
1-ї А географічній карті 
81 Кіровоградщинп щедро 
відпущено кольорів степу, і 
все-таки понад чотири про
центи площі області •- це 
ліси і лісонасадження. За
раз нема жодного району, 
де б не було лісосмуг, де б 
не зростали насадження в 
ярах, балках, на берегах рі
чок. Три роки тому з’яви
лась Компаніївська лісоме
ліоративна станція, яка об
слуговує зараз південні ма- 
лозаліснені Компавіївськнн, 
Бобринецький, Устннівсь- 
кий, Петрівськнй та Ново- 
український райони. Сьогод
ні тут інтенсивно залісню
ють всі придатні землі, 
ставлять надійний заслон 
розмиванню та вивітрюван
ню грунтів.

Про значення лісонасад
жень для нашої області 
можна говорити багато по
зитивного і в плані бороть« 
би з суховіями та ерозією, і 
в розрізі зростання вро
жаїв. Всім відомий колгосп 
«Перемога» Маловисківсь- 
кого району, лани якого 
оточені докучаївськими лі
сосмугами, має щорічний 
приріст врожаю 4—5 цент
нерів з гектара. Такі ж при
бутки і на землях радгоспу 
Маловисківського цукроком- 
бінату. Там, де дружать з 
лісом, як бачимо, і на столі 
достаток.

Традиційними в нашій об
ласті стали місячники лісу 
і саду. І тут найактивнішу 

. участь беруть комсомолі.

МІЦНІЄ ЗЕЛЕНИЙ ЗАСЛОН
У щирих друзів природи, вірних страхів наших лісів, садів І парків сьогод*. 

ні свято. Наш кореспондент побував у начальника обласного управління лісо~ 
ваго господарства та лісозаготівель Григорія Автономовича ТУР БАЯ. