
УЧИТИСЯ НАУЦІ ПЕРЕКОНАННЯ
КИЇВ, 19 грудня. (РАТАУ). Туї закінчився Всесоюзний зо

нальний ссмінар-нарада організаторів політичного за еконо
мічного навчання молоді. На ньому були обговорені питании 
роботи комсомольських організацій но виконанню »надань, 
висунутих у привітанні ЦК КПРС XVII з’їздові ВЛКСМ, 
промові Генерального секретаря ЦК КПРС топариша Л. І. 
Брежнєва, рішеннях XVII з'їзду ВЛКСМ, постанові 
КПРС «Про роботу по добору і вихованню Ідеологічних кад
рів у партійній організації Білорусії».

У доповідях і виступах підкреслювалась необхідність оргат 
візувати глибоке вивчення юнаками Й дівчатами творів кла
сиків марксизму-лснінізму, документів партії, теоретичних 
положень і практичних завдань, викладених у виступах 
Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва,

У роботі семінару взяли участь відповідальні працівники 
ЦК Компартії України і ЦК Компартії Молдавії. ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ України, ЦК ЛКСМ Молдавії, консуль
танти будників політичної освіти обкомів партії, завідуючі 
відділами пропаганди і культурно-масової роботи обкомів 
ЛКСМУ, толокц методичних рад комітетів комсомолу, ке
рівники семінарів, пропагандисти.
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ВЕЛИКІ ЗАВДАННЯ ЗАВЕРШАЛЬНОГО РОКУ
ДРУГА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

'U

II ОЛІТИЧНИМ. та трудовим піднессн.- 
** ням ознаменував радянський народ 
четвертий, визначальний рік . дев’ятої 
п’ятирічки. Ударна, творча праця радян; 
ських людей забезпечила дальший роз
виток народного господарства країни, 
дала змогу зробити великий крок упе: 
ред в створенні матеріально-технічної 
бази комунізму. Проголошений історич
ним XXIV з'їздом КПРС курс на значне 
піднесення матеріального і культурного 
рівня життя народу неухильно втілює
ться в конкретні діла. Партія та Радян
ська держава послідовно і активно 
здійснюють Програму' миру, прийняту 
XXIV з’їздом партії.

Країна Рал напередодні завершально
го року п’ятиоічкн. Пленум Центрально
го Комітету КПРС. який відбувся 16 
грудня, обговорив та схвалив в основ
ному проекти Державного плану, розвит
ку народного господарства СРСР і Дер
жавного-бюджету СРСР на 1975 рік. Ге
неральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв, який виступив па Пле
нумі .з .великою промовою, підкреслив, 
що в 1975 році перед країною стоять 
завдання, які мають величезне еконо
мічне. політичне та міжнародне значен
ня. Треба підняти всю партію, весь па
род на їх розв’язання, надихнути партій
ний актив добитися того, щоб боротьба ’ 
за виконання і а перевиконання п’ятиріч
ного плану стала глибоко внутрішньою, 
особистою потребою кожного комуніста 
та кожного трудівника.

Пленум висловив упевненість, що. пар
тійні. радянські, профспілкові та комсо
мольські організації, всі трудящі країни 
широко розгорнуть соціалістичне змаган
ня за дострокове виконання завдань*за
вершального року п’ятирічки,- досягнуть 
нових успіхів v справі дальшого зміц
нення могутності нашої Батьківщини, 
неухильного підвищення добробуту ра
дянського народу.

З діловими, конкретними пропозиція
ми, спрямованими па успішне виконання 
рішень Пленуму Ц1< КПРС, зібралися 
18 грудня у Великому Кремлівському 
Палаці посланці багатонаціонального 
радянського народу — депутати Верхов
ної Ради СРСР

О 10 годині ранку під головуванням 
Голови Ради Союзу депутата О. П. Ши
тикова відкрилося перше спільне засі
дання Ради Союзу І Ради Національнос
тей другої сесії Верховної Ради СРСР 
дев’ятого скликання.

Бурхливими, тривалими оплесками, 
стоячи, депутати і гості зустріли- товари
шів Л. І. Брежнєва, А. А. Гречка, В. В. 
Гришина, А. А. Громико. А. П. Кирнлен- 
ка, О. М. Коснгіна, Ф. Д. Кулакова, Д. А. 
Кунаева, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, 
М. В. Підгорного. Д. С. Полянского, 
М. А. Суслова, О. М. Шслеіп’на, В. В. 
Щербицького, II. Н. Демічева, П. М. 
Машерова, Б. М. Пономарева, Ш. Р. 
Рашидова, Г. В. Романова, М. С. Соло- 
менцева, Д. Ф. Устинова, В. І. Долгих,
І. В. Капітонова, К. Ф. Катушева.

Депутати одноголосно затвердили по
рядок денний сесії:

1. Про обрання заступника Голови 
Президії Верховної Ради СРСР віл Лат
війської PCP.

2. Про Державний план розвитку на
родного господарства СРСР на 1975 рік.

3. Про Державний бюджет СРСР на 
1975 рік і про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1973 рік,

4. Про затвердження Указів Президії 
Верховної Ради СРСР,

Затверджено також порядок роботи 
сесії.

На пропозицію депутата А. Е. Восса,

ВІДПОВІМО УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ
Друг« сесія Верховної Ради 

СРСР передбачає зростання ви
робництва продуктів рослин
ництва і тваринництва на осно
ві інтенсифікації всіх галузей 
сільського господарства. Особ- 

який выступив за дорученням депутатів 
від Латвійської PCP. Верховна Рада 
обрала заступником Голови Президії 
Верховної Ради СРСР від Латвійської 
PCP депутата П. Я. Страутманіса, Го
лову Президії Верховної Ради Латвій
ської PCP.

По другому пункту порядку денного з 
доповіддю «Про Державний план роз
витку народного господарства СРСР па 
1975 рік» виступив заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР, Голова Держ- 
плапу СРСР депутат М. К. Байбаков.

У третьому питанні порядку денного 
доповідь >:ґіро Державний бюджет 
СРСР на 1975 рік і про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за 1973 рік» 
зробив міністр фінансів СРСР депутат 
В. Ф. Гарбузов.

За роки дев’ятої п'ятирічки народне 
господарство нашої країни послідовно 
розвивалося відповідно до курсу, визна
ченого XXIV з'їздом КПРС. і посягло 
нових високих рубежів, сказав він. На
багато зріс економічний і науково-тех
нічний потенціал країни, значно підви
щився життєвий рівень радянського на
роду. Досягнуте істотних результатів у 
реалізації, прийнятої XXIV з’їздом Про
грами миру, в боротьбі за безпеку наро
дів і розрядку міжнародної напруже- 

’ пості.
Ці успіхи на всіх напрям; х комуніс

тичного будівництва •’ новий доказ 
незаперечних переваг і життєвої сили 
соціалістичного ладу, результат творчої 
праці радянського народу. ’ керованого 
Комуністичною партією, величезної ор
ганізаторської роботи Ленінського Цент
рального Комітету. Політбюро 1ІК 
КПРС на чолі з товаришем Л. І. Бреж
нєвим.

Трудовим пафосом, піднесенням соціа
лістичного змагання відзначений поточ
ний, визначальний рік п’ятирічки. 
Натхненна праця радянських людей 
увінчалася новими успіхами в розвитку 
народного* господарства і культури.

У 1974 році завершено підвищення мі
німуму заробітної плати, ставок і окла
дів сере.иіьооплачуваних робітників і 
службовців у виробничих галузях народ
ного господарства Казахстану, Сецед- 

'вьої Азії. .Волго-Вятського району. По
волжя, Ростовської області, Донбасу і 
деяких інших районів країни, введено 
районні коефіцієнти до заробітної плати 
працівників ряду галузей промисловості 
Уралу.

Встановлено допомогу иа дії ей мало
забезпеченим сім’ям Підвищено пенсії 
інвалідам і сім’ям, що втратили году
вальника. Повсюдно збільшено число 
оплачуваних днів по догляду за хворою 
дитиною. Значно збільшилися затрати 
держави на дальший розвиток освіти, 
охорони здоров’я, соціальне забезпечен
ня і соціальне страхування.

Успішно втілюється в життя виробле
на партією комплексна програма розвит
ку сільськогосподарського виробництва.

Послідовно.розв’язується головне зав
дання^ п’ятирічки — значне піднесення 
матеріального і культурного різня жит
тя народу..

Державний бюджет СРСР за 1974 рік. 
сказав далі доповідач, буде викопаний 
по доходах у сумі 200,3 мільярда карбо
ванців, або. на 102.1 процента плану, но 
видатках — 198.5 мільярда карбованців, 
або 101,4 процента.

Доходи бюджету нз 1975 рік визначені 
в 208,5 мільярда карбованців, або на 
4,1 процента більше порівняно з очіку
ваним виконанням за 1974.

