевська 
впевнено розповідає, що «вчи
тися комунізму — це значить 
постійно збагачувати свій ба
гаж знань, уміти перетворити 
комунізм у керівництво до 
практичної роботи, давати при
клад виховання і дисципліни...» 

Свого комсомольського сек
ретаря доповнює Ольга Пота
пенко, Ольга Лугова.,. Вони ді
ляться своїми думками, що 
значить сьогодні вчитися кому
нізму, бути ленінцем.

Розмова відверта і ділова. 
І вона саме така тому, що ком
сомольці теоретично підготов
лені до цієї розмови. Самостій
не вивчення творів В. 1. Леніна 
в ході Ленінського заліку, по
передні заняття в гуртку, участь 
в тематичних вечорах таких, як 
«Жити, працювати і вчитись по 
Іллічу» — ось що забезпечило 
потрібний теоретичний рівень 
уроку.

В гургку ііостіГіно панує атмосфе
ра відвертості, а теоретичні знання 
закріплюються в повсякденній ро
боті. Ось і після цього Ленінського 
уроку відбувся своєрідний суботник. 
Справа в тому, що реєстратура лі
карні переходить на иумерну систе
му. Для цього потрібно переглянути 
десятки тисяч медичних карток, що 
в короткий час працівникам реєстра
тури не під силу. Комсомольці зро
били все самі. Реєстратура працю
вала нормально, хворі не помітили 
будь-якої затримки.

В лікарні більше тридцяти 
комсомольців. Всі борються за 
звання ударників комуністичної 
праці. О. Потапенко, Л. Липо
ва, О. Скородумова, Г. Люба
шевська це право вже здобули. 
Так практично комсомольці лі
карні вчаться комунізму. І це 
теж одна з складових успіху 
уроку.

Б. КУМАНСБКІШ, 
власкор «Молодою ко
мунара».

НАГОРОДА
Хорошою працею зустріча

ють Ленінський ювілей мо
лоді кіномеханіки з села 
Журавлинка Павло Цомпель 
І Анатолій Станкевич. В тре
тьому кварталі вони були 
нагороджені перехідним Чер
воним прапором районної кі
номережі за успіхи в куль
турному обслуговуванні од
носельчан. За одинадцять 
місяців кіномеханіки викова, 
ли річний фінплан майже на 
150 процентів.

Л. ПОЛІЩУК.
Голова пінський район.

Хоча ці дівчата і працюють о 
різних галузях — Люба Чуб про
давцем у магазині, а Валентина 
Славна дояркою, вони міцно 
дружать. Люба і Валя — члени 
комітету комсомолу колгоспу 
«Перемога» Кіровоградського 
району та редколегії стінної 
газети. Жодна комсомольська 
справа не обходиться без учас
ті комсомолок-активісток.

На фото; Люба ЧУБІ Вален
тина СЛАВНА.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ«

ВЧИТЬСЯ АКТИВ
Три дні в Компаніївці проходив семінар сек

ретарів первинних комсомольських організа
цій району. Перший секретар райкому 
ЛКСМУ А. Коротченко виступив з доповіддю 
«Завдання комсомольських організацій по під
готовці та відзначенню 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна». Військовий комісар ра
йону т. Романов повів па семінарі розмову про 
організаційну роботу комітетів комсомолу по 
військово-патріотичному вихованню молоді.

В кінці першого дня роботи семінару пер
ший секретар райкому КП України М. Д. 
Пилипенко зробив доповідь про підсумки ро
боти Третього Всесоюзного з’їзду колгоспни
ків і завдання комсомольських організацій ра
йону.

Другого і третього дня роботи семінару ком
сомольські ватажки проходили практичне нав
чання.

В. ТКАЧУК, 
інструктор обкому ЛКСМУ.

„ОБИРАЮ ПРОФЕСІЮ 
ХЛІБОРОБА,,.“

Цікаві комсомольські збори 
відбулися п селі івапілці на дру
гому відділку радгоспу «Черво
ний землероО».

Про рішення Третього Всесо
юзного з'їзду колгоспників і 
завдання комсомолу розповіла 
секретар партійної організації 
господарства В. П. Таран,

Варвара Павлівна зупинилася 
зокрема на тому пункті в допо
віді Л. І. Брежнєва, де він гово
рив про підготовку кадрів ма- 
совцх професій, здатних вико
нувати на високому рівні всі 
роботи, зв’язані з експлуата
цією нової техніки, впровад
женням хімії, розвитком меліо
рації. В доповіді було сказано 
про тс, що кожний колгосп і 
радгосп повинен своєчасно і 
планомірно готувати механіза
торів та інших спеціалістів, ма
ги певний резерв цих кадрів. Се
кретар звернулась до комсомо
льців радгоспу, які не раз були 
зачинателями хороших справ, 
щоб вони відгукнулися і на 
цей заклик партії.

В обговоренні доповіді висту
пили комсомольці Хюппінеи, 
Лівий, який тут же, на зборах, 
повідомив, що їде на навчання у 
Боорннецький сільськогоспо
дарський технікум, Дегтярьов, 
вчителька іванівської восьми
річної школи Бреславська. Всі 
вони говорили про нові завдан
ня комсомолу в світлі рішені. 
Третього Всесоюзного з’їзду 
колгоспників і палко підтрима
ли політику партії і уряду.

Учасники зборів також обго
ворили питання про розповсюд
ження літератури 
ників радгоспу, 
ка організація ____ _____ _
орала зобов'язання з 20 листо
пада по 20 грудня розповсюди
ти літературу на суму сорок 
карбованців. Зобов’язання цс 
вже перевиконане.

Значну увагу на зборах було 
приділено спортивній та оборон
но-масовій роботі.

По обговорених пн'.аннях збо
ри прийняли відповідне рішен
ня.

В. ДАНИЛЕНКО, 
інструктор Бобринецько- 
і'О райкому ЛКСМУ.

серед робіт- 
Комсомольсь- 
госнодарства
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ВИДАННЯ ТВОРІВ
К. МАРКСА
І Ф. ЕНГЕЛЬСА
АНГЛІЙСЬКОЮ MOBO1Ö

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

лий бурякозбиральний комбайн 
єІ\СТ-2А», наприклад, успішно 
пройшов державні випробування 
ще три роки тому, але досі не ви« 
пускається. Замість нього колгос
пам і радгоспам поставляють ком
байн старої конструкції, менш 
ефективний.

Однією з найважливіших умив 
дальшого піднесення сільсько
го господарства е меліорація. 
Адже в нашій країні більше по
ловини всіх посівів розміщені в 
зоні недостатнього зволоження, а 
мільйони гектарів земель у Нечор
ноземній зоні зазнають надлиш
кового зволоження.

Про меліорацію говорили бага
то депутатів і, зокрема, міністр 
меліорації і водного господарства 
СРСР депутат Є. Є. Алсксєєв- 
ський, який дав у своєму виступі 
ргляд того, що робиться по краї
ні на цій важливій ділянці.

Після травневого Пленуму 
’(1965р.) ЦК І\ПРС зрошено *1,4 

мільйона гектарів земель, осуше-' 
но — 3,1 мільйона гектарів і на 
6 мільйонах гектарів проведено 
роботи по очищенню сільськогос
подарських угідь від чагарників, 
дрібнолісся, по прибиранню ка
міння.

Відповідно до народногосподар
ського плану на Україні в 1970 
році буде продовжено будівництво 
Каховського зрошуваного масиву 
площею в 260 тисяч гектарів. Но
вобудовою Північного Кавказу є 
спорудження Великого Ставро
польського каналу для зрошення

200 тисяч гектарів земель. У ви
рішальний етап вступить будівни
цтво Краснодарського водоймища 
на ріці Кубані, яке дасть мож
ливість, збільшити площі під ри
сові сівозміни в. кубанських 
плавнях на 155 тисяч гектарів.

