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20 грудня в ЦК ВЛКСМ відбулася зустріч секре
таря 1ДК ВЛКСМ В. Григср'єва з секретарем Голов
ної Ради федерації соціалістичних спілок польської 
молоді М. Ольбрихомі

Під час розмови, яка пройшла в теплій, дружній 
обстановці, були порушені питання’ дальшого розвит
ку співробітництва ВЛКСМ і ФССП,М.

О виконуємо
^угг,тт,ітіії"ііІтпііі'нііи'іЦЯ наказ

«Наставники немовби передають естафету 
праці з сучасного в майбутнє... Добре, що ком
сомол працю« пліч-о-пліч з наставниками, всіля
ко підтримує це прекрасне починання. Слід по
бажати, щоб рух наставників став масовим, охо- 

4 пив усі куточки країни, всі заводи, фабрики, 
* шахти, будови, колгоспи І радгоспи. Це чудова 

справа, товариші!..».
(З промови тов. Л. 1. Брежнєва на XVII з’їз- 

. ді ВЛКСМ).

' гГ1 ТЕПАН Степанович Вітченко, Ольга 
Павлівна Вахмяніна, Павло Микито

вич Печонкін, Олексій Леонтійович Ша- 
тилін. Коли на XVII з’їзді ВЛКСМ Гене
ральний секретар ЦК КПРС тов. Л. І.

і Брежнєв повідомив, що за виявлену 
трудову доблесть, велику роботу по ко
муністичному вихованню молоді Прези
дія Верховної Ради СРСР присвоїла їм 
високе звання Героїв Соціалістичної 
Праці, зал розцвів посмішками, вибух
нув оплесками. Посланці комсомолі! 
всіх республік щиро вітали наставників, 
Імена яких нині широко відомі всій 
країні.

Я надовго запам'ятав тоді зустріч із 
бригадиром слюсарів-складальників Ле
нінградського електромашинобудівного 
об’єднання «Электросила» С. С. Вітчен- 
ком — одним із зачинателів наставниць
кого руху в країні. А лист до молодих 
кіровоградців «Честь змолоду» став для 
мене ніби новою зустріччю з цим вели
кої душі, цікавої долі і неспокійного 
життя трудівником.

Це про таких, як 
Степан Степанович,на 
XVII з'їзді ВЛКСМ 
говорив Генеральний 
секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв: 
ставники — це 
рові робітники, 
мають високу 
стерність, багатий 
життєвий досвід, я б 
сказав, талановиті пе
дагоги. Вони з доб
рої волі, за покли
ком душі учать мо
лодь працьовитості,’ 
майстерності, виховують її на героїчних 
традиціях...»,

І таких, як С. С. Вітченко, сьогодні у 
нашій країні немало. З них беруть при
клад, на них рівняються. Тож не випад
ково, що звернення відомого наставни
ка не залишило байдужим читачів «Мо
лодого комунара» — і досвідчених на
ставників, і комсомольців та молодь. 
Прочитав уважно листа і я. Скажу від
верто: зрадів і розхвилювався. Наші 
погляди співпадають, і , перш за все, 
згоден я з його закликом до молоді: 
утверджуйте, юні друзі, себе змолоду, 
горіть душею у будь-якій справі, бе
режіть, завойовуйте собі авторитет не 
позою, не модним одягом, а розумом, 
кмітливістю, чесністю, гордістю в хоро
шому розумінні. Давайте бій бракоро
бам всюди — прямо і одверто.
ПЛ АСТАВНИЦЬКИЙ рух зародився по- 

над дванадцять років тому в Ленін
граді, Щороку за традицією кращі мо
лоді робітники Ленінграда збираються 
на своє свято — День молодого робіт
ника. У Палаці праці, у залі, стіни якого 
чули голос Володимира Ілліча Леніна, 
відбувається зустріч поколінь: наставни
ки, ветерани праці підприємств міста 
вручають перехідні Червоні прапори пе
редовим комсомольсько-молодіжним 
колективам, вітають переможців кон
курсів професійної майстерності. Того 
дня молоді робітники гордо несуть 
емблеми своїх підприємств. У багатьох 
з них у пам’яті ця зустріч, це «входжен
ня у робітничий клас» залишаються на
довго.

Хороша, дорогі друзі, варта насліду
вання традиція! Не скажу, що у нас, на 
Кіровоградщині, наставництву надають 
мало уваги. І раніше досвідчені трудів
ники встановлюзали найтісніші зв'язки 
з молоддю, вчили її цінувати робочу 
хвилину, любити працю, постійно підви
щувати ділову кваліфікацію і культур
ний рівень, правильно поводитись у 
житті. Ті зерна були кинуті у благодат
ний грунт, 1 паростки успішно пророста
ють скрізь. Інакше не могло й бути. Ад
же наставництво — життєва необхід
ність, завдяки якій молодь успадковує

кращі надбання . старшого покоління, 
стає надійною зміцою, активним про
довжувачем великої справи будівництва 
комунізму. Тож нині вихованню юнаків і 
дівчат у кожному колективі приділяють 
якнайбільше уваги, створюють ради на
ставників, а питання про наставника 
спільно вирішують партійні, профспілко
ві та комсомольські організації.

Проте, наставництво — справа нова, і, 
безумовно, складна. Тут потрібен твор
чий підхід. Ні в яких довідниках не зна
йдеш відповіді на питання про те, як 
діяти у конкретному випадку.

У перші роки роботи бригадиром я часто 
оглядав поля ралом з агрономом, механізато
рами, які доглядали посіви. Перепадало інко
ли бракоробам, ате ні я, ні агроном не докоря
ли їм. Суддями були самі механізатори, які 
питали своїх товаришів, у чому ж справа? 
Ще тоді я відчув, що наставник повинен бути 
не лише віісококналіфіховашім спеціалістом, а 
й вихователем, просто — педагогом! Що важ
ливо заздалегідь готувати ветеранам зміну. А 
для цього мало надати новачкам лише профе
сійно-технічну підготовку, навчити їх оратн, 
сіяти, збирати врожай. Почесне місце в хлібо
робському строю молодий механізатор займе 
тим швидше, чим успішніше вчитель дотіомо-

високих врожаїв, готують 
собі надійну зміну. Володи
мирові Фролову, Петрові 
Бігуну, Євгенові Петерсу 
чимало молодих механіза
торів бригади зобов'язані 
не тільки оволодінням хлі
боробською майстерністю, 
а й, я б сказав, утверджен
ням в собі високих духов- 

„ них ідеалів.
Сорок молодих хліборобів 

бригаді комсомольського ві 
Мабуть, не скрізь можуть по
хвалитися таким. Одні нещодав
но повернулися з лав Радян
ської Армії, стали на своє по
переднє робоче місце, і настав
ники не поривають з ними 
зв’язків, Інші — прийшли із 
профтехучилищ, з учнівської ви
робничої бригади Комишуват- 
ської середньої школи, з ними 
теж працюють наші досвідчені 
механізатори.

Звичайно, виховання гід
ної і надійної хліборобської 
зміни — складний і трива
лий процес, починається 
він, безумовно, з перших 
самостійних кроків моло
дої людини. Важлива роль 
у формуванні майбутнього 
хлібороба належить шко
лі. І ми, механізатори, має
мо допомагати їй вихову
вати у дітей колгоспників 
любов до праці батьків. Ми 
повинні стати наставника
ми юних ще тоді, коли
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О, В. ГІТАЛОВ,
бригадир тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського району, двічі Герой Соціалістичної Праці,

депутат Верховної Ради Союзу РСР
же своєму учневі зростати всебічно.