У 1975 році повсюдно буде завершено 
запровадження неоподатковуваного мі

ливо мене схвилювали думки 
про необхідність повсюдної 
комплексної механізації мо
лочнотоварних ферм, оскільки 
я працюю дояркою вже де
кілька років І добре знаю, як 
»ежкр добиватися високих на-

доїв, не маючи сучасних про
гресивних умов праці. Хоч по
казники у нашому комсомоль
сько-молодіжному колективі і 
еідрадні (я надоїла за 11 міся
ців нинішнього року на кожну 
корову по 3791 кілограму мо

лока, Надія Тетерина —- 3537, 
е Людмила Чурніна — 2996), 
все ж відчуваємо, що маємо в 
запасі головний невикориста
ний резерв — механізоване 
доїння.

Думаю, що у завершально
му році п'ятирічки у нас буде 
вирішено питання механізації 
праці.

Особисто я є і 975 році зо
бов’язуюся надоїти від кож
ної фуражної корови по чоти
ри тисячі кілограмів молоко.

Н. ТРЕТЯКОВА, 
доярка колгоспу «Пер
ше травня» Маловисків- 
ського району.

німуму заробітної плати робітників і 
службовців у розмірі 70 карбованців на 
місяць і зниження ставок податку із за
робітної плати від 71 до 90 карбованців 
на місяць.

Видатки Державного бюджету СРСР 
на 1975 рік передбачено в 208.3 мільярда 
карбованців.

У 1975 році буде продовжено здійс
нення заходів по підвищенню життєвого 
рівня населення, накреслених рішеннями 
XXIV з'їзду КПРС, продовжував допові
дач. У виробничих галузях Північного 
заходу. Центрального, Центрально-Чор
ноземного і Північнокавказького районів 
РРФСР, України, Білорусії, ’Молдавії, 
Прибалтійських і Закавказьких союзних 
республік запроваджується новий міні
мум заробітної плаїв, підвищуються 
ставки й оклади- середрьооплачуваїшм 
робітникам і службовцям. Тям самим бу
де завершено перехід па нові умови 
оплати праці в усіх виробничих галузях. 
У ряді районів країни почнеться підви
щення мінімуму заробітної плані пра
цівникам, зайнятим v невиробничих га
лузях. - •

Значно збільшуються видатки держа
ви на розширення .народної освіти, по
ліпшення медичного обслуговування на
селення. розвиток соціального забезпе
чення трудящих. З бюджету, коштів під
приємств і організацій у новому році на 
це буде виділено 96,7 мільярда карбо
ванців. або’на 7.2 процент,-! більше, ніж 
у цьому році. •

В Державному бюджеті СРСР дістає 
відображення зовнішня політика нашої 
держави, спрямована на розширення 
торговельних, науково-технічних і куль
турних зв’язків із Зарубіжними краї
нами. ’

В 1975 році забезпечується дальше 
технічне переозброєння ПРОМИСЛОВОСТІ, 
вдосконалення її 'структури, пі.твищенля 
ефективності виробництва.

Па фінансування промисловості за ра
хунок бюджету,‘власних коштів підпри
ємств і банківського кредиту направляє
ться 110.7 мільярда карбованців, або на 
9,8 процента більше, ніж у поточному 
році. Випереджаючими темпами розви
ватимуться галузі важкої промисловос
ті. яка становить фундамент нашої еко
номіки

Комуністична -партія, і Радянський 
уряд відповідно до рішень XXIV з’їзду 
КПРС послідовно- проводять курс на 
прискорений розвиток галузей, що ви
робляють товари-для населення.

В 1975-році нз фінансування легкої, 
харчової, м’ясо-молочпоі та інших галу
зей промисловості, які виробляють това
ри народного споживання, з бюджету, 
за рахунок власних коштів підприємств 
і кредиту буде виділено 12.7 мільярда 
карбованців.

Прибуток у промпсловоеті в 1975 ропі 
передбачається в сумі 65.7 мільярда кар
бованців. або на 13,2 процента більше 
порівняно з попереднім роком.

Продуктивність прані «а чотири роки 
п’ятирічки зростає на 26,4 процента. Це 
дасть змогу виробити велику частину 
приросту промислової продукції за ра
хунок зростання продуктивності прані і 
забезпечить економію праці більш як 
8 мільйонів чоловік.

У 1975 році за рахунок підвищення 
продуктивності прані має бути одержа
но 86 процентів приросту промислової 
продукції. а по ряду міністерств — усі 
100 процентів.

За останні роки проведено чималу ро
боту в справі поліпшеппя якості продук
ції.’запроваджено її атестацію, встанов
лено заохочувальні падбавки до ніші па 

товари із знаком якості. Нині Держав
ний знак якості присвоєно більш як 
21 тисячі виробів, у тому числі в 1974 
році — близько 13 тисячам.

На дальший розвиток транспорту і 
зв’язку, поліпшення їх технічної осна
щеності в 1975 році намічено направити 
18,8 мільярда карбованців або на 13,8 
процента більше, ніж у цьому році. В 
плані і бюджеті передбачено значні кош
ти па будівництво Байкало-Амурської 
магістралі.

Комуністична партія і радянський на
род послідовно й наполегливо втілюють 
у життя аграрну політику вироблену 
XXIV з'їздом КПРС. підкреслив допові
дач.

На фінансування сільського господар
ства за рахунок бюджету та інших дже
рел виділяється 37,1 мільярда карбован
ців, або нз 7,8 процента більше, ніж у 
цьому році. Загальний обсяг державних 
капітальних вкладень у сільське госпо
дарство за рік збільшується на 12 про
центів і досягне 20,8 мільярда карбован
ців. Крім того, на капітальні вкладення 
в колгоспах за рахунок їх власних кош
тів і кредитів банку буде направлено 
10.2 мільярда карбованців.

У 1975 році, сказав наприкінці допові
дач, радянський народ керований Ко
муністичною партією, завершить вико
нання дев’ятого п’ятирічного плану роз
витку народного господарства. Немає 
сумніву в тому, що трудящі нашої краї 
нн докладуть усіх сил. щоб виконати І 
перевиконати завдання 1975 року, до
б’ються нових великих vcnixiR v кому
ністичному будівництві

Потім на роздільних засіданнях Ради 
Союзу і Ради Національностей депутати 
початі обговорення доповідей.
І Q ГРУДНЯ v Кремлі другий день пра- 

цювяла сесія Верховної Ради СРСР. 
Були продовжені розпочаті напередодні 
на роздільних засіданнях Ради Союзу і 
Ради Національностей дебати в питаннях 
про Державний план розвитку народно
го господарства СРСР на 1975 рік. про 
Державний бюджет СРСР є..: 1975 рік і 
Про виконання НеРЖайнАГ'’ жєту зя 
1973 рік.

У першій половині дня відбулося.засі
дання Ради Союзу. Відкриваючи його, 
Голова Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР депутат О. П. Шитиков сказав:

Товариші депутати! Сьогодні день на
родження Генерального секретаря Невт- 

‘ пального Комітету нашої партії Леоніда 
Ілліча Брежнєва (Тривалі оплески. Всі 
встають).

Дозвольте мені від імені всіх присут
ніх тут депутатів Верховної Ради СРСР 
сердечно поздоровити дорогого Лсонідз 
Ілліча Брежнєва з днем народження, по
бажати йому доброго здоров'я, но
вих успіхів в його видатній діяльності 
па благо, нашої ленінської партії. всього 
радянського народу, в ім’я миру на зем
лі (Тривалі оплески. Всі встають).

Виступаючи в дебатах, депутати — 
партійні і радянські працівники, держав
ні діячі, передовики виробництва під
креслюють. що трудящі Радянського 
Союзу сприйняли рішення Пленуму 1І.К 
КПРС. що відбувся напередодні сесії, 
як керівництво до дії Схвалюючи І під
тримуючи політику Комуністичної пар
тії, діяльність ленінського Центоального 
Комітету КПРС. Політбюро 11К па чолі 
з Генеральним секретарем ПК КПРС 
товаришем Л. 1. Брежнєвим, радянські 
люди мобілізують свої сили на нові 
звершення в ім’я процвітання нашої 
Батьківщини, торжества комунізму.

(Закінчення на 2-й crop.).
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ВЕЛИКІ ЗАВДАННЯ ЗАВЕРШАЛЬНОГО РОКУ
(Закінчення).

Вносячи пропозиції схвалити Держав- 
нй план і бюджет країни,-депутати від
значають, що планові завдання на 1975 
Шк можуть і повніші бути перевиконані. 
Для цього е всі можливості. Головне 
тепер — зосередити зусилля ка підви
щенні ефективності виробннціва, його 
!*кісних показників. Для успішної робо- 

І? в 1975 році закладено міцну основу, 
нм вищою буде ефективність роботи 

Підприємств, тим більше буде можли-
* " темпів

із 
дає

костей для поєднання високих 
зростання народного господарства 
Збільшенням тієї частки, яку воно 
ІЙ задоволення суспільних потреб.

Завдання, висунуті життям, практи
ко^, комуністичного будівництва різно
манітні. Партія вказує на дві головні 
щдоймм, з допомогою яких можна під
нести па повий ступінь все економічне 
будівництво. Це — прискорення науко
во-технічного прогресу і вдосконалення 
механізму і методів господарювання. 
Зосередження зусиль на цих напрямах 
дбсть змогу рішуче піднести ефективність 
виробництва, сприятиме дальшому зро
станню добробуту трудящих .

ь .

Доручати повідомляють сесію про 
трудові успіхи братніх союзних респуб
лік, розкривають резерви виробннціва і 
називають шляхи їх використання, за
певняють, що трудящі і далі з ще біль
шою наполегливістю боротимуться за 
виконання народногосподарських планів 
і зобов’язань Важливе місце у виступах 
займають питання капітального будів
ництва, освоєння виробничих потужнос
тей, удосконалення управління вироб
ництвом;

Промовці з задоволенням відзнача
ють, що подані на розгляд сесії проекти 
плану розвитку народного господарства 
країни і бюджету на наступний рік 
переконливо відображають високі темпи 
розвитку радянської економіки, неухиль
не піднесення добробуту трудящих.

Одностайно схвалюючи внутрішню і 
зовнішню політику Комуністичної пар
тії, високо оцінюючи діяльність ЦК 
КПРС, його Політбюро і особисто Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва, депутати Верховної Ра
ди СРСР підкреслюють, що ця політика 
створює сприятливі умови для творчої 
будівничої праці радянських людей, ус-

пішіїого завершення дев’ятої п'ятирічки.
У другій половині дня 19 грудня від

булося засідання Ради Національностей. 
Q А ГРУДНЯ в Кремлі продовжу- 

вала роботу друга сесія Вер
ховної Ради СРСР дев’ятого скликання. 
Напередодні на роздільних, засіданнях 
палат завершилися дебати в питаннях 
про Державний план розвитку народно
го господарства СРСР на 1975 рік, про 
Державний бюджет СРСР па 1975 рік і 
про виконання Державного бюджету 
СРСР за 1973 рік. Депутати одностайноСРСР за 
пропонували схвалити і затвердити про
екти плану і бюджету.

О 10 годині ранку відкрилося спільне 
засідання Ради Союзу і Ради Націо
нальностей.

Бурхливими, тривалими оплесками, 
стоячи, депутати і гості зустріли товари
шів Л. І. Брежнєва, А. А, Гречка, В. В. 
Гришина, А. А. Громико, А. П. Кнрилен- 
ка, О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулакова, 
Д. А. Кунаева, К. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, М. В. Підгорного, Д. С. Полян- 
ського, М. А. Суслова, О. М, Шелепіна, 
В. В. Щербицького, П. II. Демічева, 
П. М. Машерова, Ш. Р. Рашидова, Г. В. 
Романова, М. С. Соломенцева, Д. Ф.

Устинова, В. І. Долгих, І. В. Капітонова.
Із заключним словом виступив заступ

ник Голови Ради Міністрів СРСР, голо
ва Держллану СРСР депутат М. К. Бай
баков.

Депутати приймають Закон про Дер
жавний «пай розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1975 рік.

Потім із заключним словом виступив 
і ністр фінансів СРСР леиутат В. Ф. 

Гарбузов.
Сесія приймає Закон про Державний 

бюджет СРСР на 1975 рік, затверджує 
з? і про виконання Державного бюдже
ту СРСР за 1973 рік. Державшш бюд
жет СРСР на 1975 рік затверджується 
по доходах у сумі 208 598 531 тисяча 
карбованців, по видатках — у сумі 
208 410 75(1 тисяч карбованців, з перевн- 
хнекням доходів над видатками. • на 
187 781 тисячу карбованців.

На доповідь секретаря Президії Вер
ховної Ради СРСР депутата М. П. Ге
оргадзе сесія затвердила Укази Президії 
ВерхчзноІ Ради СРСР і прийняла відпо
відні Закони і постанови.

На цьому друга сесія Верховної Ради 
СРСР д.ез ятого скликання закінчила 
роботу.

працю-

г

повному 
Як зав-

НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

ВЕРЕСЕНЬ
ЩО ПРИНІС ДРУЖБУ

. ДОюда та Іра СОРОКІНН 1 Галя МОСТОВИК (фото зліва 
Направо) активні учасниці роботи музею бойової слави Кі- 
йовоградської шкогїи-Інтериату № 2.

||. Фото Л. ІОДІНОЕ

СТВОРЮВАТИ
ОБРАЗ СУЧАСНИКА

19 грудня в приміщенні Буднику політосвіти обко- 
I му партії відбулися обласні збори творчих спілок та 

об’єднань.
Учасники зборів обговорили питання дальшого 

зростання громадської активності літераторів і мит
ців області, їх завдання по комуністичному вихован
ню трудящих у світлі рішень XXIV з’їзду КПРС, 
Постанов ЦК КПРС з питань літератури і мистецтва, 
рішень травневого Пленуму ЦК Компартії України.

З доповідями на зборах виступили голова облас
ного літоб’єднання В. О. Погрібний, голова бюро об
ласного відділення Спілки журналістів Україну 
А, П. Мостовий, голова творчої секції художників 
Б, М. Вінтенко, голова обласного об'єднання самоді
яльних композиторів О. О. Смоляиський, заступник 
голови обласного відділення Спілки архітекторів 
УРСР і. В. Медннський.

В обговоренні доповідей взяли участь голова літ
студії «Вись» В. А. Шульга (м. Новомцргород), член 
Спілки композиторів УРСР К. О. Шутенко, головний 
режисер театру імені М. Л. Кропивницького, заслу
жений діяч мистецтв УРСР І. В. Казнадій, поетеса 
Клавдія Башликова (Петрівськнй район), художній 
керівник обіасної філармонії В. О. Мануйленко, член 
Спілки журналістів УРСР Н. Н. Добрій, художник 
С, А. Коваленко.

На зборах з промовою виступив секретар обкому 
Компартії України А. І. Погребняк,

В обговореному питанні збори прийняли розгорну
ту резолюцію.

В роботі зборів взяли участь відповідальні праців
ники Кіровоградського міськкому партії, райкомів 

І Компартії Україну м. Кіровограда, обкому /ІКСМУ. 
Я керівники обласних ідеологічних установ, 
Ц (Докладний звіт про об’єднані збори — в одному 
д з наступних номерів).

ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ

Вчора відбулася обласі.а
ренція обласного відділення
УРСР,

Зі звітною доповіддю бюро 
ласного відділення СЖУ А. ГІ.

Ззіт ревізійної комісії склав
цонко.

Після обговорення доповіді учасники зборів прий
няли постанову.

На конференції обрано новий склад бюро облас
ного відділення та ревізійної комісії організації.

З роботі конференції взяв участь і виступив член 
правління Спілки журналістів України О. С, Курін.

звігно-виборьа конфе- 
Спілки журналістів

виступив голова об- 
Мостовий.
її голова В. А. Про-

20 вересня. Біля інститу
ту, як ніколи, людно. Об
личчя знайомі — другий, 
третій курс фізмату. Але 
одяг.,. Куртки, спецівки, 
світера. Все, що нарядні
ше, там, у сумках, валізах, 
рюкзаках. На село їдемо 
не туристами, а 
вати,

Наша третя «Б« у 
складі біля фонтану,
ждн, дівчата сміються з чер
гового дотепу Наталки Хрян- 
ченко, а хлопців зібрав на

вкруг себе Козачннський, 
щось доводить, жестикулюю
чи. Комсорг Аня Дубіла за
клопотана — чи псе необхідне 
взяли з собою? Ага, аптеч
ка — на місці, папір для стін
газети е, фарбн є, олівці є... 
Хвилюється Тамара Ковтун: 
чи взяли м’яча? Адже для 
неї то не тільки відпочинок— 
вона пропускає цілий місяць 
тренувань!

А ось і автобус з написом 
«Колгосп імені Петровського». 
Напутнє слово декана і... про
щай. Кіровоград! В автобусі 
пісні, жарти. Вперед, на Пет
рівку!

21 вересня. Учора отри
мали «бойове хрещення». 
Так, так, одразу по приїз
ді в село. Пішли працю
вати на тік. Ніхто нас не 
змушував. Навпаки, Вік
тор Іванович Шрамко, ке
руючий відділком кол
госпу, запропонував, щоб 
відпочили з дороги, роз
ташувалися по квартирах, 
подивилися телевізор. 
Але що протиставиш ар
гументу Наталки Хряп- 
ченко: «Ми ж сюди не те
левізор приїхали дивити
ся. Гайда працювати...». 
День минув одним поди
хом. З насолодою потру
дилися на току, а ввечері 
розійшлися по квартирах. 
Житимемо в домівках кол
госпників по двоє, по 
троє. Скрізь зустріли нас 
дуже гостинно.

Але сьогодні ставлення 
до роботи трохи інше. На 
збиранні картоплі 
хлопці не проти 
рювати. Увечері 
комсомольські 
Розмова була принципо
вою і гострою. Взяли під
вищені соціалістичні зо
бов’язання. Одноголосно 
підтримали пропозицію 
Віктора Вовкотруба — 
зробити комсомольською 
нормою 150—200 процен
тів щоденного виробітку. 
Чи справимось? Адже до 
сьогодні група чимось 
особливим не виділялась. 
Все ж, думаю, справимось.

22 вересня. Сьогодні не
діля. Але ми працюємо. 
Від вихідного відмовили
ся. Соромно відпочивати, 
коли в колгоспі така гаря
ча пора. А увечері заві
таємо у Будинок культу
ри, познайомимося з міс
цевою молоддю, н жит
тям.

25 вересня. На роботу м 
з роботи проходимо повз

....... ■

деякі 
поледа- 
зібрали 
збори.

Наталкі Варакута не
дія, що змусила дівчину ______ __ __ _______  ___ „____ , ____ _____  ____г..,____
з Петрівки! Яка там була зустріч у школі!». «А то эоне и.-.: «Що значить д.'я пас Петрів
ка?» — і розповіла таку історію. Перших два рокм і івстятуті їх академічна група була, м'яко 
кажучи, не в передовиках. І раптом за місяць -сі ніби переродилося: група «середнячок» ста 
ла Ініціаторомщікаьих починань, встановила кілька рекорда ::а роботі, здобула перемогу в зма
ганні серед академгруп у вузі. Це сталося в селі Пгтріаці КсмпакГінського району, де їх сту
денти допомагали колгоспникам збирати врожаї.у І 1.1---------  ------ --------------
нього на сторінках нашої газети. Сподіваємось, і ват буде цікаЕО заглянути' 
народження нового колективу, простежити, як в окремих справах, на перший 
народжувалось велике й значиме — дружба...

школу. І щоразу ловимо 
на собі зацікавлені погля
ди дітлахів — студенти... 
Чи знають вони, що й до 
них у нас не менший ін
терес? Адже через неба
гато часу ми постанемо 
перед очима таких от 
хлопчиків і дівчаток спо
чатку як практиканти, а 
потім як вчителі. А по
знайомитися ближче кор
тить вже зараз.

Під час обідньої перерви 
завітали до школи. Побували 
на спільному засіданні ком
сомольського бюро і ради дру
жини. Вирішили підготувати і 
провести «вогник», присвяче
ний Дню вчителя. Одразу ж 
приступили до підготовки.

У хлопців — рекорд. На вн- 
пантажеїш: трав'яної муки
Дмитро Матієнко і тріумвірат 
Володь — Лозовий, Щербина 
і Балашов виконали по три 
норми. Ну й ну! Хто б поду
мав тиждень тому, що вони 
здатні на таке. Все ж здоро
во розкриває труд характер 
людини!

З ЖОВТНЯ. Робота, робо
та... Дівчата на картоплі, 
хлоиці на заводі по перероб
ці зелених кормів. Нудьгува
ти ніколи. Працюємо старан
но, і вільний час зайнятий. 
Вчора політінформацію провів 
«штатний міжнародний огля
дач» Козачннський. А сьо
годні обговорили статтю з 
«Літературкн» «Звідки беру
ться невдахи». Віти і Валя 
Вовкотрубн «пропадають» в 
школі — оформляють кабінсі 
російської мови і літератури, 
виготовляють планшет для 
учасників маршу «Завжди на
поготові!».

5 жовтня. Довгожданий 
День учителя. В залі шко
ли — квіти, різнобарвне 
осіннє листя. Виступають 
школярі, вчителі, наш ке
рівник Юлія Михайлівна 
Мамонтова. Розмова про 
найблагороднішу робо
ту — педагогічну. А мені 
згадується своя вчитель
ка, моя найперша вчи
телька Лідія Михайлівна 
Полякова. Скільки тепла, 
доброти віддала вона 
нам, як багато зобов яза- 
ні ми їй! Де б не працю
вала, завжди намагати
мусь бути схожою на неї. 

Про життя студентів ін
ституту розповіла школя
рам Наталка Самарець. 
А Наталка Хряпченко вру
чила учням в подарунок 
бібліотечку. Це — своє
рідний аванс. Вирішено: і 
надалі підтримуватимемо

вперше запінить до редакції зіяіті.и. Ллє цього разу відчувалося: по- 
взятися за перо, для неї значп». «Розумієте, наші днями повернулися

У вересні і п жовтні Наталка вела щоденник. Ми попросили дозволу опублікувати дещо з 
в складний процес 
погляд незначних,

зв’язки з цією гльсьчсю 
школою.

6 ЖОВТНЯ. Неї.ля. Вранці 
підбили підсочнії робот». Се
редній процент виробітку за 
тиждень — 25.’. Отже, півтори 
комсомольських норми. Потім 
сіли ПОДИВИТИСЯ телевізор. і 
раптом, коли дшктор sait :ичші 
мову про Латинську Америку, 
Сашко Козачинслькай подав ту 
ідею, якою зараи ici жалечо. 
«А що, коли мят перешлемо 
кошти, лароблезч * найпро
дуктивніший деіеь, у фонд со
лідарності з народом Чілі?». 
Пропозицію еврийияля з за
хопленням. Зібрали »сіх на 
збори, прийняли вверненця до 
студентів інституту- Думаємо, 
комітет комсомолу иівтримае. 
(Пізніше так і сталося. У 
фонд солідарності з чілій- 
ськнм народом було перера
ховано інститутом понад ти
сячу карбованців).

Увечері побували -іа саятіу- 
ванні 30-річчя вшмолеїшя Ук
раїни ВІД ВІМЄШ,КО-і)1£11ИСТ- 
ськнх загарбниісіс. Святи про
йшло урочисто. Сотні стетрів- 
ців бережуть спогади про Ве
лику Вітчизняну війгу, про 
рідних і близьких, які не по
вернулися з фронті», про тих 
солдатів, які шолягля. визво
ляючи їх село. Гаряче апло
дували люди и-ацнм самоді
яльним митцям ані Дубнйй, 
Наталці Хряг.ненко, Тамарі 
Ковтун, Аиато.і.ію Сиг&лд та 
їх друзям, які виступиш» з 
піснями, таяцчмі, віршами. 
Вечір в Будиаяу культури 
справне незаб1 тве жражелня.

10 ЖОВТНЯ. Вирішили 
продовжити робочий день 
на дві години. Лишилося 
працювати нам лише ві
сім днів, е рсбстм в кол
госпі ще чимало. Правлін
ня колгоспу під тримало 
нашу ініціативу.

Втім, з часом не раху
валися й раніше. Коли 
зігрілося на току насіння 
соняшнику, всі кинулися 
«на прорив». Працювали, 
не покладаю-ч« рун, тіль
ки, коли остання машина з 
зерном від їхала з току, 
всі з полегк істю зітхнули. 
Знали б ви, 
моральне 
дає відчуття 
обов’язку!

Увечері в Будинку куль
тури Віктор Терешко про
читав лекцію сільським 
трудівникам. Сгухалн з 
цікавістю і ааи.

17 жовтня. Сьогодні ос
танній трудовий день. . 
Завтра повертаємося до 
інституту. Я* не дна но, на
стрій трішки сумний. Не

яке високе 
задоволення 
виконаного

розлучатися зхочеться
чудовою осінньою приро
дою, з прекрасними людь
ми, з школярами, з якими 
так подружилися. А яки
ми веселими були дні ро
боти в колгоспі! Як по
дружилися ми за цей 
час! Це не «висока» фра
за — сила кожного зрос
ла, бо вона помножилася 
на силу колективу.

Останній день працювали з 
особливим піднесенням, темп 
тижня — 290 процентів що
денного виробітку витримали. 
Впевнені, збережемо лідер
ство серед академічних іруп 
інституту, які працюють на 
селі. А про те, що ми лідери, 
вже не раз читали в інститут
ській багатотиражці, як і де
які повідомлення про свої 
справи.

18 жовтня. Прощаємося 
з Петрівкою, з Компаніїв- 
ським районом. Вранці 
всі зібралися з речами бі
ля контори. Позаду 26 
днів роботи, 26 днів жит
тя. І якого життя!

Невеличкі збори, присвя
чені проводам. Сердечні 
слова подяки зід голови 
колгоспу Л. С. Демидвнка 
і заступника секретаря 
парткому І. С. Шрамка. 
Приємно слухати похвалу 
з вуст цих добрих, сер
дечних трудівників, до 
яких ми прониклись по
чуттям поваги. Групу в ці
лому, як і кожного зокре
ма, нагороджено почес
ними грамотами. І особ
лива відзнака — премія, 
сто карбованців. Від імені 
групи дякує колгоспни
кам наш комсорг Аня Ду- 
біна. Але не менше теп
лоти і вдячності у наших 
поглядах.

Ми не прощаємося з 
тобою, Петрівко. 1 надалі 
підтримуватимемо зв’язки 
з колгоспом, з школою, з 
людьми, яких подарувала 
нам трудова співдруж
ність незабутньої осені 
сімдесят четвертого.

Н. ВАРАКУТА, 
студентка НІ курсу 
фізико - математич

ного факультету Кі
ровоградського пе
дагогічного інститу
ту імені О. С. Пуш
кіна.
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Щоденні.

ДИВО, НАРОДЖЕНЕ 
ЗВУКАМИ

ЖДУЗИКАї Яка широчінь і глибина 
цього поняття, цього найвеличні- 

шого з усіх видів мистецтва! Вона 
найглибше впливає на людину, 
оскільки сприймається тільки в русі. 
Музика концентрує в собі найкращі 
надбання культури, виробленої люд
ством за час свого існування. Кращі 
Згустки людської праці, краси, емо
цій вкладені в цей вид мистецтва, 
котрий за увесь час розвитку люд
ства надавав творчої наснаги, віднов
лював сили 
вав їх.

Що ж за 
її коріння? 
дину?

Музика — 
домості. ідеології, історична еволюція му- 

законам

людей і, врешті, об'єдну-

диво — музика? Звуки 
Як вона впливає на лю-

одна із форм суспільної сві-

пов'язані

зики підпорядкована загальним 
соціального розвитку. Передові музикан
ти, композитори завжди тісно __ ’____’
З прогресивним суспільним рухом, З ЖИТ
ТЯМ, інтересами і прагненням свого наро
ду. І не випадково всі великі люди, неза
лежно від поля своєї діяльності, завжди 
спиралися на цей могутній засіб мис
тецтва. Суспільство, людина, завжди, в 
будь-якій сфері своєї діяльності брали на 
допомогу музику.

Особливо' актуальними стають музичне 
виховання й освіта тепер, у вік бурхливо
го розвитку технічного прогресу. Зараз, як 
ніколи, людина відчуває потребу у чергу
ванні праці з відпочинком, п короткочас
ному відновленні своїх сил.

В чому ж сила музики, її емоційно
го вплизу? В тому, що вона відкри
ває людині цілий світ великих почут
тів, думок, в тому, що вона робить 
людину добрішою, духовно багат
шою, більш чистою, досконалою. 
«Завдяки музиці, ви знайдете в собі 
нові, до цього невідомі вам сили. Би 
побачите життя в нових тонах і фар
бах. Музика ще більше наблизить 
вас до того ідеалу досконалої люди
ни, котра є метою нашого комуніс
тичного будівництва». (Д. [Постано
вим).

Емоційна насиченість музики не 
виключає її пізнавальних можливос
тей. В кожної людини є свій улюбле
ний музичний твір, пісня, в кожній 
людині від природи закладено 
жання творчо рости, пізнавати й 
бити людям добро, зрозуміти, в 
му його людська сутність. Саме за
няття музикою сприяють цьому. Вза
галі, музичний досвід приносить лю
дині внутрішню заспокоєність. Для 
цього не обов'язково відтворювати 
музичні твори або навіть співати їх. 
Досить активно слухати, йти «назу
стріч» музиці, цікавитися її формою 
та змістом, її акторами, віддавати 
ій сили «душі, серця й розуму» і во
на стане людині більш близькою, 
викличе певну реакцій*.

ТА НЕ КОЖНА музика може про
буджувати в нас прекрасні Дум

ки, відчуття тощо. Необхідно відріз
няти справжню музику від підробки. 
Дуже важливий аспект в естетично
му вихованні належить так званій 
«серйозній» музиці, бо найкраще, 
найцінніше в художній творчості всіх 
видів належить серйозному мнете-

ба
ро
не*

Омськ.

ВАСИЛЬ ПОРИК—В’ЯЗЕНЬ БОМОН л 
В. ПОРИК ТА ЗВ’ЯЗКОВА Г. ТОМЧЕНКО.

ЕРУДИЦІЯ І ЗАХОПЛЕНІСТЬ
Майбутніх омських перукарі» р’зЖЖю зак^^х

Е’мсХ озї,аГомптие.’ відвідавши заняття

па папері або манекенах. із знанням справи пояснюють, як вкладали 
лосся жінкп стародавнього Єгипту і Риму.

’ « Омськ* Алла Омельянюк знає це добре: нещодавно вона привезла
з Праги з міжнародного конкурсу перукарів соціалістичних країн головним 
■приз — кришталезчй кубок Дружби. в ЛОБОДА,

кор. ТАРС.

«Дивовижна, нелюдська музик 
Я завжди з гордістю, можливо 

наївною, думаю: які чудеса 
можуть створювати люди».

(В. і. Ленін про музику Бетховена).

цтву. Д. Кабалевський справедливо 
відзначав, що «є така закономірність: 
людина, котра знає, любить і розуміє 
серйозну музику, звичайно цінить і 
принадність легкої музики, завжди 
уміючи при цьому відрізнити хороше 
від поганого. А ось ті, хто но хоче 
знати ніякої іншої музики, крім лег
кої, навіть в цьому вузькому світі 
розважливості ніяк не можуть зрозу- 
міти — що добре, а що погано».

Технічна революція прискорила ріс і 
кількості масового слухача, дякуючи «до
ставці» музики кожній людині. І а інколи 
цей розвиток «музичної індустрії» приво
дить до иеоажаннх результатів. Молодь, 
захоплюючись низькопробними зразками 
модних пісеньок, шлягерів, не визнає 
серйозної музики, яка саме і створює іму
нітет до дурних смаків.

Безумовно, не можна відкинути і легку 
музику, котра може бути добрим засобом 
відпочинку людей. На озброєння слід бра
ти дійсно музику легку, котра б знімала 
втому, заспокоювала нервову систему. До 
неї слід віднести твори таких композито
рі» як Ю. Мілютін, 1. Дунайський, 
Я. Штраус, І. Кальман, Ж. Оффенбах і, 
безумовно, уникати пустих пісеньок на 
зразок «Синий иней», «Я гляжу ей вслед», 
«Эти глаза напротив» та ін. Такі твори не 
приносять радості переживания. Осооливо 
слід уникати дуже голосного виконання 
творів. Воно притуплює слух, розбиває 
нервову систему, не дає можливості від
давлювати сили для певної діяльності. Ча 
цс іі не дивно. Так, як перевищена доза 
ліків може вбити або покалічити людину, 
так і зловживання надмірною голосністю 
музики та її беззмістовністю можуть при
вести до вшцс згатаиого. Тим більше, що 
музика відома і як лікувальний засіб ще 
з давнини.

Останнім часом музична психоте
рапія застосовується в багатьох дер
жавах. Нещодавно це довів і наш 
вчений-інженер П. Термен, творець 
першого в світі електроінструмен
та — терменвокса, електросигналіза- 
ції в Кремлі та Ермітажі. Працюючи 
довгі роки над музичною акустикою, 
під час своїх дослідів він помітив, що 
музика може впливати на сердечну 
діяльність, викликати почуття триво
ги, створювати відчуття, подібне до 
запаморочення, регулювати темп 
дихання.

Та чи ге найбільшу цінність дають нам 
відкриття угорських вчених, котрі музику 
й співи висувають в перелік основних 
предметів, як в дитячому садку так і я 
загальноосвітній школі. Заняття музикою 
і співами кожного дня не тільки розвива
ють дитину розумово, не тільки сприяють 
підвищенню культури, вихованню добрії* 
смаків, але й 'фізичному розвиткові.

В наш час, коли набагато поліпшив
ся добробут трудящих, музичне мис
тецтво все глибше входить своїм ко
рінням у життя і побут людини. Та 
головне — вміти слухати і сприйма
ти музику, більш вдумливо підходи
ти до відбору саме якісно цінних 
творів.

«Музика, — писав В. Сухомлин- 
ський, — це мова почуттів. Мелодія 
передає як найвитонченіші відтінки 
переживань, недоступні слову. ...Як
що після слова не починається більш 
тонке й глибоке проникнення — му
зика, виховання не може бути пов
ноцінним».

Отож, бережіть музику, одне з 
прекрасних витворів людства!

О. УСАТЮК.

(Продовження. ІІоч. в номерах 
за 17, 19 грудня).

МЕСЬЄ ЛК>) —• господар конспіративної кварти 
рн і друкарні, сам буй і складачем, і коректором, I 
друкарем. Ного, як могла, оберігала дружки а. 
білява фрачцуженка. Ніхто в місті й гадки не 
мав, що ця скромна жінка, в якої завше купува
ли різні овочі, була вірним помічником свого чо
ловіка о боротьбі за незатемність Франції. Па 
квартирі збирались керівник« підпілля, складали 
і затверджували плани бойових операцій. Тут, а 
месьє Люї, Василь аііеріне аустріася з ІГсром — 
політичним уповноваженим Французької Кому
ністичної партії в районі Па-дс-Калс. Галя теж 
була на тій зустрічі. Обміркувавши плани насту
пальних дій, підпільники пригостились вином 
господаря дому. П’ер із своїми спільніїкамн-фраіі- 
цузамн обмінялись з радянськими партизанами 
піснями. Василь з Галиною виконали сРеие та 
стогне Дніпр широкий» та «Із-за острова на 
стрежень». Великий Кобзар і незабутній іііцкід- 
цнй месник Степан Разін були нерозлучними дру
зями радянських патріотів далеко під Батьківщи
ни, кликали до помсти над порогом за понівечене 
життя людей миру і прані, “а бій за волю, за 
світлу долю, і лились мелодії, як події двох ве
ликих рік Волги і Славутича, і сповнювали по 
вінця хату француза широчінь волзьких і дніпров
ських степів, подих вітрів і жадоба поневолених 
здобута в бою правду на віки вічні.

З кожним днем патріоти посилювали свої 
дії проти загарбників. Вони знищували во
рога всюди: в установах, кафе, па дорогах, 
пускали під укіс військові і товарні ешело
ни, нападали на табори і виводили полоне
них, створюючи s пнх нові партизанські гру
пи і загоїш, здійснювали нечувапі диверсії 
у шахтах. Лише за одну ніч взимку 1943— 
1944 років, згадує Гастон Ларош, один з 
французьких керівників руху Опору, в’язні 
Ьомона на Чолі з офіцером Нориком, ви
йшовши за колючий дріг, розібрали заліз
ничні колії, в результаті чого зійшло з ре
йок чотири ешелони з вугіллям та два па
ровози', і було притінено рух на найваж
ливіших ділянках на 10- 15 діб. Ворожа 
розвідка напала на слід патріотів. Але Ос
танніх попередив кухар табору. Він гіоііе- 
-редив Галину, що її і Норика мають ареш
тувати. Це було 15 березня 1944 року. Тієї 
ночі спочатку Галина, а потім Василь тіка
ють з табору і переховуються па Явочних 
квартирах. Перед зим як залишити табір, 
Порик особисто довідується про ТИХ. моїх 
зрадив. Серед них був помічник кухаря Ко- 
ролюк.

В ніч з 21 па 22 ккіїия партизани під керів
ництвом Порика і за розробленим ним планом 
напали па иомонський табір і розгромили його, 
захопили зброю, документацію, звільнили полише
них, котрим загрожувало вивезення на територію 
Німеччини, розправились із зрадниками. За виро
ком парт к ганської о г.інськового трибуналу їх роз
стріляли тут же, на очах у в'язнів.

Найактивнішими друзями Порика чер
воного лейтенанта, або товариш,: Базіля, як 
його люб’язно називали французи, були 
українці-земляки Михайло Бойко, Іван Фе
дорук, Василь Колесник. Степан Кондра
тюк, Василь Доценко, росіянин Василь 
Лдоньєв, французи /Кільберт, Жан Шеньє 
і ного син Раймон га багато інших.

Після розгрому бомонського табору По
рик з своєю групою відходив до Дрокура. 
По дорозі атакували маршову колону гіт
лерівців, де було вбито понад тридцять фа
шистів. Але район оточили, партизана» 
не вдалось втекти. В селищі Дрокур парти
зани вступили у нерівний бій, де смертю 
хоробрих загинув Василь Колесник. Степа
ну Кондратюку вдалося втекти. Василя До
нецка, Григорія Клнмчука схопили фашис
ти. Важко пораненого схопили і кинули в 
Аррарську фортецю «лейтешнпа Громо
ва» — Порика.

Гестапівці раділи, в усіх газетах розі ру
били про те. що лейтенант Василь Порик у 
їх руках і що його присуджено до с гра ги

Рамо раділи. На сьому ніч ув'язнення «червоний 
дн.-вол», як прозвали Порика гестапівці, утік : 
фортеці, іцо нікому ніколи не вдавалося зробити. 
Цс було справді диво, фашисти божеволілії, а 
трудова Франція, партизани були захоплені not 
вигом свого бонового товариша і командира.

То була страшна і щаслива ніч для партизана. 
Василь витягнув з надвікония цвях. Три доби 
розхі.тупав, поки він не опинявся в його руках. За 
допомого-о цього шматочка загостреного заліза 
навчився розковувати і замикати наручники. По
тім заманив у камеру наглядача. Просив того по
дати води і подивитись до рани на нозі. Фашист 
відмовлявся, лаявся. Врешті відчинив двері, за
йшов у камеру. Порик влучно вдарив його заліз

ним «костиль- 
ком». Убитого 
пін поклав на 
своє ліжко і 
прикрив ковд
рою. Сам же 
з ключами і 
фінкою про
ник у камеру 
смертників, а 
якої увечері 
внесли в'язнів 
і розстріляли. 
Василь чув ті 
постріли.

З €tnop.

оа лецю.мшою <рінкп продовбав
прохід у стіні. з одягу І ГЮїТІЛЬППХ речем 
сплів вірьовку, потім дотягнувся до вікна, 
виламав пруг заліза і зробив з цього щось 
на зразок гаку, який прикріпив до мотуз
ка. З допомогою цього інструменту вибрав
ся за стіну камери на землю., подолав’два 
високих мури Коли перебирався через дру
гий, останній мур, зверху якого був насно
ваний колючий дріт. Порик побачіш трьох 
вартових з собакою. Василь ліг на мур. на 
колючий, дріт /\ коли катюги зайшли за ріг 
муру иар'їізаіі приладнав вірьовку і почав 
спуск. Десь на висоті кількох метрів вірьов
ка. зв’язана з лахміття, lie їм ітрії мала і обі
рвалась. Василь упав. Але це вже була 
воля.

Партизан» і французькі арул врятували 
свого Базі їй. В лікарні Ссп-оарб, за двад
цять кілометрів від Сеп-Нікеза, де буг 
ув’язіісніїїї ІІорпк, ПІДНОСОМ у бошііі хірург 
цісї /к лікарні еіюже зробив йому опера
цію "т- витягнув кулі З НОГИ 1 плечей, 
п’язав Патріоти сховали Василя віт злих 
очей.

Василь одужав і mt з більшим завзятіям 
взявся за підпільницьку діяльність. Його 
заочно кооптують до складу Центральної-а 
комітету радянських полонених і признача
ють командуючим усіма партизанськими 
тропами у Північній Франції. І сходять ? 

рейок ворожі ешелони, гітлерівці не знають 
спокою від патріотів ні вдень, ні вночі.

В день 155-х роковин повалення ьастілії — День 
націони.іьпого свята Франції з дозволу Центру 
Опору Наспи. у формі радянського лейтснапі:і 
вистудив на мітингу в Сен-аи Рослі. біля пам’ят
ника жертвам війни і виголосив промову. Цс і>у. 
нечувано зухвалий вчинок партизапа-комуніста і 
його друзів-патріотів, який мав величезний по.т- 
тичннй вплив па маси не тільки радянських поло
нених. а й всіх чесних французів. В архівах Ін
ституту марксизму-лснівізму в Могши зиер.гаї 
ться текст цісї промови.

« Дорогі товариші’. Дозвольте від імені 
радянських патріотів у Франції передати 
Вам у день Вашого національного свята 
свій бойовий партизанський привіт.

Ми. радянські патріоти, не відстаємо від 
нашої иатькішцнші і за прикладом улюбле
ної Червоної Армії разом із французькими 
патріотами били, б’ємо і будемо бити фа
шистів до кінця війни

Ми б’ємося за Радянську Батьківщину, зл 
свободу національностей в усьому свій. Ми 
просимо французький народ допомогти нам 
і там самим прискорити перемогу пал фа
шизмом.

Хай ж иье вільна Франція! лап живуть 
радянські і французькі патріоти! Хай живе 
Червоний фронт! Смерть фашистським со
бакам!».

Координація дні ііарпізаши внм.аіала 
термінового скликання паради партизан
ських загонів і представників Цеп гру Опо
ру. Таку нараду вирішили провести о чет
вертії! годиш дня 22 липня 19-14 року. Па 
цій же квартирі відбулося засідання штабу 
радянських партизанів, де було прийнято 
постанову, обговорено і затверджено напи
сану Василем присягу партизана, яку тут 
же віддрукували. Час доніс до нас слова 
цієї клятви на вірність Батьківщині. «Я, 
патріот Радянського Союзу, беру на себе 
високе, відповідальне і почесне звання бій
ця партизанського фронту... Я завжди гото
вий віддати життя за наше праве діло і за 
своїх товаришів по зброї. Виковуючи свій 
обов’язок перед Радянською Батьківщиною, 
я буду також • чесним і справедливим у 
ставленні до французького народу, на землі 
якого захищаю інтереси своєї Батьківщини. 
Я всіма силами буду підгримувати своїх 
братів-фраццузів у їх боротьбі проти нашо
го спільного ворога — німецьких окупан-
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СТАРТИ —
ДЛЯ
ВСІХ

Йдучи центральною аули* 
цею міста, я »вернув увагу, 
як дружно біля будинків 
ММ 86, 86 працювала група 
підлітків. Одні з них вирівню
вали землю на майданчику, 
інші ставили дерев'яний пар
кан. Підійшовши ближче, по
бачив кремезного чоловіка, 
який давав якісь розпоряд
ження своїм юним помічни
кам. Це був інструктор по 
спорту жнтлово-сксплуатацій- 
вої контори 3 Олексій XI- 
лик.

Надійними помічниками в 
підготовці до зимових стартів 
стали десятки учнів з серед
ніх шкіл №№ 4, Ю. Серед 
них — Микола Ревуновський, 
Юрій Кавуненко.- Олександр 
Юрченко. Сергій Яб.тонськнй 
та інші комсомольці.

Готуючись до змагань взим
ку, ЖЕК придбала 60 клю- 
шок, 20 шайб та інший спор
тивний інвентар. В січні — 
лютому заплановано провести 
змагання на першість житло
во-експлуатаційної контори в 
залік зимової спартакіади 
«Юність» з хокею на приз 
«Золота шайба», з бігу на 
ковзанах, лижах, з настільно
го тенісу, шахів та шашок. 
В зимових стартах тут візь
муть участь близько 400 
хлопчиків та дівчаток, закоха
них у спорт.

У всеозброєнні зустрічають 
зиму і спортсмени будинко- 
управління № 2, де інструкто
ром по спорту Р. Бакієв. На 
старт тут готові вийти 600 
школярів. Серед них — чем
піони літньої Спартакіади 
1974 року з бігу — десяти
класники середньої школи № З 
Дмитро Синєгнбський та Во
лодимир Гаврилов, шахіст 
Геннадій Фомін, переможені» 
з настільного тенісу Сергій 
Днченко, чемпіонка міста з 
кульової стрільби на змаган
нях серед команд домоуправ
лінь десятикласниця Алла 
Коцур.

Певну підготовку до зимо
вих стартів провели добро
вільні ради спортивних това
риств «Авангарда» і «Спар
така».

До складу ДСТ «Авангард» 
входить 14 колективів фіз
культури. в яких налічується 
1848 фізкультурників. Серед 
них — колектив фізкультури 
«Чайка», який очолює май
стер спорту Ліикола Городн- 
ськніі, колективи заводу чис
тих металів імені 50-річчя 
СРСР. виробничого об’єднан
ня «Дніпроенергобудінду-
стрія». За підсумками літньої 
і зимової спартакіад ці ко
лективи фізкультури вийшли 
переможцями.

Організовано попрацювали 
на спорудженні хокейних по
лів спортсмени «Чайки» Ва
силь Литвинов. Віктор Тка
ченко, Юрій Таран, Сергій 
Лнсицькия.

Спортсмени проведуть у січ
ні — лютому змагання з хо
кею, першість з бігу па ков
занах, лижні кроси, члени ту
ристської секції влаштують 
похід в Карпатах.

В ході підготовки до VI 
Спартакіади народів СРСР в 
колективах фізкультури бу
дуть проведені змагання з 
5—6 видів спорту. Зокрема, з 
кульової стрільби, лижні кро
си, пробігн по місцях боїв.

Пожвавлення в 11 спартаків- 
ських колективів фізкультури. 
В розпорядженні ДСТ «Спар
так» парк культури імені 
Т. Г. Шевченка, де до послуг 
спортсменів обладнано каток, 
споруджено стрілецький тнр. 
Тут діє прокатний пункт, де « 
100 пар лиж, 150 пар ковзанів 
з черевиками та інший інвен
тар.

Під час зимових стартів 
фізкультурні активісти міста 
виведуть на снігові траси І 
льодові майданчики якомога 
більше робітників, службов
ців, учнівської молоді, органі
зують складання зимових нор
мативів комплексу ГПО.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ. 
учитель Світловодської 
середньої школи робіт
ничої .молоді № 2.

___________________________

ТУРИЗМ —НАЙКРАЩИЙ ВІДПОЧИНОК
Відбулось розширене засідання об

ласної ради по туризму та екскурсіях.
З доповіддю «Завдання туристично- 

екскурсійних організацій області, які ви
пливають Із постанови Укрпрофрадп від 
6 вересня 1974 року «Про роботу рес
публіканської ради по туризму та екс
курсіях», виступив голова обласної ради

по туризму та екскурсіях О. Я. Калустін.
Були прийняті соціалістичні зобов’я

зання на 1975 рік. Вони спрямовані па 
поліпшення туристично-екскурсійної ро
боти, на організацію більш корисного і 
цікавого відпочинку трудящих.

Г. ІВАНЧЕНКО.
м. Кіровоград.

ЇВікторини

&
-ГГ

Батьківщина

ти СВІЙ 
РІДНИЙ

КРАЙ?
ПРИСВЯЧЕНО ТРИДЦЯТИРІЧЧЮ

Посилено готуються ДО 
фінальних стартів всесо
юзної спартакіади училищ 
цивільної авіації, що від
будуться влітку наступно
го року в Києві, спортсме
ни Кіровоградського льот
но-штурманського учили-

ща, переможці зональних 
змагань. Нещодавно вони 
провели у Мінеральних 
Водах матчову зустріч з 
баскетболу і волейболу з 
командами Північно-За
кавказького управління 
цивільної авіації. Цей тур

нір, який продовжувався 
два дні, був присвячений 
30-річчю перемоги радян
ського народу над ні
мецько-фашистськими за
гарбниками у Великій Віт
чизняній війні, Майбутні 
авіатори не програли 
жодної зустрічі і вийшли 
переможцями змагань.

В. ШАБАЛІН.

■

:== ТВОРЧИМ ЗВІТ-КОНЦЕРТ САМОДІЯЛЬНИХ
МИТЦІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
ПОНАД 6 тисяч трудівників відоі- 
** дують нині заняття гуртків ху
дожньої самодіяльності, яких у Кі
ровоградському районі більше 360. 
Минулої неділі кращі культармійці 
взяли участь у творчому концерті, 
яким відкрито новий тур звітів-кон- 
цертів колективів художньої само
діяльності міст і районів області 
перед трудящими обласного цент
ру. І потрібно сказати: виступ кіро- 
воградців удався. Концерт, який 
відбувся під знаком дальшого зміц
нення дружби Серпе і Молота, 
справив на всіх приємне враження, 
дістав високу оцінку глядачів та 
спеціалістів,

Весь звіт, од виступу народного 
ансамблю пісні і танцю «Горлиця»,

щедра пісня і запальний танець 
якого були вдало поєднані із свят
ковим словом — теплими вітаннями 
трудящих Кіровоградського райо
ну і Ленінського району Кіровогра
да і до заключної «Пісні про Бать
ківщину», що виконали всі учасни
ки концерту, відзначався продума
ною єдністю програми. Були в ній 
твори про Комуністичну партію, 
про В. І. Леніна, про дружбу брат
ніх народів усіх республік нашої 
країни. Слід відзначити значну жан
рову різноманітність концерту, 
зрослу майстерність більшості са
модіяльних аматорів.

На фото: Учасників концерту
вітає «Горлиця».

Текст і фото
Ю. ЛІВдШНИКОВА.

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.29 — Новини. (М). 9.30
— Кольорове телебачення.
«Будильник». (М). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу». 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. Олімпіада «Салют, 
перемого». 2-й тур. (М). 12.00
— «Музичний кіоск». (М).
12.30 — «Сільська година». 
(М). 13.30 — «Книгарня». (ЛІ). 
14.15 — «Екранізація літера
турних творів». Художній 
фільм. (М). 15.35 — Кольоро
ве телебачення. «Сьогодні — 
День енергетика». Бесіда з 
міністром енергетики 1 елек
трифікації СРСР П. С. Непо
рожнім. (М). 15.50 — «У годи
ни відпочинку». Музична про
грама. (М). 17.00 — «Міжна
родна панорама*. (М). 17.30 — 
Кольорове телебачення. Про

грама мультфільмів. (М). 18.00
— Новини. (М). 18.15 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожен*. (ЛІ). 19.15 — 
Художній фільм «Веселі 
хлоп’ята». (М). 21.00 -- Про
грама «Час», (ЛІ). 21.30 —
Кольорове телебачення. Кон
церт популярної класичної 
музики. (НДР). 22.25 — Кубок 
СРСР з фехтування. (М). 23.00
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15- 
« Сьогодні — День енергети
ка». Документальний фільм 
«Сини продовжують*. (К>.
10.45 — Кольорове телебачен
ня. «Палітра». (К). 11.45 —
«Трудовий переклик». (К). 
12.30 — Художній фільм «Сю
ди прилітають лебеді». (К).
13.45 — «Лікувальні цехи 
Кривбасу». (Дніпропетровськ). 
14.05 — Мультфільм «Бабуся- 
метелнця». (К). 14.20 — «Я — 
громадянин». (К). 14.50 — Ко
льорове телебачення. Кон
церт. (К). 15 20 — «Телевізій
ний науково-популярний мате
матичний журнал*. <К>. 16.00
— «Екран молодих». (Харків).
16.45 — «Барвінок». Вистава. 
(К). 17.20 — «Донецькі само
цвіти». (Донецьк). 13.20 — 
Кольорове телебачення. «Ве
чір наукового кіно». (К). 19.20
— Програма «Вісті». (К). 
19.50 — «Завжди п строю». 
(Львів). 20.45 — «На добра

ніч, діти!». (К). 21.00 — Про 
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. «Сати
ричний об’єктив». (К). 22.00 — 
Художній телефільм. «Останні 
дні». (К). 23.15 — Вечірні но
вини. (К).

ПОНЕДІ'ЮК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Очевид
не — неймовірне». (М). 10.30

Кольорове телебачення. 
«Клуб кіноподорожен». (М). 
11.30 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 12.00 — Кольорове теле
бачення. «Актори і ролі».(К). 
13.00 — Новини. (К). 15.10 —
«Сибірські горизонти». Про
грама документальних філь
мів. (М). 15.55 — Кольорове
телебачення. «Ми знайоми
мось з природою». (М). 16.15 
— В. Каперін. «Два капіта
ни». Передача з літератури. 
(М). 10.45 — «Мамина шко
ла». (М). 17.15 — Для дітей. 
Мультфільм. (К). 17.25 —
«Сланимо піснею працю удар
ну». Концерт. (Дніпропет
ровськ). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 1.8.15 — 
«ІІа будовах п'ятирічки». (М). 
19.00 — Фільм-копцерт. (М).

71 Наша адреса і телес Газета виходить 
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316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луиачарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-3$, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій» 
Ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

БК 06347, Індекс 61 197.

Друкарня їм. Г. М. Димнірова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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Радянський народ готується відзначити визначну 
дату — 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній вій
ні. Подвиг героїв безсмертний. Віддаляється час 
звершення його та вічно живе пам’ять і вдячність, 
складає шану ветеранам, тим, хто не повернувся з 

■ поля бою. А місце в строю займають молоді, яким 
продовжувати справу батьків.

Обком комсомолу і президія правління обласної 
організації Товариства охорони пам’ятників історії і 
культури оголошують туристську вікторину «Моя 
Батьківщина — СРСР».

Туристська вікторина «Моя Батьківщина — 
СРСР» присвячується 30-річчю перемоги радянського 
народу над фашистською Німеччиною у Великій Віт--* 
чнзнянін війні. Вона проводиться в рамках Всесоюз
ної туристської експедиції радянської молоді, яка є 
складовою частиною походу комсомольців і молоді 
місцями революційної, бойової і трудової слави ра
дянського народу, грає важливу роль в патріотично
му' та інтернаціональному вихованні підростаючого 
покоління.

Умови проведеная:
— вікторина проводиться в п’ять турів. Відповіді 

мають бути повними і точними. Строк висилки від
повідей — перший етап — 14 днів, останній '— де
сять днів, дата відправки листів буде визнаватися 
по поштовому штемпелю;

— у.часть у вікторині можуть взяти всі бажаючі;
— для переможців вікторини встановлені нагороди:
— за перше місце — путівка до міжнародного їло- 

ло'діжного табору;
за друге — туристська поїздка до стодіші Радян

ської України міста-героя Києва;
— за третє І четверте місця — комплект турист

ського спорядження
Отже, пропонуємо вам п'ять перших запитань:
1. Коли був прийнятий Радянським урядом перший 

декрет про охорону пам’ятників історії і культури і 
які ще законодавчі акти Радянської держави були 
прийняті з цього питання!

2. В яких працях В. І,- Леніна згадується наш край!
3. Хто з соратників В. І. Леніна і видатних діячів 

Радянської держави бував у нашому краї!
4. З якою метою і коли була побудована фортеця 

Єлизавети і хто з видатних людей там бував!
5. «Он бьіл в Смолен- 

ске щит, в Париже — 
меч России». Кому напи
сана ця епітафія, хто її 
автор!

Чекаємо відповідей. >/ уш/тнм«:
НАНАРНИ НА ЕИ»?Т

ЛІМА. Перуанські орнітологи п останні роки добились ве
ликих успіхів у вирощуванні нових порід канарок. На своє
рідному «конкурсі красоти» серед канарок, який проводився 
п першому році в Буенос-Айресі, перуанський екземпляр 
був удостоєний першого місця. А в цьому році на аналогіч
ному «конкурсі», шо проходив в Лімі, перуанська канарка 
завоювала головний і самий почесний приз — за співучу 
майстерність. Перуанські любителі цих популярних птахів 
об'єднані в національну асоціацію спеціалістів по розведен
ню канарок.

19.25 — «У світі бізнесу». 
«Процес про три мільйони». 
(М). 19.45 — Фільм-спектакль 
«Свій острів». (ЛІ). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Продовження фільму-спектак- 
лю. (М). 22.35 — Кольорове
телебачення. «Спортивний що
денник». (М). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Очевид
не — неймовірне». (М). 10.30
— Кольорове телебачення. 
«Клуб кіноподорожсії». (М). 
11.30 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 12.00 — «Актори і ролі». 
(К). 13.0(1 - Новини. (К). 17.00 
—- «Населенню про цивільну 
оборону». (Запоріжжя). 17.15
— Кольорове телебачення.
»Як малюють казку». (М). 
18.00 — «Харків студентський». 
(Харків). 18.30 — Реклама, 
оголошення. (К). 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.45 —
Концерт. (Донецьк). 20.15 — 
Телефільм «Нелегка не робо
та». (К). 20.30 — «Бесіда лі
каря». (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!*. (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Телефільм «Співавтори». (К). 
23.00 — Вечірні іюпнпн. (К).

вівторок
ПЕРШ,А ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Ран- 
кови гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Фільм- 
спектакль «Свій острів». (М). 
15.15 — «Твій сучасник». Док. 
фільм, (М). 15.40 - О. ГрІН. 
«Червоні вітрила». Передачи 
з літератури.' (М). 16.10 —
«По рідній країні». (РРФСР).

(М). 16.40 — «інформаційний 
бюлетень. Інформація і науко
во-технічний прогрес». ' (КУ> 
17.15 — Для дітей. «Сонечко». 
(Олега). 1.8.00 — «На фініші 
четвертий, визначальний». (Кі- 
ровоград). 18.15 — Кольорове 
телебачення. «Веселі нотки*. 
(М). 1.8.30 — «Людина .1 за
кон». (М). 19.00 — Концерт
майстрів мистецтв. (М). >9.45
— «Відповідальність за якість 
продукції». (М). 10.55 — Теле
візійний художній фільм 
«Морські порота». 1 серія, 
(М). Я.ОО — Ппограма «Час». ; 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Обличчя друзів». 
(М). 22.15 — Концерт естрад- . 
но-симфонічного оркестру Ле- ' 
нінградського телебпиення і , 
радіо. (Ленінград). 22.55 —‘ Ч 
Повний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.40 — 
«Шкільний екран». Укрпїк« 
ська література для учнів 10 
класу. (К). 12.20 — Новини,
(К). 15.15 — «Твій сучасник», 
Документальний фільм. (М). 
15.40 — О. Грів. «Червоні віт» 
рила». Передача з літерату
ри. (М). 10.10 — «По рідній 
країні». (РРФСР). (М). 16.40
- «Подвиг». (М). 17.10 - Ко
льорове телебачення. «Тобі, 
юність». (М). 18.00 — «Україн
ський буржуазний націона
лізм на службі фашизму», 
бесіда перша. (К). 18.20
Реклама. оголошення, (К )•
18.30 — «Народні таланти*. 
(Херсон). 19.00 — Програм* 
«Вісті». (К). 19.30 - Музич» 
ний фільм «Пісні С.і Пожла« 
коуа». (К4. 20.15 — «Телеіико- 
ля механізатора». (К). 20.45-4 
«На добраніч, діти!». (К), 
21.00 — Програма «Час». (М),
21.30 — Художній фільм «Ні
на». (К). 22.45 - Вечірні нови
ни. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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