Величезні зрошувальні роботи 
мають бути виконані в Поволжі, 
про що тов. Л. І. Брежнєв пові
домляв у своєму виступі на Все
союзному з'їзді колгоспників. Зе- 
мельиоводні ресурси тут дають 
змогу зросити більш як 8 мільйо

нів гектарів. Вже до 1975 року 
передбачається зросити в Повол
жі 700—750 тисяч гектарів.

Розширяється в наступному ро
ці спорудження інженерних рисо
вих систем у пониззях Сирдар’ї,- 
Амудар’ї, Дунаю, Волги, Іллі, а 
також на Далекому Сході. Харак
терно, що такі споруди, закінчені 
в роки пинішпьої п’ятирічки, вже 
успішно служать народові. Плай 
закупок рису в країні до 10 
грудпя перевиконано на 100 тисяч 
топи.

Збільшується розмах зрошу
вальних робіт в зоні бавовництва 
і, зокрема, в головній його базі— 
в республіках Середньої Азії.

На засіданні Ради Союзу із 
співдоповіддю виступив Голова 
Планово-бюджетної комісії пала
ти депутат П. Я. Розенко. І в цій 
співдоповіді також схвалені про
екти народногосподарського пла
ну і Державного бюджету на 1970 
рік.

У Москві відбулася неї-» 
рада представників англій
ського видавництва «Ло- 
ренс енд уішарт» (Ло)ф 
дон), американського вю 
давництва «Інтернешнд 
паблііиорс» (Нью-Йорк?,
радянського видавництва 
«Прогресе» (Москва) та 
Інституту марксизму-лені*. 
нізму при ЦК КПРС, нА 
ЯКІЙ буЛО обґОВОреНО ПИ- 
тання підготовки видання 
зібрання творів К. Маркса 
і Ф. Енгельса англійською
мовою.

Одностайно прийняті за
гальні принципи підготов
ки і затверджено склад 
видання. Намічено попе
редній план випуску тво
рів. Перші три томи ви
йдуть у світ в 1971 році, 

(ТАРС).

Комсомольці колгоспу Імені 
Ульянова Ульяновського району 
підвищують свій політичний рі
вень в гуртку «Біографія В. Т. 
Леніна», і пропагандист-С, П. 
Маслій, який працює головок» 
виконкому Вільхівської сільської 
Ради, — перший порадник мо
лоді.

На фото: пропагандист С. П, 
МаслІЛ.

Фото в. КОВПАКА.

Коли вн зайдете в цю будову, то 
не повірите, що це гараж для авто
бусів. скоріше вн скажете, що це 
палац для спортивних амагжиь 
взимку. Будова вражає своєю ве
личністю. В ній море світла, стіни 
іскряться білизною. Опоряджує цю 
будону, наводить такий блиск ком
сомольською - молодіжна бригада 
штукатурів Марії Казаріної.

Дівчата вже закінчили штукатурні 
роботи, тепер фарбують залізні де
талі і білять стіни, стелю, підпорні 
колони. Таміла Драч, Тамара Пла
тонова і Людмила Данильченко 
вправно і без промаху «стріляють» 
червоною фарбою по залізних дета
лях новобудови. Оля Балакай, ви
сока і струнка, як тополька, одягне
на в підігнаний по фігурі синій ком
бінезон, вибралась на рухоме риш
тування, яким служить списаний 
автобус, і направила свій гідро- 
пульт-спнс в стелю. Вапно-молоко 
міріадами найдрібніших крапельок 

липне до стелі, частина їх' повисає 
в повітрі, і вже здається, що то не 
Оля тягнеться до стелі, а яблунька 
у весняному білому шумовинні...

Ще навчаючись в школі села Ка- 
ніжа Новомнргородського району 
(як це було недавно, здається!). 
Оля, як і багато її подруг, замис
лювалась: ким бути? Яку дорогу 
обрати о житті? Читала багато 
кнИжок, старалася не пропустити 
жодного кінофільму. І скрізь шука
ла відповідей на свої хвилюючі пи
тання. А коли закінчила вісім кла
сів, вирішила, що стаие будівельни
ком, як її старша сестра. Батьки 
благословили дочку на що благо
родну професію. Оля приїхала в 
Кіровоград і вступила до профтех
училища 5» 2.

Швидко промайнули два роки на
вчання. По закінченні училища 
Ользі Балакав присвоїли професію 
штукатура-маляра 3-го розряду і 
направили в будівельне управління 
Л 3 тресту «Кіровоградпромбуд». і 
тепер вона задоволена своєю долею, 
робота їй до вподоби. Знайшла Оля 
тс, шо шукала. Комсомольці брига
ди обрали її своїм групкомсоргом. 
Подруги —■ Таміла Драч, Валя Під- 
лубна та інші також закінчили 

профтехучилище і тепер працюють 
разом.

А от Галина Коцир, Діда Оголь, 
Аня Воронкова прийшли на будову 
пізнавати життя-буття зразу по за
кінченій школи. Спочатку то цеглу 
підносили, то розчин, то матеріал 
готували. Поміж ними була і Марія 
Казаріна. Вона мала більший жит
тєвий досвід і як могла допомагала 
дівчатам то порадою, то добрим 
словом, а де треба було, то і засту
палася за них.

Майстер будівельного управління
3 Володимир Федорович Валев- 

ськнй помітив, що Казаріна має не
абиякі організаторські здібності і 
незабаром призначив її бригадиром.

Одного разу під час обідньої пе
рерви Марія сказала своїм дівча
там:

— Ну, мої дівоньки, мабуть, до
сить нам бути підсобними. Пора 
нам ставати справжніми будівель
никами!

Дівчата насторожилися, не відра
зу зрозуміли, куди веде бригадир.

— При нашому тресті є учбовий 
комбінат, — продовжувала Казарі
на. — Давайте всією бригадою на 
штукатурів!..

Удень вони працювали, з вечора
ми сідали за парти. А цього літа 

бригада поповнилася випускниками 
з профтехучилища. Тепер в ній 22 
чоловіка, з них 17 комсомольців. 
Майстер В. Ф. Валевський, де б не 
говорив про дівчат бригади Марії 
Казаріної, завжди характеризує їх 
найкращими епітетами:

— Дружні, працьовиті, роботу 
свою люблять, виконують її старан
но, сумлінно. Щодня дають 120—125 
процентів норми. Борються за зван
ня бригади комуністичної праці.

Дівчата систематично підвищують 
свою кваліфікацію. Щоб найкраще 
використати час, Казаріна дотопи
лася з дирекцією учбового комбіна
ту, щоб в бригаду під час обідньої 
перерви приходив викладач. Після 
проходження програми екзаменацій
на комісія підвищила кваліфікацію 
ссім слухачам цих своєрідних кур
сів на один розряд.

Галина БІлецька, Ніна Якубська, 
Марія Погоріла, Люба Баркас теж 
вчаться п середній школі робітничої 
молоді. Вони мріють стати інженс- 
рами-будівсльняками...

Бригада живе по закону «Один за 
всіх, псі за одного». Якось Люда М. 
не вийшла на роботу. Подруги за
непокоїлись. Ліоже, захворіла? Але 
в гуртожитку її не було. Виявилось, 
нареченого в армію проводжав.

Через кілька днів Люда вийшла 
на роботу. Обступили її розгнівані 
дівчата.

-- Ти, Людо, ганьбиш нашу брига, 
ду! — за всіх сказала бригадир.

— Я не винна, — з посмішкою 
відказала Люда.

— А хто ас винен?
— Любов, — і знову Людині уста 

розплнвлися в лукавій посмішці.
— Та хіба ж це любов, Людо?!! —■ 

з ііркотою в голосі майже скрикну
ла Марія Володимирівна. — Про ді- 
вочу честь ти хоч що-небудь чула?..

Нелегкою ця розмова була для 
Люди і для всієї бригади. Мабуть, 
вона запам'ятається їм на все жит
тя..-.

Нещодавно дівчата закінчила 
опоряджувальні роботи на одній 
будові. Скоро закінчать наводити 
порядок і в гаражі.

У соціалістичному змаганні МІЖ 
молодіжними колективами тресту 
«Кіропоградпромбуд» бригада Ма
рії Казаріної утримує першість. 
Міськком комсомолу нагородив її 
Почесною грамотою.

к. кліщ, 
член обласного літоб’єд
нання.

м. Кіровоград.

ЙОГО, Ä 
мовлять 
а попи

«Мені С>б рокнз, — пише 
телька Кіровограда А. А. Цепо- 
ва. — Я часто відвідую молоч
ний магазин, що по вулиці 
Карла Маркса, а сьогодні мені 
хочеться винести подяку через 

‘ вашу газету продавщиці цього 
■ магазину Галині Піддувалопій.

Вона ввічлипа, уважна, обслу- 
говуе швидко і культурно».

Що ж, такий лист читати 
приємно, і ми з задоволен
ням приєднуємось до слів 
А. А. Цепової. Но менш при
ємно читати і листа Зої Фе
сенко, секретаря комсо
мольської організації Нон- 
городківської райлікарні.

’ «Всі паші комсомольці беруть 
активну участь у четвертому 
стані Ленінського заліку, а не
щодавно ми вирішили пронести- 
недільник иа честь 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна. В 
ньому, крім комсомольців з рай» 
лікарні, була молодь з аптеки, 
саиепідстаїіції. Суттєву допомо
гу одержав тоді колгосп імені 
Шевченка, а зароблені гроші ми 
перерахували у фонд солідар» 
кості з патріотами В’єтнаму».

Люди скромної профе
сії— продавці, кухарі, лис
тоноші... Це ті, чиїми послу
гами ми користуємося що
дня, кому завдячуємо своїм 
гарним настроєм, апетитом, 
здоров’ям. Тому, можливо, 
й не дивно, що редакція са
ме про них одержує чимало 
листів.

В. Махненко, студент зоо- 
веттехнікуму з м. Новомир- 
города:

«Працює Єиа Андріївна Чсчу- 
ка кухарем’ в дитячих яслах кол. 
госпу імені -10-річчя Жовтня Но
вомнргородського району. Стра- 
ви готує смачні, діти їдять з 
апетитом, ростуть бадьорими».

Г. Крикун з с. Шепилово 
Голованівського району:

«І Наділ Гаврищук, і Євгспа 
Дмитрівна Довга — продавці 
першого класу. Рідко хто з 
покупців вийде з магазину, нічо- 
го нс купивши, бо вміють його 
господарі і про товар розповіс
ти, і порадити придбати його».

Все ближче той день, ко
ли вся країна святкуватиме 
100-літній ювілей В. І. Лені
на. В ці перед’юзілейні дні 
кожен прагне працювати як
найкраще. Якщо це робіт
ник — його продукція має 
йти з першого пред’явлен
ня, якщо вчитель — його 
уроки найвищої якості. Лис
ти і повідомлення, що над
ходять до нашої редакції, 
свідчать про те, що кожен, 
хай робота його здається, 
навіть, непомітною, хоче 
виконати її найкраще, при
нести людям задоволення.

Так, послуга приємна, ко
ли пропонують її з щирим 
бажанням принести людям 
радість. А чи не найбільша 
радість — одержати листа 
від друга, сина, коханого?

«В будь-яку погоду наш Пав« 
ло Костянтинович на посту, —• 
пише про сільського листоношу 
П. К. ДГордіцу завідуюча сіль
ською бібліотекою с. Новогригв- 
рівки Малописківського району 
Р. О. Пильненька, — Про тс. 
щоб він вчасно не доставші ко
респонденцію, не може бути й 
мови. Годинника по ньому звіря, 
ти можна. Та Павло Костянтино
вич не лише розносить корес» 
нондеицію. В його сумці — мар- 

-ки, листівки, а якщо треба пе
редплатити журнал чи газету, 

’ ’ буДІ, ласка: пін це зробить ду
же швидко. На його дільниці 
передплачено 900 примірників 

’ друкованих видань».
’ Послуга, дійсно, приємна, 
; якщо людина пропонує її 
‘ не тому, що це її робота, її 
, обов’язок. Хіба ж обов’яз

ково посміхатись, коли не-
• має настрою? Важливо ко-
■ рентно і иправно робити
• свою справу. На жаль, ре-
• дакція одержала і такого 
і листа, хоч він і єдиний:
і «Ваша газета — остання їй- 
, станція, де я можу одержати 
, допомогу. Більше місяця тому 

я здала п хімчистку пальто
1 (приймальний пункт Kt 6, що 

біля обласної друкарні, квнтаи» 
, цін № 195105). Одинадцять разів 

ходила я одержувати "
1 мене «заспокоювали», 

студентам холодніше,
■ приходять не менше разів. Ало 
, ж під цього ні мені, ні студеп-
■ там (до речі, я їм дуже сііівчу- 
> паю) не тепліше. Конструктор- 
і модельєр швейпо-галантерейної

фабрики М. Кріщенко».
1 Для справки М. Кріщенко, 

Про змірт Вашого листа ми 
повідомили керівництву 

і фабрики хімчистки, але від-» 
' повіді до цього часу не> 
' одержали. Що ж, почекай

мо разом.
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(Закінчення).

ПЕДАГОГІЧНИЙ такт у навчанні, у ви
хованні, у щоденному спілкуванні 

/ли повинні завжди виявляти до всіх ді
тей, без жодного винятку і особливо до 
дітей із так званих важких сімей. Тих ді
тей, де в сім’ях панують грубощі, лайка, 
важкі і нестерпні обставини.

У школі для такої дитини настає світ
ла хвилина. У колі своїх товаришів, у ко
лі учителів від їхньої хорошої ласки, від 
привітного слова, від товариської атмос
фери серце такої дитини відтаює.

Є и нас у школі в одному класі хороша дів
чина II. Комсомолка. Товариська, весела. Але 
який біль носить вона на серці. Не ра? і не 
два її батько приходить п’яним, бешкетує, об
ражає і матір, І їх лихими словами. Де 
ижс там до виконання домашніх завдань, до 
розв’язування задач. І коли вона заявляє, а 
заивляє-таки часто, що не вивчила матері
алу, то чи варт забувати про все те, що дієть
ся у її сім’ї?

Якось у відвертій розмові вона заплакала І 
сказала: ........
-•4= Ох, якби ви знали, як мені важко!

А її мати теж із сльозами на очах попроси
ла:

— Ви ж там хоч у школі не зобижанте моєї 
дочки. Не ставте їй п’ятірок, пе цього я про
шу — говоріть із нею по-людському...

Такі зустрічі, такі розмови не забува
ються і не повинні забуватись.

Є и пас ще важчі сім’ї. І з них діти вчать
ся у школі. Кілька учнів із 9 класу полізли н 
магазин темної ночі. Про них можна було по
чути фразу: «Яблуко від яблуні далеко не 
відкотилося!» Ті діти побували в болоті I не 
зовсім ще й вилізли з нього. В одного з учнів 
рецидив повторився. Виривати з болота їх 
■треба. Нам усім. Піонерській організації. 
Комсомольській. Педагогічному колективові. 
Виривати треба тактовно, обережно, чуйно, 
пам’ятати, що неувагою, грубощами ми від
штовхуємо дитину далі від себе, від нашого 
світлого, сіючи й озлоблений в душі такої ди- 
■гііии.