Па жаль, денні наставники не завжди послі
довні, а, трапляється, не розуміють того, що 
відбувається з їхніми підопічними. Забувають, 
а чн не надають ваги індивідуальному підхо
ду. Довелося мені розмовляти з молодим ме
ханізатором із сусіднього колгоспу. Юнак 
охоче пішов вчитися на механізатора, та через 
місяць розрахувався і, переїхавши до облас
ного центру, влаиїтувавсп на завод. «Розчару
вався я роботою, — розповідав згодом мені. — 
Вважав, що на заводі — інша справа...». Не 
знайшлося тоді, на початку життєвого шляху, 
поряд людини, яка б підказала, що згодом, 
коли хлопець оволодіє майстерністю хліборо
ба, стане цікавіше, прийдуть дні, коли не 
уявлятиме себе без поля. З ним, правда, роз
мовляли I, не зрозумівши його прагнень та 
запитів, настійно радили залишатися п брига
ді. Доходило навіть до конфлікту. Якби 
хлопця перекопали, що хліб впрошувати важ
ко, почесно, що знань бракує, тому й не ціка
во. мабуть він залишився б відразу, бо ж по
вернувся в бригаду і нині працює тракто- 
цистом.

ДЕЯКИХ господарствах гостро сто- 
& Тть питання закріплення випускників 
професійно-технічних училищ на селі. 
Не завжди добра підготовка випускни
ків, слабкий зв’язок профтехучилищ з 
колгоспами, для яких вони готують кад
ри, недостатня увага до запитів молоді з 
боку комсомольських організацій 7а 
правлінь — все цо призводить до того, 
що окрехАІ випускники працюють не за 
направленням. Ось саме тут І має ска
зати своє вагоме слово кадровий хлібо
роб, допомогти юнакові або дівчині 
знайти своє місце в житті. Вдалий вибір 
наставника — запорука того, що у нас 
буде менше таких, як Малинін, про яко
го згадував С. С. Вітченко, а в госпо
дарстві стане більше ідейно-загартова- 
них, висококваліфікованих трудівників 
то працюватимуть за покликом.

Від недбайливих чн недисциплінованих поки 
щь ніде не застраховані. Та якщо воші є, десь 
колектив недопрацював, чогось недогледів. 
І потрібно виправляти свою помилку. А щоб 
це було якомога рідше, слід тримати в полі 
зору кожного юнака І дівчину зокрема, 
трібпо оточити їх батьківським піклуванням. 
На мою думку, найкращі результати настав
ництво приносить там. де вихованням молоді 
займаються не тільки окремі люди, а п ціло
му — колектив.

У нашій бригаді близько ста механі
заторів. 32 з них вирощують хліб уже 
по 15—40 років. Про кожного з них, як 
про фахівця, я б міг сказати чимало хо
рошого. Саме вони, ветерани, майстри

по*

вони тільки пізнають життя, вчаться у 
школі. Більша частина механізаторів на
шої бригади, наприклад, вихованці Ко- 
мишуватської школи. Як цього досягли? 
А ми постійно підтримуємо зв'язки із 
школою, педколективом. Допомогли 
учня/л обладнати клас механізації, ви
ділили 56 гектарів землі і передала 
необхідну техніку. Тепер юнаки і дівча
та вивчають сільськогосподарські ма
шини не за кресленнями й таблицями, 
а на практиці. Ветерани і передовики 
виробництва бажані гості в школі. А під 
час літніх канікул школярі часто прихо
дять у польовий табір бригади, допома
гають збирати врожай. Вважаю, що ро
бимо правильно, надаючи зв’язкам зі 
школою великої уваги. Нехай хлопці ви
рощують хліб, ходять біля землі, а ми 
потурбуємось, щоб у них були хороші 
наставники.
ЇЇОНАД десять років у нашій бригаді 
** діє школа передового досвіду 
Близько дванадцяти тисяч механізаторів 
приїздили за цей час до нас. Ми не 
маємо секретів, щиро ділимося досві
дом вирощування високих врожаї? 
сільськогосподарських культур, ефек 
тивної експлуатації машинотракторною 
парку, чіткої організації праці.

В нашій школі формуються характери, тут ' 
молодого механізатора викопується комуніс 
тичне ставлення до праці. Тут оволодівали 
хліборобською майстерністю бригадир трак
торної бригади колгоспу «Росія» з нашого ра 
нону, Герой Соціалістичної Праці Віктоп Ан 
дріяш, бригадири комсомольсько-молоді ж ніп 
тракторних бригад: із колгослу «Зоря комуніз
му» Новоархангельського району — лауреат 
премії Ленінського комсомолу, Гепой Соціа
лістичної Поаиі Василь Моторний, колгоспі 
«Родина» Ульяновського району — Анатолій 
Хапкзпіїй, колгоспу імені Калініна Олексаіщ 
иійського району — делегат XVII з'їзд’ 
ВЛКСМ Вічтор Галушка

Колективи, які вони очолюють, з року 
в рік вирощують високі врожаї сіль 
ськогосподарських культур. Аналіз по
казує, що досягають цього, завдячуюча 
і добре поставленій роботі наставників 
Хотілося б, аби таких колективів було 
більше. І перед нами, наставниками, —- 
завдання, виконання яких дасть • нові 
колективи, нові імена молодих хліборо
бів, що стануть взірцем для своїх ро
весників. Нам, людям старшого поколім-

ня, все життя яких 
віддане вирощуван
ню хліба, не байду
же, хто візьме в ру
ки кермо комбайнів 
і тракторів.

Ми розуміємо свій 
обов'язок перед мо
лодою зміною, ро
бимо есе можливе, 
щоб вона була гід
ною своїх батьків, хоч 
не кожен з ветера
нів може, — і 
розуміємо, —- 
наставником: 
наставницьким

це мм 
стати 
адже 

талан-не кожен володіє 
том, вмінням переконати, зацікавити.

У колгоспах І радгоспах широкого розмаху 
набирає змагання між наставниками. При 
підбитті підсумків змагання між бригадами, 
господарствами враховують наставницьку ро- 

- боту. Ось тут інколи ветеранів і зараховують 
механічно у наставники. Скажу відразу, що 

_ це. не принесе користі. У наставництві немає 
місця байдужості, формалізму.

Одне з головних завдань наставни
ка — прищепити своєму вихованцеві 
творче ставлення до праці. А робити це 
зможуть лише люди, які самі постійно 
підвищують свій ідейний і фаховий рі
вень. Отже, наставник повинен вчитися 
і самостійно, і на курсах. У нас навчан
ня наставників організоване у спеціаль
но створеній районній школі. Перші 
збори наставників відбулися у серпні. 
На них було рекомендовано широко за
стосовувати такі форми виховання мо
лоді, як урочисте посвячення молоді в 
робітники, колгоспники, вручення пер
шої заробітної плати, дні трудових ди
настій, вечори історії підприємств і гос
подарств, зустрічі із ветеранами війни і 
праці. Обласна рада профспілок та об
ком комсомолу затвердили «Положен
ня», де визначені завдання і обов'язки 
наставників, вимоги до них. А нещодав
но відбувся перший обласний зліт на
ставників. Саме на ньому обговорили 
проблеми великої ваги, які висуває на 
пергу дня для нас життя.

Перед кожним воно ставить важливі 
завдання: перед наставниками — щедро 
передавати юним свій досвід і знання, 
ч^ити ростити хліб: перед молодими 
хліборобами — зробити ниву останньо- 
-о ооку п’ятирічки буйною і дорідною

Щойно я, юні друзі, повернувся •» 
ААоскви, де закінчила роботу друга се
сія Верховної Ради СРСР дев’ятого скли 
кання. Сесія затвердила план розвитку 

• народного господарства нашої країни 
на завершальний рік п’ятирічки. Гран
діозні це плани! І хоч цілком овальні 
але, скажу, вимагають великих зусиль 
всього радянського народу. Віддамо «• 
цій справі, дорогі молоді трудівники 
весь жар своїх сеодець, все вміння, са
ме на ньому девайте складемо собі ав
торитет перед паотією, пеоел Ватчиіц 
шиною.
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НА БЛАГО НАРОДУ, ДЛЯ РОЗКВІТУ БАТЬКІВЩИНИ
ВИКОРИСТОВУВАТИ 
РЕЗЕРВИ

Нам, молодим робітникам, 
близькі питання, які обговори
ли депутати Верховної Ради 
СРСР у Великому Кремлівсько
му Палаці на нинішній другій 
сесії нашого народного парла
менту. Важливе питання про 
Державний план розвитку на
родного господарства на 1975 
рік — це суто наше питання. 
Ми, верстатники комсомоль
сько-молодіжної бригади На
дії Щербань з четвертого ме
ханоскладального цеху, під
тримуємо і схвалюємо внут
рішньо-політичний курс нашої 
партії у сфері дальшого комп
лексного розвитку усіх галузей 
народного господарства, по 
дальшому зростанню виробни
цтва промислової та сільсько
господарської продукції.

1974 рік ставив перед нами 
великі вимоги. Ми непогано з

ними справились — значно 
перевиконали свої соціаліс
тичні зобов'язання. Піврічний 
план виконали до XVII з’їзду 
комсомолу, а в дні його робо
ти бригада довела середню 
норму виробітку до 200 про
центів на зекономлених інстру
ментах та електроенергії. Річ
не завдання завершено також 
достроково, до 29 жовтня. Ни
ні трудимося у рахунок червня 
1975 року.

З матеріалів другої сесії 
Верховної Ради СРСР видно, 
шо завдання по розвитку про
мисловості на завершальний 
1975 рік п'ятирічки ще вагомі
ші. Це вимагає від нас, робіт
ників, творчого пошуку резер
вів для підвищення ефектив
ності виробництва з обов’язко
вою умовою високої якості 
виробів. Саме з таких позицій 
ми й беремо соціалістичні зо
бов'язання на 1975 рік, удар
ний рік дев'ятої п'ятирічки.

Основний пункт наших зобо
в’язань — завершити п'ятиріч
ку до 5 грудня 1975 року.

В. ЧУПРИН, 
токар механоскладаль
ного цеху № 4 орденів 
Жовтневої Революції і 
Трудового Червоного 
Прапора заводу «Черво
на зірка».

ПЛАНИ ДЕРЖАВИ — 
НАШІ ПЛАНИ

Натхненною працею радян
ських людей ознаменований 
четвертий рік п ятирічки. Про 
здобутки висимального року 
оповістила країну друга сесія 
Верховної Ради СРСР дев ято- 
го скликання, за роботою якої 
з великою увагою слідкували 
всі члени нашої бригади. І на
ша частка є в загальному успі
хові. П’ятирічний план, доведе
ний на колектив, ми виконали

за три роки і десять місяців. 
Лише в цьому році закінчили 
будівництво тваринницького 
комплексу в Онуфріївському 
районі, здали 110-квартирний 
житловий будинок в місті Зна- 
м янці.

У пас и бригаді встановили твер
де правило — кожен приходить 
господарем па будову. Означає по
несеш повну підповідальність як за 
інструменти, так і за матеріали, 
якими працюємо. За рахунок еко
номного і ощадливого ставлення до 
них добилися в цьому році еконо
мії в півтори тисячі карбованців.

Правильний напрямок визна
чив наш радянський парла
мент — завершальний рік п'я
тирічки мас бути ударним. Нас, 
будівельників, це стосується 
особливо.

В. ШЕВЧЕНКО, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади зва- 
рювальників-монтажників 
ПМК № 133 тресту «Кіро- 
воградсільбуд».

м. Знам’янка.

ПОЛІПШУВАТИ 
ЯКІСТЬ ЗНАНЬ

Педагогічний колектив нашої 
школи палко схвалює мате
ріали другої сесії Верховної 
Ради СРСР. В них яскраво ви
ражене піклування партії про 
дальший розквіт нашої країни, 
її економіки, підвищення доб
робуту радянських людей.

В ці дні головна тема політ- 
інформацій і бесід — мате
ріали сесії.

Ми, педагоги, на турботу 
партії відповімо вдосконален
ням навчально-виховного про
цесу, боротьбою за якість 
знань учнів.

€. ФРОЛОВА, 
вчителька Кіровоград
ської СШ Аг 14, секретар 
вчительської комсомоль
ської організації.

П’ЯТИРІЧКУ ВИКОНАНО!
У цеху .V? б Сві тловодського заводу чистих металід 

па найпочеснішому місці висить вимпел Ш\ ВЛКСМ 
«Кращому ко м сом ольсько- м ол од і ж но м у колектив у ». 
Високу нагороду заслужила комсомольсько-молодіж
на зміна майстра Володимира Філіпова наприкінці 
Минулого року, Тоді ж таки виникла думка — пере
глянути взяті соціалістичні зобов’язання і замість 
раніше прийнятого рішення: П'ятирічку — за чоти
ри з половиною роки», визріло нове: «П’ятирічку — 
за чотири роки!».
, І от 5 грудня зміна рапортувала: «П'ятирічку -= 
Виконали!». ’

За ударну працю у визначальному році п’ятирічки 
їй було вручене привітання ЦК ВЛКСМ. ІЗ комсо
мольців нагороджені значком «Ударник 1974 року». 
Зараз комсомольці і молодь зміни розробляють та 
.уточнюють свої соціалістичні Зобов’язання на завер
шальний рік п’ятирічки.

с. тишко, 
плавильник Світ іоводського заводу чистих 
металів імені 50-річчя СРСР,

XII ОБЛАСНА
Відбулась XII обласна 

профспілкова конференція 
працівників культури.

Доповідь обкому проф
спілки за звітний період 
зробив її голова П.і Ф. Мас- 
люков.

В роботі конференції взяв 
участь голова республікан
ського комітету профспілки

працівників культури, 
служеннй працівник культу
ри УРСР І. Ф. Кравченко.

В роботі конференції та
кож взяв участь і виступив 
секретар облпрофради А. Д. 
Сухачов.

Обрано новий склад обко
му профспілки.

Г. ІВАІІЧЕНКО.

ОРГАНІЗОВАНО 

І УРОЧИСТО
> ПЛЕНУМ ГОЛОВАН ІВСЬКОГО

РАЙКОМУ ЛКСМУ

Нині в первинних комсомольських організаціях 
проводиться велика підготовча робота до обміну ком
сомольських документів. Днями відбувся пленум Го- 
/іовапізського РК ЛКСМ України.

З доповіддю «Про завдання комсомольських орга
нізацій району по підготовці та проведенню обміну 
комсомольських документів членів ВЛКСМ» висту
пив перший секретар РК ЛКСМУ Л. Ушаков. 
Промовець відзначнз, що обмін є своєрідним огля
дом сил комсомолі!, могутній, стимул активізації 
.рорчої, трудової ті громадсько-політичної актив
ності молоді. Така важлива подія у житті Всесоюз
ної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді повин
на сприяти її організаційній єдності, залученню у її 
ряди юнаків і дівчат. Р

Уже зараз первинним комсомольським організаці
ям необхідно переглянути свої резерви та можливос
ті для проведення більш дієвої ідейно-політичної ро
боти серед молоді. Обмів комсомольських документів 
повинен пройти в організованій діловій обстановці, 
урочисто, ста ги пам’ятною подією у житті комсо
моли.

В обговоренні доповіді взяли участь: Н. Говорун — 
доярка з колгоспу імені Ульянова, В. Шаііда — пла
вильник цеху Побузького нікелевого заводу, В. Ко- 
сянчук — секретар комітету комсомолу СПТУ № 8, 
Л. Максименко —« тракторист з колгоспу «Україна» 
зга інші.

З обговореного питання пленум прийняв відповід
ну постанову.

У роботі пленуму взяв участь завідуючий організа
ційним відділом райкому Компартії України М. М, 
Наконечний.

ІІа пленумі чітко накреслені завдання та заходи, 
ПЮ стоять перед первинними комсомольськими орга
нізаціями стосовно обміну комсомольських докумен
тів. Зпачпу увагу було приділено підвищенню ” про
дуктивності праці молоді на всіх ланках народно- 
господарського виробництва.

ТВОРЧІСТЬ
передній край

ДЕНЬ 19 грудня довго-
пам’ятним у культурному жит

ті степової Кіровоґрадщпнн: відбу
лися збори творчих спілок, об’єд
нань і товариств області. Вперше 
зібралися разом — літератори, ху
дожники, композитори, журналісти, 
митці театру і філармонії, архітек
тори. Сама подія по-справжньому 
схвилювала кожного учасника. Різ
ні у них зображувальні засоби. З 
різним ідуть вони до людей — з 
віршем, піснею, музичним твором, 
картиною — та їх єднають високе 
ідейне звучання, партійність, до 
яких прагнуть, та палка пристрасть, 
з якою йдуть до трудящих і яка 
має запалити, відкрити, відпочати 
для життя кращі поривання душі, 
кращі його прагнення — і найголов
ніше серед них — бути творцем.

Об’єднані збори, присвячені пи
танню дальшого зростання громад
ської активності літераторів і мит
ців області, їх завдання по кому
ністичному вихованню трудящих у 
світлі рішень XXIV з’їзду КПРС. 
Постанов ЦК КПРС з питань літе
ратури і мистецтва, рішень травне
вого Пленуму ЦК Компартії Украї
ни, відкрив секретар обкому Ком
партії України А. І. Погребияк.

— Обласне літературне об'єднан
ня сьогодні налічує близько 80 об
дарованих майстрів і любителів ху
дожнього слова, — говорить у сво
їй доповіді голова обласного літе
ратурного об’єднання В. О. Погріб
ний. — Останнім часом працівники 
цього цеху все більше звертаються 
у своїй творчості до магістральної 
в радянській літературі темп — те
ми громадянської — інтернаціо
нальної дружби радянських паро
лів. теми партії, любові до Вітчиз
ни, самовідданості радянських лю
дей, яку вони виявляють у боротьбі 
за здійснення рішень XXIV з’їзду. 
1 це зумовлено, безперечно, тим ве
ликим політичним піднесенням, яке 
викликане успішним ходом дев’ятої 
п’ятирічки, зумовлене рішеннями 
партії, спрямованими па дальше 
підвищення громадської активності 
діячів мистецтва і літератури, її за
кликами глибоко вивчати та май
стерно відтворювати суть - і велич 
історичних звершень радянського 
народу, оспівати трудові подвиги 
робітничого класу і колгоспного се-

• Обласні збори творчих спілок і об’єднань 
лянства, показати у повен ріст на
шого сучасника.

Думається, іцо це результат того та
кож. іцо ми на останніх своїх зборах по
вели принципову розмову про місце лі
тератора у грандіозній боротьбі, яку ве
де радянський народ сьогодні па всіх ді
лянках комуністичного будівництва.

В травні цього року відбувся 
Пленум Центрального Комітету 
Компартії України, присвячений 
завданням партійних організацій 
республіки по дальшому поліпшен
ню ідеологічної роботи у світлі рі
шень XXIV з’їзду КПРС, а одразу 
після цього — і об'єднаний пленум 
правлінь творчих спілок і товариств 
України. Ці полії, їх документи на
цілили творчу інтелігенцію респуб
ліки, а в ній і немалий загін митців 
та літераторів Кіровоградщиип, на 
постійне дбання про зростання су
спільної ролі художньої творчості, 
про подальшу активізацію пошуків, 
спрямованих па пройняте поезією 
відображення життєвої правди на
шої дійсності. Можливо, рано сьо
годні говорити про докорінну пере
будову в роботі літераторів області 
стосовно вимог часу, але окремі 
вдачі у художньому відтворенні на
шого сучасника дають право диви
тися па перспективу оптимістично. 
Доповідач називає імена літерато
рів Федора Непомепка, Леся Косп- 
чепка. Олександра Моторного, Во
лодимира Базилевського, Михайла 
Ролинчеика, Віктора Шульги, Клав- 
дії Башлпкової, Миколи Стояка, 
Івана Черкащепка та інших, які 
тепло і задушевно і разом з тим 
правдиво розповідають про трудів
ників степового краю, наших сучас
ників. їх багатий духовний світ.

Все ж до теми праці літератори ще 
підходять сторожко. їх активізації ма
ють сприяти зустрічі з читацькими ауди
торіями, творчі звіти в трудових колек
тивах, поліпшення діяльності літератур
них грхп на місцях.

— Журналістська організація об
ласті, — відзначає голова бюро об
ласного відділення Спілки журна
лістів країни А. П. Мостовий. —

налічує нині близько 140 членів. 
Свою творчість вони присвячуюсь 
живому літопису творців дев'ятої 
п’ятирічки, боротьбі за дальше під
несення економіки і культурного 
розвитку Батьківщини. З ініціативи 
членів Спілки в обласних, міськра- 
йонппх і районних газетах поруше
но чимало актуальних питань.

1 й першу чергу це стосується ужинку 
журналістів Кіровограда. Олександрії, 
Новомиргорода та інших міст і раііоніз 
області, тов. Мостовий називає імена пра
цівників газет, радіо і телебачення, які 
повсякденною своєю працею створюють 
яскравий багатогранний образ трудівни
ків п'ятирічки. Він говорить про первин
ні організації журналістів, які мають 
значно активізувати $вою діяльність з 
тим, щоб надавати відчутну допомогу у 
професійній підготовці газетярів, збага
ченні досвідом, про посилення організа
торської роботи редакційних колектив е, 
поліпшення висвітлення ходу соціаліс
тичного змагання, справи комуністично
го виховання трудящих.

Важливим питанням активізації 
творчих зусиль працівників мис
тецтв були присвячені доповіді го
лови творчої секції художників 
Б. М. Віптевка, голови обласного 
об’єднання самодіяльних компози
торів О. О. Смолянського, голови 
обласного відділення Спілки архі
текторів УРСР І. В. Медішського, 
виступи голови літстудії «Вись» 
В. А. Шульги, художнього керівни- 
к;> облфілармоиії В. О. Мануйлек- 
ка. поетеси Клавдії Башлнковоі, 
композитора К. О. Шутеика, голов
ного режисера театру імені М. Л. 
Кропивпнцького І. В. Казпадія, ху
дожника С. А. Коваленка, журна
ліста Н. II. Добріші.

З промовою на зборах виступи» 
секретар обкому Компартії України 
А. 1. Погребпяк.

Учасники зборів прийняли роз
горнуту резолюцію, спрямовану иа 
дальше посилення ролі творчих спі
лок і об'єднань області в справі ко
муністичного виховання трудящих. 

• Увечері учасники зборів взяли 
участь в літературно-музичному 
вечорі, оглянули художню виставку
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МАРШ СИНЬОБЛУЗНИКІВ
Щоранку* по цехах і лабораторіях 

Хімічного комбінату ..Лойна» імені 
Вальтера ктьбріхта розтікається 30-ти- 
сячнии людський потік. Кидаються у 
вічі сині блузи членів Спілки вільної 
німецької молоді.

— Це досить істотно, — говорінь один з 
секретарів парі кому Гюнтер Кубах - Кожному четвертому працівникові не виповни
лось ще и років. В успіхах фірми, а ви
пускаємо ми близько ИЮ назв виробім, нема
лий внесок молоді. Освічені, висококваліфі
ковані, вони трудяться на найважчих ділян
ках. Блакитний прапор СВНМ майорить над 

.’>1пІь.НМ. цс.ХОм «»»РО.тактаму, обладнацим 
найсучаснішими технологічними лініями. Ця 
дільниця довірена молодіжному колективу 
Хлопці систематично виконують норми, ви
пускають продукцію лише відмінної якості, 
іакнх дільниць стає все більше. В 1974 році 
комбінат повинен дати за планом продукції 
на _,4 мільярди марок. Колектив знайшов 
внутрішні резерви, прийняв зустрічні плани. 
5000В язалнсь виконати додаткової продук
ції на суму 27 мільйонів марок. Ці- тисячі 
тонн добрив, пального, пластмас і капролак
таму, миючих побутових препаратів, гуми 
штучної шкіри.

Паровий цех — серце комбінату. Він 
виробляє енергію, частково сировину. 
Тут топ задають також синьоблузники. 
Лише за перше півріччя в цехах ство
рено дев ять ударних молодіжних 
бригад.

— Першочерговим завданням паші 
хлопці вважають раціональне вико
ристання механізмів і економію мате
ріалів, — говорить секретар комітету 
СВНМ парового цеху Хорст Крауз. — 
Ми хочемо зменшити витрати пально
го, втрати пару. За сім місяців зеко
номили завдяки раціоналізаторським 
пропозиціям 15 мільйонів марок.

Біографія Хорста — типова для молоді ком
бінату. Прийшов він сюди в 1968 році за 
путівкою окружної органі іації СНИМ. Спо
чатку був підсобним робітником, одночасно 
вчився в заводській школі па слюсаря. Че
рез півтора року одержав перший виробии- 
чпн розряд. Виробництво, яке постійно вдо
сконалюється, застосування найновішої, тех- 

~ всс цс потребує широких знань, 
і лоост пішов навчатись у вечірній техні
кум.

— Дивлюсь на цих хлопців, і часто ду
маю — звідки сили беруть, — говорив 
мені оригадир ремонтииків-котельників Арко 
Мьорть. — Все встигають: і суботіїнки 
влаштувати, і «рейди бережливих ’ проводи
ти. Багато хто ввечері навчається в техніку
мах, інститутах, підвищує кваліфікацію. їх 
ентузіізм — реіультаг вихованого народною 
владо о почуття господарської відповідаль
ності за соціалістичну власність, за своє під
приємство.

...На околиці' селища, па Гусячому 
Лузі, під час каповського путчу 1921 
року контрреволюціонери розстрілюва
ли робітників, які захищали із зброєю 
в руках «Лойну». В 1927 році па цьо
му місці Ерпст Тельман відкрив па
м’ятник загиблим бійцям. За тради
цією тепер тут посвячують в робітники 
хлопців і дівчат, які прийшли на ком
бінат після закінчення ного професій
но-технічного училища. За останні де
сять років з стіп цього училища ви
йшло сімнадцять тисяч молодих робіт
ників. Всі вони поклялись па вірність 
трудовому народові і справі загиблих 
революціонерів. Справи молодих — 
найкраще свідчення їх вірності клятві.

Л. МИЛОВАНОВ.
Галле — Берлін — Москва.

V :

ЦІ ЗНІМКИ ЗРОБЛЕНІ НАШИМ ГРОМАД
СЬКИМ ФОТОКОРЕСПОНДЕНТОМ А. БУДУ- 
ЛАТЬЄВИ.И В ТУРИСТИЧІ1ІИ ПОДОРОЖІ по 
АРАБСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ЄГИПЕТ.

ВГОРІ - м. АЛЕКСАНДРА. НАРОДНИЙ МУ
ЗЕИ. - В .МИНУЛОМУ - ЛІТНЯ РЕЗИДЕНЦІЯ 
КОРОЛЯ ФОРУК. ВНИЗУ - В ЄГИПЕТСЬКОМУ 
СЕЛИЩІ.

За матеріалами 
ТАРС, АПН. ДИТИНСТВО? ЦЕ КОЛИ ВІЙНА...

♦ Вагомі справи мо
лоді з НДР
♦ Молоді американці борють
ся за інтереси трудящих
♦„Образи” прихильників 
холодної війни
♦ Південний В'єтнам: Діти 
без дитинства...

Війна зробила півто
ра мільйона південно- 
в'єтнамських дітей си
ротами. Безпритульні, 
голодні, вони змушені 
жебракувати. Безвихід
ність штовхає їх на 
злочини. Дитяча зло
чинність — це, мабуть, 
едина з дитячих про
блем, яка хоч трохи 
непокоїть адміністра
цію Тхієу. Запровадже
ні спеціальні дитячі су
ди. Лише в Сайгон! во-

ни винесли за рік біль
ше чотирьох тисяч ви
років.

Є ще так звані бла
годійні притулки. В 
них знаходиться трид
цять тисяч дітей — два 
проценти всіх безпри
тульних. Іноземці, від
відуючи такі заклади, 
свідчать, що діти жи
вуть напівголодні, в 
антисанітарних умовах. 
В один з таких закла
дів — «В єтхоа» надхо

дить щотижня двад
цять п’ять новеньких, 
їх приймають за раху
нок померлих...

Сайгонські власті не
щадно експлуатують 
дитячу працю. Підлітки 
працюють по дванад
цять годин на добу, а 
одержують — копійки. 
Мийник машин, на
приклад, дістає лише 
один процент фактич
но заробленого ним — 
200 південноа’єтнам-

ських піастрів.
Якщо співставити цю 

суму з розміром лише 
«вступного внеска» до 
школи, який становить 
12 тисяч піастрів, то 
стане зрозумілою не
доступність навіть по
чаткової освіти для пе
реважної більшості ді
тей. Висока вартість 
навчання виявилась 
«не по кишені» для 
половини учнів, які 
вступили до школи у

1973—1974 навчально
му році, і вони змуше
ні були її залишити.

Диктатура, жорсто
кість і корупція кліки 
Тхієу, говориться в 
опублікованій нещо
давно заяві Тимчасово
го революційного уря-. 
ду РПВ про становище 
у Південному В’єтнамі, 
робить життя населен
ня в районах, які пе
ребувають під контро
лем Сайгона, нещасні
шим, ніж будь коли.

О. ОЛЕЙНИК,
Ханой.

ФОРУМ АМЕРИКАНСЬКИХ КОМСОМОЛЬЦІВ
У Філадельфії на цьому 

тижні відбувся III націо
нальний з'їзд Союзу мо
лодих робітників за виз
волення —- марксистсько- 
ленінської молодіжної ор
ганізації США. 800 деле
гатів і гостей обговорили 
підсумки діяльності Сою
зу за два роки, що мину
ли з часу попереднього 
з’їзду. Вони намітили про
граму дальшої боротьби 
за демократичні права 
американської молоді і 
всіх трудящих, проти со

ціального і расового гноб
лення, реакції та імперіа
лізму, за зміцнення роз
рядки міжнародної напру
женості і зміцнення миру 
в усьому світі.

Союз молодих робітни
ків за визволення був 
створений близько п яти 
років тому. Однак, незва
жаючи на молодий «вік» 
Союзу, його ряди, а та
кож його роль І ВПЛИВ 6 
громадсько - політичному 
житті країни неухильно 
зростають. Це — єдина 
організація молодих аме

риканців, яка принципово 
і послідовно бореться за 
інтереси трудящої і учнів
ської молоді. І не даром 
члени Союзу вважають 
свою організацію ідейним 
союзником і надійним ре
зервом Комуністичної 
партії США.

Протягом майже п’яти 
років члени Союзу моло
дих робітників за визво
лення ідуть в авангарді 
боротьби американських 
юнаків і дівчат за еконо
мічні і політичні права 

молоді, проти расизму і 
расової дискримінації, 
проти мілітаризму і реак
ції. Саме тому і зростає 
популярність Союзу □ 
країні, саме тому, незва
жаючи на безперестанні 
нападки і переслідування, 
зростає його чисельність. 
В американських комсо
мольських гуртках по ви
вченню марксизму-лені- 
нізму, в організовуваних 
Союзом кампаніях за де
мократизацію громад
ського життя, в роз

повсюдженні літератури, 
яку видає Союз, беруть 
участь тисячі й тисячі спів
чуваючих молодих амери
канців. .

Нинішній з’їзд Союзу 
відбувся в той час, коли в 
Сполучених Штатах за
гострюється економічне 
безладдя, коли економіч
ний спад супроводиться 
швидким зростанням без
робіття (близько 3,5 мли. 
молодих американців ві
ком від 16 до 25 років 
не мають роботи), коли 
нестримно зростають ці
ни на товари широкого 
вжитку, а ультраправа ре
акція в країні активізує 
свої спроби перешкодити 

розрядці міжнародної на
пруженості, і, зокрема, по
ліпшенню радянсько-аме
риканських відносин.

Правлячі кола США 
проводять політику, спря
мовану на те, щоб розко
лоти робітничий клас," 
не допустити об’єднання 
трудящих у боротьбі за 
свої права. Тому одним з 
найважливіших завдань 
Союзу з'їзд вважає до
сягнення єдності дій мо
лоді в боротьбі проти на
ступу монополій, на за
хист трудящих мас, за 
мир, демократію і про
грес.

Е. БАСКАКОВ.

Представник США в ООН Джон Скалі перетво
рився раптом у похмурого провісника. Так, напри
клад, він передбачає «розпад:: цієї організації, якщо 
«арифметична більшість» буде і надалі подавати і 
затверджувати резолюції, які «ображають впливову 
меншість». Американський дипломат навіть натякнув, 
що його уряд може позбавити ООіі своєї підтрим
ки... В чому ж справа? Чому містер Скалі так розгін- 
Вй ВСЯ ?

Справа в тому, то минули часи, коли країни Захо
ду могли майже завжди забезпечити собі потрібну 
кількість голосів В ООН, спекулюючи на атмосфері 
«холодної війни» і «блокової* солідарності». яма 
Організація Об’єднаних Націй стала набагато 
лепнішою за рахунок вступу до неї молодих 
лежних країн. Майже всі вони - рішучі противіїнки 
імперіалізму, колоніалізму і расизму у всіх його про
явах. В особі ж соціалістичних країн і, перш за все, 
Радянського Союзу, воші мають своїх природних со-

Потепліиня політичного клімату 
призвето до руйнування колись «залізної» д "п о еереїипі захіщглх ВІІІСЬКОВО-ПОЛІттЛХ блок«.

ЧОМУ МІСТЕРУ СКАЛІ 
НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ООН?

Ці зміни і зросле розуміння політичних реальностей 
зробили колишніх «олов’яних солдатиків» Заходу са
мостійно мислячими членами міжнародного об’єд
нання, де все більше утверджуються принципи мир
ного співіснування.

Розвиток цього процесу підтверджують такі рішен
ня Організації Об’єднаних Націй, як засудження 
агресії Ізраїлю проти арабських країн, визнання за
конних прав народу Палестини, засудження апартеї
ду в ПАР і жахливих порушень прав людини в Чілі.

Хто ж опинився в цій наЙЕПливоРІшін «меншості», 
від імені якої виступає в ООН містер Скалі? Расисти 
ПАР, воєнний режим Чілі, войовничі сіоністи Ізраї
лю. Уряди згаданих держав теж не задоволені діяль
ністю. ООН. Зокрема, генерал Піпочет не знайшов 
ніяких інших «аргументів» проти резолюції з вимо
гою припинити утиски прав людини в Чілі, як обру- 

нштись з абсурдними інсішіаціями па ООІІ. звину
ватити її в тому, що вона, мовляв, до надзвичайних 
меж «інфільтрована комуністами» і стала осередком 
«радянської підсгуїшості». Щось па зразок цього, ви
тримане в дусі гірших часів «холодної війни», мож
на почути і від інших «ображених».

Але подібна демагогія нікого ошукати не може. 
Зростання позитивної ролі ООН у світових справах 
радує всіх, кому не байдужі свобода, демократія, 
незалежність і соціальний прогрес. Консолідація по
зиції держав соціалістичної співдружності та країн 
Африки, Азії Латинської Америки, які розвиваються, 
важливий фактор у зміцненні миру і безпеки па на
шій планеті, в боротьбі за торжество принципів мир
ного співіснування.

ІО. гвоздєв.

День планети • В країнах соціалізме • Твій ровесник за рчбєжєм • Шалений світ
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Взимку і влітку, восени і навесні можна 

бачити біля могили червоного командира 
подружжя французів Оффр. Василь нази
вав мадам Емілію Оффр своєю «французь
кою мамою». Вона з чоловіком оберігала 
його, як рідного сина. Тож приходять обоє 
сюди, щоб покласти до підніжжя монумен
та живі квіти.

НАРОДІВ

(Продовження. Поч. в номерах 
за if, 19 та 21 грудня).

ДУХ 1 ВИМОГА ЧАСУ, продиктовані життям, 
*1д6н’йа.>іа І прийнята постанова штабу. Перший 
|ункт П законодавчо стверджував створення СІ- 
•хого штабу керівництва радянськими партизана
ми на нівяочі Франції. Постанова зобов'язала 
фтнйізупатн діяльність партизанських загонів, 
{творити на честь звільнення міста Вінниці від 
утлерівців окремий загін і назвати його «Він- 

• м'цькнм», привести до присяги усіх і налагодити 
Жний зв'язок з усіма концтаборами і сприяти 
Визволенню полонених, вести рішучу боротьбу із 
^радниками і провокаторами.

Василь не доїхав до призначеного місця. По 
дорозі Його схопили гестапівці і негайно ж доста- 
йл.чи в Аррарську фортецю Сен-Нікеа, в ту ж 
фортецю, з якої він у травні втік.

Він стояв на краю рову біля стіни цієї тюрми, 
будованої в часи середньовіччя і дивився яа 
<І.рнце, яке, скочуючись за обрій, палало над сві- 
фм. Кати нервували. Бонн ставили свою жертву 
обличчям до закривавленої сгіни, але нескорений 
Бдзіль знову повертався і дивився їм в очі, ди
вився на сонне. А воно, ніби у відповідь за добро 
землянина, не квапилось на спочинок.

Він не. бачив смертельного вогню фашистських 
гвинтівок, і не чув пострілів. Він співав «Інтерна
ціонал» і бачив сонце. Прошитий кулями, встиг 
^рикнути: «Ти зійди, сонце, зійди над світом!». 
♦ Смерть фашизму!».

І воно, сонце, зійшло, і озолотило Ім’я 
героя. На стіні, біля якої закатовано пат
ріота, встановлена меморіальна дошка, яка 
нагадує, що тут розстріляно вірного сина 
радянської землі і захисника національної 
Незалежності Франції Василя Порика, яко- 
Йу тоді виповнилось двадцять чотири роки. 
Така ж меморіальна дошка встановлена І 
Другові Порика Василеві Доцеику, якого 
гітлерівці стратили ще раніше, трагічного 

~ травня, коли їх схопили у ДрокурЕ *
В Еннен-Льєтарі,;де поховано відважного 

партизана, встановлений із червоного гра
ніту пам’ятник з висіченою п’ятикутною зір- 
£ою. В центрі зірки обличчя безсмертного 
товариша Базіля, ім’я якого соколом обле
тіло земну кулю 1 стало символом мужності 
| "відваги, волі до життя, безсмертної відда
ності Батьківщині Великого Жовтня. Авто
ри монумента, українські радянські скульп
тори Галина Кальченко і Валентин Злоба 
то архітектор Анатолій Ігнащенко потурбу
вались, щоб дорогий образ героя-комуиіста 
^вітлювався сонцем, звідки б воно не сві
тило. Ті, хто залишився жити, виконали 
Василеве бажання.

ПРИЇЗДІТЬ У ПОРИК*
При в'їзді в село вас привітають лелеки, 

що всілнсь праворуч арки. Вони не виліта
ють з гнізда, хоч мають крила. То не зви
чайні птахи, а майстерно виготовлені уміль
цями. Справжні лелеки прилітають весною 
і гостюють до осені, А ці приваблюють в 
будь-яку пору і символізують мирне І го
мінке життя тутешніх господарів.

Село велике, затишне. Воно об’єднує ко
лишніх два села — Соломірку, де народив
ся Василь, і Клітище, і має назву Порик. 
На честь Героя Радянського Союзу і націо
нального героя Франції Василя Порика. '

З Хмільницького тракту в село веде бру
ківка. Обабіч неї — молоді черешні, клени, 
тополі. Не в село Йдеш-їдеш, а в казку.

Тут усе приваблює, усе нагадує легендар
ного товариша Базілн. 1 найбільше — центр 
села, котрого, щоб і захотів опрошкувати, 
ніяк не обминеш. Великий майдан, а посс- 
ЦЄд нього — сучасний Палац культури. Він 
ва виду у всіх жителів. Сюди приїжджа
ють відомі артисти і художні колективи з 
усіх усюд — Києва, Ленінграде, Кишинева, 
Алма-Ати, Сибіру, Прибалтики, навколиш
ніх міст і сіл з концертними програмами, 
виставами. Мають іцо показати своїм зем
лякам нащадки Порика, місцеві аматори 
сцени. Приїздять туристи, сюди їдуть на 
екскурсії.

В Будинку культури розмістився мемо
ріальний музей Василя Порика, Під музей 
господарі села відвели весь другий поверх, 
де виділяються одинадцять окремих за 
розділами залів. Партійна організація, 
сільська Рада, правління місцевого кол
госпу не поскупились і зробили дуже ба
гато для обладнання музею в сучасному 
стилі; оригінальне розміщення стендів, 
діорцмн, художнє Оформлення, самі експо- 

,ахоп;і,®к>ть від початку до кінця. Ве
ли у подяку жителі села висловлюють 
працівнику Вінницького обласного коае 
знавчого музею Й. В. Кнсельову - знавцю 
том ' справн ДРУГУ Василя. Цс ж він ра- 
ОдеськеС°ШхотнС?,',1М хЛопцсм "оступив в 
одеське піхотне училище Імені Ворошнло- 
хенийОгп»МУ підР°3А1л1 3 ним був направ- 
ЬпХс, мУ В АхтиРськс, а потім в 
йX > • піхотне Училище І закінчив
його в чині лейтенанта. Обох їх. комуніс
тів, в числі інших кращих офіцерів зразу ж 
закінчення училища направили в Київ, 
чайно, що Посип Володимирович Кисе
ль0» ве міг бути байдужим до увіковічнення 
пам'яті друга і зробив для цього чимало. І про
довжує робити: відшуковуе документи і особисті 
речі героя, його друзів-команднрів, з якими на
вчався і боронив Вітчизну від її ворогів. Недав
но, скажімо, йому вдалося віднайти єдиний ори
гінал Фотографії, зробленої в Харківському пі- 
Їотному училищі. На ньому впізнаємо курсанта 

іасиля, Його батька, котрого було запрошено на-

в учнлніці, 
Щерсгов,

м по взгорьям», «Ой, лопнув обруч»... І вже 
веслуєш по Волзі-матінці, штурмуєш сопки, 
де засіли біляки, спішиш до коханої, най
кращої у світі дівчини, даєш «лиха закаб
лукам»...

Особиста річ Василя — школяра і студента тех
нікуму — фотоапарат. На той час рідко хто мав 
тану розкіш. Йому ж подарували його за пере
могу а районних спортивних змаганнях серед 
школярів, коли навчався в Журавному. В експози
ції — фотографії батьків, брата і сестер, книги, 
якими користувався, чимало фотографій з тодіш
нього життя колективістів села. Серед них — мо
лотарка, яку одержали воин в 1928 році. На цій 
молотарці, уже в юнацькі роки, любив працювати 
Василь.

, «Якось це в нього виходило особливо в,дало, —’ 
мружить очі друг Порика місцевий учитель Ан
дрій Рибак. — Коли він подавав снопи у барабан, 
то машина не «рвалась», а рівномірно, мов на
строєна гітара, гула, ковтаючи безперервний по
тік жнива. Дівчата раділи: «О, тепер помолоти
мо, Василь став на поміст!». І вони молотили з 
піснею, давали Батьківщині хліб, виплеканий кол
госпною родиною».

Фото приміщення школи, куди вперше пішов по 
науку маленький Порик, і поношений портфель, 
який у шостому класі замінив хлопцеві полотняну 
торбину, заплямовану чорнилом.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 -у 
Кольорове телебачення. Раїй 
копа гімнастика. (М). 9.20 •* 
Новини. (ЛІ). 9.30 ■— Кольоре« 
не телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 10.00
Кольорове телебачення. «Ліон
ські порота». Телевізійник 
художній фільм. 1 серія. (МН 
11.05 — Концерт майстрів ний 
тецтв. (М). 11.50 — Кольоро^ 
телебачення. «Книжкова 
лиця». (К). 12,35 — Новині
(К). 15.15 — Кольорове тсл<£* 
бачення. Програма доиуме№ 
тальннх фільмів. (М). 16.10 -і 
«Нариси історії нашої Бать« 
ківщинн», (М). 10.40 — Ні)
допомогу школі. «Світовий 
комуністичний рух — ИйФ; 
впливовіша політична сила 
сучасності». (К). 17.15 — 
реживо танцю». (Львів, 
Херсон). 18.00 — «День б® 
днем». (Кіровоград). 18.15 ДМ»-' 
«На фініші четвертого, визнав 
вального». (Кіровоград). 18.30 
— Кольорове телебачення’, 
«Народна творчість». Теле« 
огляд. (М). 19.15 — Фільми- 
призери XVII Лейпцігського 
міжнародного фестивалю до
кументальних І короткомет
ражних фільмів. (;М). 19.55 
Телевізійний художній фільм 
«Морські порота». 2 серія1. 
(М). 21.00 — Програма «Час»', 
(М). 21.30 — М. Зарудний.
«Пора жовтого листя». Виста
ва Кіровоградського музично- 
драматичного театру імені 
М. КропишіицькогЬ. (Кірово
град).
ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00—" 

«Наука — сьогодні». (М). 
17.30 — Кольорове телсбачси» 
ня. «Тпорчість юних». (М), 
18.00 — «Орбіта- дружби»,
(Харків). 18.30 — Реклама, 
оголошення, (К). 18.40 — Ко
льорове телебачення. «Па? 
літра». (К). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Дж. Вегі- 
ДІ. «Травіата». Вистава. (КУ. 
.В перерві — «На добраніч, ді
ти!» і вечірні новини. (К). 
22.00 — Програма «Час», (М), 
(Відсозапис),

ПЕНЗЛЯ
НАРОДЖЕННЯ К. П. БРЮЛЛОВА

,--- - —-------------ояііришспи па’
відати енна — Еідмінника навчання — і побувати 

-1. Третім на фото — начальник училища

Завітаймо в першу кім
нату музею. В очі впадає 
портрет героя у формі ра
дянського лейтенанта. Здає
ться, що він ось-ось зійде з 
нього і привітається по
смішкою і теплим потиском 
руки і запитає: «Як Живете, 
земляки?».

Найцінніший"експонат — 
власна гармошка, котру 
купляв з клітищенським 
другом Дмитром Кондратю
ком в Уладівці. Старенька 
двохрядка. Досить глянути 
на неї, як мимоволі чуєш 
улюблені Василеві мелодії: 
«Із-за острова па стре
жень», «Три танкісти», «Сон
це низенько», «По долинам

ЧАРІВНИК
• ДО 175-РІЧЧЯ З ДНЯ

О. М. Горький вважав художника Карла 
Певлояпча Брюллова гідним стояти поруч 
в О. Є. Пушкіним та М. 1. Глінкою. Він 
був найвідомішим і иайпопулярнішнм ро
сійським художником першої половини 
минулого століття, про нього складались 
легенди.

Дев’яти років він вступив до Петер
бурзької Академії художеств, яку закінчив 
в великою золотою медаллю. Це давало 
Йому право на поїздку за кордон. В ака
демії роботи К, П. Брюллова неодноразо
во одержували високі нагороди. На
приклад, за картину «Нарцис, який милує
ться собою у воді» в 1819 році художник 
чун удостоєний малої золотої медалі.

Молодий художник в 1822 році під’їжд-

жав до Італії, де створює велику кількість 
портретів І малюнків на італійські теми, 
серед яких і такі відомі, як «Італійський 
ранок», «Італійський полудень» та інші.

На батьківщину він повернувся автором 
знаменитого полотна «Останній день Пом- 
пеТ», де зображується трагедія, викликана 
виверженням вулкана Везувія, У задумі 
художника було бажання відтворити істо
ричний конфлікт, пов'язаний з жорстоким 
придушенням визвольного руху в Європі.

Герцен називав картину Брюллова «най
вищим витвором російського живопису», 
бачив алегорії дикої, нерозумної, жорсто
кої сили, яка знищує людей, так само, як 
і при політичній атмосфері в Росії за ца
рювання Мяколв 1,

га Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи •— 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання те спорту — 2-46-87.

БК 06348. Індекс 6? 197.

А це фотографія першої вчительки героя 
Ніни Іванівни Соколової. Викладала росій
ську мову та природознавство, активна під- 
лільниця-парт'изанка. Разом з ‘чоловіком 
Вячеславом Вікентійовичем брала участь у 
партизанському русі на Україні.

— Пам’ятаю Васю і горджусь ним. Жвавий 
хлопчина був, з рудуватим чубчиком І ростом 
Отакий, — показала рукою собі до пояса. — Віп 
сидів на другій парті біля вікна, уважно слухав 
усе, про що Йшлося на уроках, і запам'ятовупав. 
Одним з перших навчився читати і писати. На пе
рервах діги часто організовували ігри. І тут, зви
чайно, не обходилось без неприємностей. Якось 
наш директор привів до мене заплаканого учня 
з третього класу — Василь ходив тоді у другий.

— Подивіться, що натворив ваш Порик, — ска
зав він. — Учня старшого себе набив.

Василь стояв без тіні клопоту.
— Навіщо підняв руку на свого товариша? — 

питаю.
— Бо він боягуз. Усі подолали високе дерево, а 

він злякався, гру зірвав.
За негідну поведінку ми покарали Василя, але. 

глибоко в душі я була незгодна з цим, по
ділилась думками з директором, і той підтри
мав; «Найстрашніше, — сказав вій, — коли шко
ла дав партії і державі освіченого боягуза».

(Закінчення в наступному номері)

На фото: пам’ятник ПОРИКУ в ЕннеіиЛьє- 
тарі; (вгорі); група студентів Бобринецького сіль
ськогосподарського технікуму перед погруддям 
Василя Порика.

Карл Павлович Брюллов написав більше 
80 портретів сучасників, в яких досяг знач
них успіхів в реалістичному, психологічно
му зображенні людини. Його парадні 
портрети сповнені радощів життя, повно
звучних фарб, романтичного настрою. Ху
дожник розкриває складність характеру 
таких визначних людей свого часу, як 
В. А. Жуковського, І. А. Крилова, О. К. 
Толстого.

Видатний російський художник любив 
музику, літературу, тісна дружба пов’язу
вала його з М. І. Глінкою, О. С. Пушкі
ним. Він любив свободу і допоміг її одер
жати відомому поетові, своєму учневі — 
Т. Г. Шевченку,

Роботи К. П. Брюллова знають і люблять 
люди всього світу, вони належать до 
скарбниці російського та світового образо
творчого мистецтва.

М. НОЖНОВ, 
інженер-конструктор Головного 
спеціалізованого конструктор
ського бюро по грунтообробних 
та посівних машинах.

м. Кіровоград.
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у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 -? 
Кольорове телебачення. Рак« 
копа гімнастика. (М). 9.20 -і
Новини. (ЛІ). 9.30 —' Кольорц» 
ве телебачення. «Творчість 
юних». (М). 10.00 — Кольори? 
ве телебачення. «Ліорські п«ї- 
рота». Телевізійний художній 
фільм. 2 серія. (ЛІ). 13.20 —’
Програма документальних 
фільмів. (М). 16.15 — «Спів
дружність соціалістичних кра
їн». Республіка Куба. (МТ.
16.45 — «Шахова школа». (М/,
17.15 — Кольорове телебачен
ня. «Веселі старти».’ (М). 18.00
— «На фініші четвертого, ви
значального». (Кіровоград),
18.15 — «Ростити зміну». (Кі
ровоград). 18.30 — «Ленін
ський університет мільйонів»'. 
(М). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «П’ятирічку 
виконаємо достроково». (М),
19.45 — Кольорове телебачек?
ля. «Це пн можете». Віктори
на. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Телевізій? 
пий фільм-копцерт «Ліайя 
Плісецька». (М). 22.45 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.30— 
Реклама, оголошення. (К). 19.00
— «Грай, мій баяне». (М). 19.30
— Кольорове телебачення'.
«Екран молодих», (К). 20.-15-? 
«На добраніч, дітиї». (Кї, 
21.00 — Програма «Час», (М), -А.
21.30 — «Новини кіноекрана»',
(К). 22.30 — Вечірні новії«
пн, (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ Ж 6

Оголошує додатковий набір
учнів з числа осіб, демобілізованих з лав Радянської 
Армії, для навчання за спеціальностями: ,

токарі по металу;
електромонтери по експлуатації промислових елек

троустановок;
електрогазозваркшальники.
На всі спеціальності приймаються юнаки, які ма

ють оезіту за 8—10 класів, віком до 25 років.
Строк навчання за скороченою програмою — 8 мі

сяців.
Учням виплачується стипендія у розмірі 63—70 

" карбованців на загальних підставах.
До учи тиша молодь приймається без вступних 

іспитів.
Початок навчання 2 січня 1975 року.
До заяви на ім’я директора додаються такі доку

менти: свідоцтво про освіту, свідоцтво про народ
ження або паспорт, довідки з місця проживання, про 
склад сім’ї, характеристика зі школи, автобіографія, 
6 фотокарток розміром 3X4 см.

Адреса училища: м. Кіровоірад, вул. Декабрис
тів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81. Училище 
знаходиться п центрі міста.

ДИРЕКЦІЯ.
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