Давайте мислить логічно, так, як воно 
складається в житті.

Вдома — грубощі, від яких вона рветь
ся, а коли в школі ми зустрінемо її зне- 
оагою, байдужістю? Куди їй йти? і як 
іти? І якою вона стане?

ЧИТЕЛЬ завжди знає більше, ніж 
учень. Тому ж він І вчитель! Почуття 

педагогічного такту вчить, ніколи не 
показуй своєї переваги над учнем. Ніко
ли навмисне її но підкреслюй. Таке нав- 

/лисне, настирливе, постійне підкреслю
вання принижує учня. Говорім і доказуй
мо дітям інше: ви знаєте менше, як я, 
але ви знатимете і те, що я, і обов’язко
во підете далі. Ми не ті, якими були на
ші батьки, ви ж будете не такими, як 
ми. Це закон розвитку нашого комуніс
тичного суспільства.

Ми своєю роботою розпалюємо в учня вогник 
потягу до знань. І хіба то поодинокі випадки, 
коли той вогник перетворюється в захоплен
ня |<я все життя?

Учні наші багато читають, дивляться, 
аід них почуєш найнесподіваніші питан
ня, твердження, міркування, міркування 
свої, вірні, глибокі.

Вік наших учених стає все молодшим. 
Дуже багато о нас і кандидатів наук, і 
докторів, вік яких 25—ЗО років.

Доводиться чути й про такс, коли учитель, 
не задумуючись про наслідки, починає «при
саджувати» учня, що «посмів» знати більше. 
Ніби той посягає на його авторитет. А ця 
скл щна задача підказує інший розв’язок. 
Для себе — додаткову працю. Для себе її для 
учнів — спільну радість. Бо тут, як кажуть, у 
зародку закльовується не печальне, а добре 
явище, коні учень переростає учителя. Він 
так чи інакше піде далі. Ми вчимо іі виховує
мо но одних першокласників, для яких ми

(Початок в газетах за 16 та 18 грудня).

свого ролу «боги», коли навіть неправильне 
слово учители — закон.

Один із учнів третього класу непра
вильно розв’язував задачу. Мучився над 
нею більше, як годину. Батько схилився 
до нього і почав доводити, що задача 
розв’язується зовсім не так. Син не зго
дився з батьком, стояв на своєму’, так 
радив учитель і задачу необхідно розв’
язувати лише так.

Старшокласники ж до нас придивля
ються дуже уважно, дивляться на нас 
трохи іншим поглядом. І якщо дають 
якесь питання, то й чимось цікавлячись, 
але цікавлячись і нами. А чи ми знаємо 
про то й те? Ми кажемо їм — читайте, 
вчіть напам'ять. А їм цікаво — а ми чи
таємо? А ми знаємо щось напам’ять? 
Вони бачать і наші помилки. В кращому 
разі про них вони мовчатимуть. Але ко
ли таких помилок буде більше, коли во
ни стануть своєрідним разком намиста, 
учні про них заговорять...

І вони дуже добре зрозуміють нас, 
коли ми почнемо окриком (а чим же 
ще!) присаджувати учня, який посмів 
нам задати несподіване питання.

В. І. Ленін учив нас: якщо чогось 
знаєш, навчишся. .

Питання педагогічного такту — питання 
й навчання. З чим ми йдемо до дітей? 
Якщо з багажем ще за інститут, який 
ми закінчили двадцять років тому 7 то 
краще не йти. Бо спіткнемосц, І впаде
мо. Отже, настійно виринає, не зникає й 
не зникне ще одна істина — учитель це 
учень, вічний учень...

Життя в класі, якщо до нього придиви
тись, не якась ідилічна картина. Тут 
щодня стільки виникає епізодів, зав’язу
ється стільки вузлів, що їх і но перелі
чиш.

Ось хоч би й дружба. Кожен з учителів мо
же назвати хлопчиків і дівчаток, які добре 
вчаться, які дружать ще з перших років пав- 
чання, які й жити одне без одного не можуть. 
1 проти такої дружби пе виступаємо ми, нічо
го не заперечують і батьки.

Але в житті, п класі і поза школою зав’язу
ється і інша дружба — міні дисциплінованим 
учнем і таким, що має оцінку з поведінки «1» 
або й менше. Батьки проти такої дружби. А 
вона триває. І якщо батьки не можуть забо
ронити її, то в нас такого права немає й не 
може бути. Тут теж потрібен такт, роздум, 
добре слово, вчасна порада. Мені здається, що 
коли є т-іка дружба, то не зовсім уже й по
гано. Слід лише ні на хвилину не залишати її 
поза увагою, слід добре придивитись, яка «сто
рона» дужча. Йти па поміч доброму учневі, 
впливати иа недисцнплінопаного, виховувати з 
нього хорошого хлопця. Ніхто не скаже, що 
це завдання легке, мабуть, воно найважче, але 
вирішувати, розв'язувати його нам.
’’У ЧНІ обирають собі шляхи у життя. І 
*• яка робота постає перед нами. Од
нією або двома бесідами на вибір про
фесії не відбудешся. Треба й про це з 
учнями та з батькал^и говорити вміло, 
образно, гаряче, пристрасно. Перекону
вати, що всі професії у нас потрібні, що 
романтика є всюди. Такт — це й наст
рій, це мрія, це палке слово, це переко
нання.

Не всі з них мають однакові сили, не всі 
однаково встигають. Так складалося їхнє нав
чання, обставини, умови, що одні мають хоро
ші оцінки, інші гірші. Закривати очі па цс — 
значить бути педагогом не дужо далеким. Роз. 
кривати очі треба на інше.

Це наші діти. Наші. Це наша 
на. Вони потрібні для Вітчизни, 
громадськості, від батьків, від нас 
жить, якими зростають вони. Всі 
оберуть різні професії, підуть у 
своїми шляхами. Але всіх їх повинно 
об’єднувати одне — любов до Батьків
щини, почуття людяності, сердечності, 
добра. Ось де ключ до найголовнішого в 
педагогічному такті вчителя.

N. СТОЯН, 
вчитель.

У Кіровограді закінчив ро
боту обласний семінар керів
ників гуртків дитячої техніч
ної творчості. Головна мета 
семінару — обмін досвідом ро
боти гуртків юних 
що працюють при 
будинках піонерів.
любителів ракетомоделюваиня 
С. Кононенко з Олександрівни 
розповів про виготовлення мо
делі корабля «Схід», оператор 
Кіровоградської студії телеба
чення А. Будулатьев прочитав 
лекцію про зйомку кінофіль
мів та хімічну обробку плівки, 
А. Лут з Тишківського Будин
ку піонерів Доброве.іичківсько- 
го району певідал про «секре-

умілі.ціп, 
районних 
Керівник

ти» організації ракетомодель* 
ного гуртка..« Багато корисно« 
го, цікавого почерпнули на се
мінарі також прихильники 
авіо- та судномоделювання. 
Керівники гуртків дитячої тех* 
нічної творчості мали змогу 
не лише слухати теоретичні 
настанови, а також власноруч 
зайнятися виготовленням тієї 
чи іншої моделі.

П’ять днів тривав семінар. 
Повернувшись додому, пред* 
ставники юної армії умільців 
приступили до підготовки 
гуртківців для участі а облас
них змаганнях з технічних ви
дів спорту.

Таїся МЕХЕДА, 
керівник фотогуртк.ч 
Кіровоградської об
ласної станції юннх 
техніків.

ІДОИІМ
В ДОРОЗІ — 

«ЛАЗ-695-М»
Світловодськнй автопарк по« 

повнився новим пасажирським 
транспортом — чотирма комі* 
фортабельнимн автобусам» 
марки «ЛАЗ-695-Е» та двома 
марки «ЛАЗ-695-М». ЛАЗи ма« 
ють м’які крісла, широкі вік* 
па, удосконалену вентиляцІкУ 
влітку, опалення — взимку« 
Вони оздоблені фарбами при« 
ємного кольору. Місткість їх 
па двадцять пасажирів біль« 
ша ніж в звичайних ЛАЗах. 
Автобуси вирушили по між* 
міських маршрутах та по ву« 
лицях наддніпрянського міста.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ'

В РОЛІ
ТОМЛИНСОНА

Останків- 
кіностудії 

Олега Ви*
Санітар, монтажник на будівництві 

Сі.кої телевізійної вежі, робітник иа 
(«Мосфільм». Такий був трудовий шлях -----
доиа до вступу на акторський факультет ВДІК. 
Уже в перші роки навчання кінематографісти за- 
їгікавплеь О. Видовим. Широке визнання прийшло 
до нього після виконання ролі Володимира у 
фільмі «Заметіль», який поставив В. Басон. Го
ловна ролі, в датському фільмі «.Червона маптія» 
Принесла кіноартисту міжнародну популярність.

В дні VI Міжнародного кінофестивалю в Москві 
ї(а скрапах столиці демонструвався фільм юго
славського режисера Іована /Кивановпча «Про 
причину смерті не агадувати». В ньому головну 
роль лсйтсианта-есесіпця, який фотографує свої 
жертви перед розстрілом, викопував Олег Вилов, 
Це була перша негативна роль артиста, але вико
нав пін її дуже талановито. Не випадково цей 
фільм був заборонений в Західній Німеччині.

Зараз Видов знімається в фільмі «Ватерлоо», 
який ставлять радянські, італійські та англійські 
^кінематографісти. Постановку здійснює радян
ський режисер Сергій Бондарчук. Олег Видов грав 
роль англійського генерала Томлинсона — моло
дого і дипломата, який зіграв не останню
Роль п перемозі над військами Наполеона.

—• Мені подобається, ~ говорить О. Видов, 
Що ролі пропонують різнохарактерні і цікаві. Кож- 
ЙИ з них — цс знайомство з новою, своєрідною 

іографіею, а індивідуальним характером.
В. БАУЛІН, І. ГІНЗБУРГ. ну: О, РИДОВ.

бути схожими на Павку Корчагіна 
Антоновича Терсщенка...

Олександра Алтухова, 
шо з’їдав за обідом по

„ „ , ....  ,___ , на передній край оборо*
ни почали падати ворожі бомби. Водночас во-

® Д«ля смеша

— 1.
193S року Головкіпка проводжала 
в армію 72 хлопців. Грала музика, 

несоромлячись, цілу-

Коли до комсомольських лав приймали Та
цю Лайшевську та-Аллу Жадовець, їх запита
ли:

— 11а кого ви бажаєте бути схожими у 
житті, хто е для вас взірцем?

Дівчата відповіли:
Бажаємо

і на Івана

...Восени
на службу . _______,_  ____ .
лунали пісні, дівчата, несоромлячись, цілу
вали своїх милих. Серед тих, хто йшов цієї 
осені в армію, був і молодий вчитель комсо
молець Іван Терещенко. Після закінчений 
Олександрійського педтехнікуму два роки 
довелося попрацювати вчителем п ґоловківці. 
Довго не міг звикнути, до того що діти на
зивають його Іваном Антоновичем, червонів, 
ніяковів....

Коли вийшли за село, на пагорб, озирнувся 
Іван на рідну Головківку, на річку Бешку, що 
сріблястою смугою виблискувала па сонці.

— Чекайте мене, — сказав учням.
Та не знав Іван, що повернеться додому аж 

через 8 важких років, що з 72 головківських 
юнаків иа поріг батьківської оселі ступлять 
лише дев’ятеро

У військкоматі Івана разом з односельчани
ном Федором Глущенком направили до Ленін
града у військово-морське прикордонне учили
ще, а потім він продовжував навчання а Ки
ївському загальновійськовому.

Весною 1941 року у новій військовій формі 
Іван з відзнаками лейтенанта п останній раз 
пройшовся крутими схилами Дніпра. Довго 
стояв на Володнмирській гірці, прощаючись з 
Дніпром. Думав знову про невеличку річку 
Бешку, про своїх учнів, що залишились у Го- 
ловківці. А вранці поїзд, тривожно вистуку
ючи по рейках, повіз лейтенанта на захід, в 
невеличке прикордонне містечко Раву-Руську...

— 2.

змі- 
І ВІД 
зале- 
вони 

життя

Рава-Руська. Коли чуєш цю назву, відразу 
згадуєш героїчних захисників Брестської фор
теці. Тут, під Рава-Руською. в перші дні вій
ни 41 стрілецька дивізія під командуванням 
Мікушева дала відсіч переважаючим силам 
ворога.

Лейтенант Терещенко командував кулемет
ною ротою. 16 червня прикордонники за
тримали двох порушників кордону, наступного 
дня порушили кордон фашистські літаки. З 
ворожого боку чувся гуркіт моторів, гітлерів
ці стягували до радянського кордону танки.

У цій напруженій, нервовій обстановці ком
див Мікушев зібрав до себе офіцерів. Він на
казав відкликати всіх з відпусток, видати бій
цям повні боєкомплекти, ще раз перевірити 
основні і запасні позиції. Командир кулемет
ної роти Терещенко вже добре вивчив своїх 
бійців. Він навчав їх влучно стріляти з куле
мета, швидко міняти позиції, ретельно їх 
маскуваги.

Ввечері 21 черппя воїни дивились кінофільм. 
Потім кепкували з Олександра Алтухова, 
кремезного сибіряка, шо з'їдав за обідом по 
дві порції. Сашко не ображався, був веселої 
вдачі...

А о 4 годині ранку 
і...... .......   — ------
рог відкрив гарматний і кулеметний вогонь. 
Гітлерівські автоматники під прикриттям тан
ків перейшли кордон.

Кулеметники лейтенанта Терсщенка зайня
ли оборону, намагаючись вогнем кулемета від
різати піхоту гітлерівців від танків. Надсад
ний рев моторів, брязкіт сталевих гусениць 
викликали тривогу. Вибухом ворожого снаря
ду вбито лейтенанта Васігльченка і знищено 
кулемет. Олександр Алтухов, зв’язавши до ку
пи кілька гранат, крадькома підповзає до тан
ка і підриває його. Інший танк мчить на по
зицію кулеметників, намагаючись розчавити її 
гусеницями. В цю хвилину командир роти Те
рещенко зв’язкою гранат підривав цей танк. 
Відбито першу атаку...

Генерал Мікушев, обходячи передній край, 
поздоровив кулеметників з першим бойовим 
успіхом.

Протягом 5 діб відбивали воїни 41-ї дивізії 
атаки гітлерівців. 26 червня, коли нависла за
гроза оточення, було одержано наказ про 
відступ. Баї ато воїнів дивізії загинуло в 
перші п’ять днів війни. «Подвиг цієї дивізії в 
героїчному захисті Рава-Руського укріпленого 
району я порівнюю з подвигом героїв Брест
ської фортеці», —. пише у своїх мемуарах 
Маршал Радянського Союзу Ф. Голіков.

— 3.
Важкі, кровопролитні бої піл Києвом влітку 

19-11 року. Знову дивиться на води Дніпра 
лейтенант Іван Терещенко. Тільки це вже не 
прозора чиста пода Славутича, а вода зміша
на з кров’ю бійців. Переправа під Кансвом. 
Скувчились автомашини і гармати, піхота і 
біженці. Ворожі літаки раз у раз скидають 
бомби, намагаючись влучити в переправу, фа
шистська піхота рветься до Дніпра. Кулемет
ники Івана Терсщенка тримають оборону, при
криваючи переправу. В кожухах закипав во
да, і хмари пару, змішаного з димом, висять 
над позиціями. Ворожим осколком поранено 
Сашка Алтухова. Командир роти Іван Тере
щенко перев'язує бойового друга І припадав 
до його кулемета.

Сутеніє, у дніпровській воді віддзеркалюєть
ся величезна заграва, і здається, що то го« 
рить вода. Це було останнє, що побачив тоге 
дня Іван Терещенко, В ту мить поблизу куле
мета розірвався снаряд.,.

Після поранення Іван Терещенко знову на 
фронті. Скільки було їх — фронтових доріг« 
боїв, втрат бойових друзів. Служив Терещенко 
у 300-й стрілецькій дивізії, як і в перші днЄ 
війни, командував кулеметного ротою. його 
бойовий досвід, майстерність, швидко оцінили 
і бійці, і командири.

...Важкий бій під Харковом. З усіх боків 
гітлерівці. Тридцять бійців зайняли оборону,, 
ведучи нерівний бій. Ніхто їм не може допо
могти. Вже використали останні гранати. Пе
рерахував лейтенант Терещенко воїнів своєї 
роти — залишилось шість чоловік. Від вибуху 
бомби захиталася земля, і Терещенко втратив 
свідомість...

Почалась нова смуга в житті Терсщенка« 
Полон. Каземат на Холодній горі у Харкові« 
Допити, катування, знову допити. Сили поки
дають Іпана, від голоду пухнуть ноги. В бара« 
ці він познайомився з худорлявим високим чо
ловіком — Олександром Адамчуком. Виявило
ся, що Олександр Адамчук — військовий ін
женер. Він став ділитися з Іваном своєю пай« 
кою хліба, підгодовувати Івана.

— Ти зрозумій одне, — говорив Олександр, 
— треба зберегти сили для боротьби. Якщо бу
дуть сили, ми ще покажемо фашистам на ЩЬ 
здатні, — і очі його гарячково блисті.тн.

Разом з Олександром Адамчуком за заграто
ваними вікнами проїхав Іван Терещенко через 
усю Європу. їх привезли у фашистську катів- 
ннцю — концтабір Заксенхаузен.

Диміли над табором печі крематорію... Ба« 
чип Терещенко, як на майдані в зимову негоду 
роздягнених людей поливали водою, І вони 
випивалися крижаним панцером.

Вирішив тікати. Про свій намір розповів 
Олександру Адамчуку. Довго виробляли плай, 
Заксенхаузен в перекладі озпачав будинок у 
мішку. Як втекти з цього кам’яного мітка? 
Треба було і відновити сили, підгодувавшись. 
Хтось подав думку забити собаку і їсти соба
че м’ясо. В темний барак заманили пса і з ха
латами у руках кинулися па нього. Знявши 
шкіру, м’ясо прив’язали на дроті і сховали » 
колодязі каналізаційної труби. Ось тоді і ви
никла думка тікати через каналізаційну трубу«

Темної ночі після вечірньої перевірки обе
режно наблизились до каналізаційної крини
ці. Опустилися п холодну, брудну, смердючу 
воду. Та це не зупиняло втікачів, хотілося 
вирватися на волю. Повзли обережно, безшум
но, місцями з головою поринали у брудну во
ду. Каналізаційна труба обривалася на бере
зі каналу. Перепливли канал і кинулися у 
ліс. Треба було надійно сховатися. Це вия
вилося цуже складним. Весь час з’являлись

якісь люди. Йти вночі було важко. Третього 
дня втікачів затримали і повернули в табір. 
ІЦе одна спроба втекти не дала результату. 
Третя втеча Івана Терсщенка з друзями вия
вилася щасливою. Вдалося дійти до Польщі І 
потрапити до своїх.

Після перевірки Івана Антоновича поновили 
у військовому званні. Бойовий лейтенант, від
важний кулеметник не міг приховати сліз, ко
ли знову опинився в концтаборі Заксенхаузен 
вже як визволитель...

» ♦ ♦

Після віник і ван'Терещенко працював на 
Ссмснівсько-Головківському вуглерозрізі по
мічником машиніста екскаватора. Про його 
бойові подвиги в перші дні війни написано 
п книзі «На западной границе», що вийшла у 
Львові в 1965 році. Кілька теплих сторінок 
про лейтенанта Терсщенка написано і в кинзі 
Валерія Варзакова «Железный комдив». Цю 
книгу з зворушливим дарчим написом автор 
надіслав Івану Антоновичу.

Кілька років тому з Терещенком трапилося 
нещастя: автобус, що віз робітників на робо
ту. потрапив у аварію. В ньому їхав і Іван 
Антонович. До трьох фронтових поранень 
приєднався перелом лівої руки, ребер, струс 
мозку.

Я розмовляв з Івдиом Антоновичем в ліксір® 
ні, годинами протягом кількох днів. Вів біль
ше розповідав про товаришів, ніж про себе. 
Середнього зросту, худорлявий, він хвилювався 
і весь час поправляв окуляри, пригладжував 
коротенький «їжачок» сивіючого волосся

Я слухав цю хвилюючу розповідь ветерана 
війни і думав про своїх ровесників. Як це доб
ре, що взірцем для нашої молоді з такі лю
ди, як Іван Антонович Терещенко!...

Анатолій КОХАН, 
наш позаштатний кооеспондент.
м. Олександрія.
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ДВА дні на сцені кіровоградської 
філармонії вигравав різнобар- 

»’ям вінок обласного огляду уч
нівської художньої самодіяльнос
ті, присвячений 100-річчю з дня 
народження В. І. Леніна,

Кожен номер програми був схожий 
на дзвінкий промінь, який відлунював 
пашим прекрасним сьогоденням, лю
бов'ю до Ілліча, буремним минулим 
Батьківщини.

ВІНОК
В цьому огляді взяло участь 

близько двох тисяч вихованців 
тринадцяти шкіл- Кіровоградщини.

В програмі огляду найбільш 
широко були представлені хорові 
колективи, оркестри, ансамблі, 
художнє читання, а також індиві
дуальні виконавці всіх жанрів.

Право відкриття огляду було 
надане вихованцям середньої 
школи-інтернату № 1 обласного 

Я центру. Близько години тривав 
і виступ вокально-танцювальної
Ц композиції «Ленін завжди з на- 
а ми» (художній керівник і хормей- 
| стер Л, М. Швець, балетмейстер 
п В. М. Слободянюк), Урочисто 
; прозвучали у виконанні хору дів

чат пісні Д. Соловйова «Сторіччя 
Леніна стрічай» і М. Старокадом- 
ського «Велике ім’я».

Заспів кіровоградців підтрима
ли інші хорові колективи. Висо
кою культурою і майстерним ви- 
конання/л відзначився хор стар
шокласників Світловодської се
редньої школи-інтернату № 1
(керівник В. Л. Ковадло), який ви
конав пісню Чернишова «На бере
зі Волги».

Приємне враження у присутніх 
залишила пісня «Школа моя — ін
тернат», слова і музику якої на
писав вчитель співів цієї школи 
А. Загребельний. Високу оцінку 
членів жюрі дістав хор Кіровог
радської середньої школи-інтер- 

ІЗ ПРОМЕНІВ
нату № 2 (керівник В П. Парасен- 
ко), який виконав пісню В. Локте
ва «Про найдорожчого» і «Баладу 
про Олександра Матросова» 
В. Соловйова-Сєдого.

Змістовну літературно-музнчну ком
позицію «Ленин и теперь живее всех 
живых» з берегів Дніпра привезли уч
ні Світловодської восьмирічної шко- 
лн-інтернату № 2. Слід також відміти

ти хор Ііовомиріородської восьмиріч
ної шко.іп-інгернату (керівник І, Т, 
Ощипок), вихованці якої добре вико
нали «Пісню про Леніна» І. Шамо та 
«Я славлю пнртію» В. Вірменина.

Заслужений успіх випав на долю 
багатьох індивідуальних виконавців. 
Зокрема, добре прозвучали пісні у ви
конанні шестикласниці з ІІовоміїргоро- 
да РаТси Островської, восьмикласниці 
з Бобринця Надії Зігуїювої та бага
тьох Інших.

Сподобались глядачам і танці 
старшокласників. Серед них хо
реографічна картинка «Діти рево
люції», український народний го
пак, російський народний танок, 
угорський чардаш у виконанні 
танцювальних колективів кіровог
радських шкіл № 1і № 2.

Порадував слухачів виступ ансамб
лю сопілкарів із Світловодська, який 
виконав білоруський народний танок 
«Крижачок» та російську і українську 
народні пісні.

Вірші, як відомо, люблять всі 
школярі, багато хто захоплюється 
художнім читанням. На жаль,в ми
нулі роки у нас чомусь мало при
ділялось цьому уваги. Тим більше 
відрадно, що на цей раз ми по
чули ряд поетичних творів у ви
конанні здібних читців.

Вдало виступили на початку огляду 
з читанням віршів Б. МаяковсЬкого, 
О. Жарова і і. Находи випускники 
першої Кіровоградської школи-інтер- 
иату Людмила Маяк і Андрій Пімспов. 
Виразно, з дитячою безпосередністю 
виконала вірш А. Барто «Болтунья» 
учениця 3 класу Олександрійської сс- 

редньої школи-іптернату Галини Тар- 
ийвська.

Обласний огляд вихованців 
шкіл-інтернатів свідчить про зріст 
учнівської художньої самодіяль
ності. Але слід, однак, зазначити, 
що керівники дитячих колективів 
іноді забувають про специфіку 
репертуару для своїх вихованців, 

, їх можливості. Особливо це сто
сується вокалістів.

Слабо підготовлені колективи 
Червонокам’янської і Олександ
рійської середніх (директори 
6, М. Дсмура і Г. К. Настасьєв), 
та Маловисківської і Бобринецької 
восьмирічних шкіл-інтернатів (ди
ректори М. С. Юрчук і Г. А. Без- 
вушко).

Огляд закінчено. Відібрані кан
дидати до участі в заключному 
концерті, який відбудеться під 
час зимових канікул школярів. 
Проте робота в шкільних колек
тивах художньої самодіяльності 
не повинна припинятися, в тому 
числі і в зимові, весняні та літні 
канікули учнів. Про це повинні 
потурбуватися вчителі, учнівські 
комсомольські організації, пра
цівники культосвітніх та позашкі
льних установ області.П. ВАНЯШИН, інспектор шкіл облвно, член обласного жюрі.

ХОЧ ЛИСТ І НЕ ВУ^*- 
НАДРУКОВЛНЙЙ

ФАКТ

МАВ МІСЦЕ
«Шановна редакція!- $ 

живу в комунальній 
квартирі з матір’ю, і .«4- 
леньким сином. Минуло
го року через відсут
ність належних житло
вих умов в квартирі моя 
дитина захворіла. Цьо^д 
року я вже кілька разів 
зверталася до керуючого 
будинками т. Симончика 
з проханням зробити ре
монт, але вій лише обі
цяє. Л. Остроумова,м. Знам’янка».

Редакція звернулася до 
голови виконкому місько» 
Ради депутатів трудящих 
Г. Деревка з проханням ДО,* 
помогти Л. Остроумовій. Ось 
що вій нам повідомив: 
«Факти, викладені в листі 
Л. Остроумової, мали місце', 
ремонт в її квартирі зробле
но. Виконком міськради 
звернув увагу керуючого бу
динками т. Симончика на 
необхідність більш чуйного 
ставлення до потреб трудя
щих».

• СПОРТ • СПОРТ

ДВА
СВІТОВИХ

ЛЬВІЬ Два світових ре
корди встЛіОВИп штангіст 
найлегшої вагової категорії 
заслужений майстер спорту, 
чемпіон світу львів'янин, ар
мієць Влади слав Крнщншші 
у перший день XX командно
го чемпіонату країни з важ
кої атлетики, що розпочався 
у Львові. В додатковому під
ході він вижав штангу ва
гою ІіЗ,5 кілограма. Цс на 
один кілограм вище рекорду 
світу та СРСР, який нале
жить йому ж.

У штовханні українському 
богатирю виявилась під си
лу штанга вагою 128,5 кг, 
що теж на один кілограм 
вище світового І всесоюзно
го досягнення.

РЕПОРТАЖ ПРО МОДУ МАЙБУТНЬОЇ ВЕСНИ

ДУМАЙ—НЕ ДОДУМАЄШСЯ

З КОЛ'

«Прав»

живою

Ю. СТОРЧАК.

у вільні дні. 
колгоспу по

бухгалтерії. 
Шевченка

ГАРМОНІЯ

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

КУБОК 
Валентини 
пкятас

Після п'ятиденної напру
женої боротьби серед най- 
сЬльніших баскетбол ь в н х 
команд Кіровоградщини ви
значились переможці. Чем
піонами області з баскетбо
ле на 1969 рік стали чоловічі 
та жіночі команди обласної 
ради ДСТ «Авангард».

Другі місця вибороли у чо
ловіків — команда «Буревіс
ника», у жінок — студентки 
Кіровоградського інституту 
.Сільськогосподарського ма
шинобудування.

— В змаганнях було вияв
лено р-д здібних молодих 
баскетболістів, — підвів під
сумок чемпіонату головний 
суддя змагань О. Гах. — 
Зрослу майстерність проде
монстрували Воло д н м и р 
Хричов, Сергій Саплін. 
Сергій Івахненко, Надія Са- 
іуоллова, Наталія Орел та ін. 
Як і завжди найрезультатив
нішим гравцем серед жінок 
9ула учениця школи-ілтер- 
йату Лі 2 Валентина Про- 
тус — член збірної команди 
школярів України.

ДДЕТЕОРОЛОГИ надмірно обережні, коли роблять 
прогнози погоди па найближчі тижні. Художпики- 

модельєри впевнено повідомляють «погоду» и моді на 
два найближчих сезони. Нічого дивного в цьому не
має: мода, як відомо, вмирає молодою, витративши 
весь свій життєвий досвід на те, щоб вижити себе і 
підготувати себе зміні. Ось чому необхідно планувати 
розвиток і напрямки моди на рік-два вперед, щоб 
встигла перебудуватись промисловість, щоб текстиль
ники оволоділи новий асортимент тканин, а покупець 
і торгівля — нові ідеї моди.

Сьогодні «Мода 70», жіноча і гнучка в платтях, ді
ловито-спортивна и костюмах прилеглого силуету, 
впевнено-мужня, без непотрібного перебільшення И 
костюмах чоловіків — одним словом, підкреслено мо
лода І життєрадісна, уже робить свої перші кроки на 
промислових потоках, па громадських переглядах но
вих колекцій.

Слухали: заяву Гвоздюк Марії Дмитрівни 
про те, щоб відпустити її з колгоспу.

Ухвалили: відпустити Гвоздюк М. Д. 
госпу, так як вона вийшла заміж.

(Із засідання правління котгоспу 
да* Доброг.еличківського району).

«Продані І. С. Кавун загиблу свинку 
вагою»...

(З розпорядження. Артіль «Більшовик» 
Маловисківського району).

Слухали: доповідну записку завідуючого фер
мою про те, що скотар Соломахи М. Г. вкрав 
шкіру з теляти.

(З рішення правління колгоспу «10 років 
Жовтня» Маловисківського району).

«Музикантам платити в кол
госпну касу за труби, що грають 
на весіллях — 15 крб., а музи
кантам, що грають 
виплачувати з каси 
І крб. зо коп.».

(До відома 
Колгосп імені ___
Гайворонського району).

Які ж конкретні рекомендації вітчизняних центрів 
моди на весну — літо майбутнього року?

Мода нашого часу, справді під владою спортивность 
І це, як доводять демографи, — зримий образ часу, 
його стильова прикмета. Розвиваючи молоду тему 
моди (допустиму і дли дочки-студентки і для її мате
рі, яка бере активну участь у всіх сферах громад
ського житгя), художники пропонують постійно уріз
номанітнювати :іаш гардероб.

В спеціальному художньо-конструкторському бюро 
легкої промисловості, яким керує відома в країні і за 
її рубежами художниця Алла Левашова, розроблений 
дуже цікавий уніфікований гардероб. Його складові — 
різноманітні светри І спідниці, створені на одній кон
структивній основі, але із різних матеріалів, з різни
ми варіантами декоративного оформлення.

- — Не «міні» єдиною живе мода, — говорить Алла 
Левашова. — Але молоді пропонують плаття корот
кої довжини (створені також по єдиному лекалу чо
тири моделі, оздоблені металевою фурнітурою або 
строгою білою маніжкою, поясами і кишенями різних 
конфігурацій, вони не сприймаються як плаття одного 
фасону). А ввечері молодим дівчатам рекомендуються 
до міні-плать брюки. Виконані із недорогих матеріа
лів брюки з незначним розширенням від коліна дони
зу зовсім міняють стиль «денного» плаття: це оригі
нальний гарний т>алет, сумісний в домашньому се
редовищі, в спортивному таборі, На літньому відио- 
чинку.

І все ж дівчина-студеитка — це не головна героїня 
дня в сьогоднішній і завтрашній моді. Модним обра
зом 1970 року, стверджують художники, стала 30-літня 
жінка. Іншими словами, художник костюмом підкрес
лює жіночність, витончену простоту ліній, спокійну 
урівноваженість композиції. Простий костюм із «су- 
хої» шерстяної тканини корнчяевато-иісочних тонів, 
короткий жакет і подовжена, що прикриває коліно 
спідниця, — ось «туалет N9 1» героїні моди. Характер
не і нове спокійне колористичне вирішення модного 
ансамблю мзйбупіього року.

На весну пропонується 4 нових модних силуети: ї 
поява — результат довгих творчих пошуків обновлен 
ня форм сучасного одягу. Наприклад, новий прпт&* 
.тений силует народжений на основі прилягаючої'^' 
Від модних силуетів попередніх сезоні» (а мода, як 
відомо, не робить за останні роки різких стрибків) 
.«новонароджений» відрізняється щільним прплсглиАі 
ліфом з чітко позначеною лінією талії. Плавні лінії 
спідниці, яка інколи переходить в кльош, створюють 
гармонійну форму. В цьому силуеті лінія плеча зву
жена, пройми плеча маленькі, високі. Цс нововведен
ня моди особливо чітко проявиться в платтях весняно- 
літнього сезону. Другий модний силует — із вільною 
м'якою формою ліфу, розширеним до зап’ястя рука» 
вом па зразок російської сорочки, з прямою або трохи 
розширеною спідницею — нагадуватиме про моду сб- 
рокових років. ,

Класичним для жінок різних літ стає паиівпрнлег- 
лий силует: зі а відміну від минулого року, популярний 
і прямий силует палы а і костюмів — із вільною синії*, 
кою і м'яким приляганням спереді.

В чоловічій моді майбутнього року два'силусгн ~? 
иапівприлеглиіі І прямий. Класично подовженої фо(£ 
ми піджаки моделюються на основі цих силуетів. •

Дуже цікава юнацька мода, яка збагатила тради
ційний гардероб чоловіка куртками з широкими по
ясами, які замінили піджак па роботі 1 на відпочин
ку. А па перші весняні дні чоловікам пропонується 
пальто подовженої пропорції, з відрізною лінією талії 
і незначним розширенням донизу. Модними будутй 
жилети із вельвету з набившім малюнком. В чоловічо- 
му костюмі рекомендується поєднувати червоііо-коричї 
пені тонн з сірими, теракотові — з сріблястою пастелі 
лго. Вечірній костюм чоловікам рекомендується ШИЇТІ 
із синтетичних ПОЛІєфІрНІІХ шовків із шерстю.

Головне в сучасній моді — уміло використовувати 
різноманітність Ідей, які щедро пропонуються хйціаГ- 
нико.м. колористом, хіміком. Н. ЖЕЛЄЗНОВА. лин.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

Івановичу, під старість 
хочете?

Чи ви, Іване 
спортсменом стати

— НІ, хочу щоранку потрапляти в авто
бус.

— Громадянине начальнику, де тут у вас 
на п'ятнадцять діб можна...

Малюнки В. ЗАЙЦЕВА.

НЕДІЛЯ. 21 грудня. Перша про
грама. 14.30 — «Веселий поїзд». 
Для дітей. (К). 15.00 — «Наш 
КПФ». (Харків). 15.30 — Для во
їнів Радянської Армії і Флоту. 
(Челябінськ). 16.00 — Програма 
кольорового телебачення. Між- 
народний турнір з фігурного ка
тання. Вільна програма. Жінки. 
(М). Показові виступи призерів. 
19.00 — «Творці одягу пропону
ють». (К). 19.30 — Концерт
К. Столяра. (К). 20.00 — Ху
дожній фільм. (К). 21.30 —
«Сім днів». (М). 21.15 — «Алло,

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання 1 спор
ту5 -36.

БК 02009~

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м, Кіровоград, ву.і. Глінкн, 2.

ми шукаємо таланти». Заключ- 
инй конкурс. (М). 23.25 - 
мертоіі доброго настрою», 
кола їв).

ПОНЕДІЛОК, 22 грудня. Пер
ша програма. 16.40 — Кіно.іеігі- 
ніапв. «Товариш Абсолют». (Кі
ровоград). 17.00 — Новини. (М). 
17.15 ■— Теленарис «Ми — кому
ністи». (М). 17.45 — Телевісті.
(К). 18.00 — Для школярів. Те- 
леагсіггство < Ніоисрія». (Улья
новськ). 18.30 — «Сьогодні — 
День енергетика». (М). 19.00 — 
Програма кольорового телеба
чення. Міжнародний турнір з 
фігурного катання. (М). 22.15 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«ДІги моря». (Кіровоград). 23.05 
— Паші оголошення. (Кірово
град).

Друга програма. 22.15—В. Па
йова. «Вірність». Телеспек
таклі». (Харків). 00.05 — Телевіс
ті. (К).

ВІВТОРОК. 23 грудня. Перша 
програма. 11,15 — Телевісті. (К).
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11.25 — Кіножурнал та художні 
фільм Кілець агента». (Кірой 
град). 17.40 — Телевісті. (К 
18.00 — Все про художню гікї 
частику. (К). 18.30 - ЛеиінськМ 
університет мільйонів. «РеіЮЯЙі 
ційпцй рух робітничого класу»! 
(М). 10.00 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Кінець агептаэт 
(Кіровоград). 20.40 -• Наші огоГ 
лошенил. (Кіровоград). 20.45 Ж' 
Програма «Час*. (М). 21.30 Й' 
Андрій Гуляшки «Спляча краед/ 
пя>. Вистава КіровргрМЗДйЛ’ 
музично - драматичного ' тсатКЬ 
ім. Кропивиицького. (Кірово* 
град). •(
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Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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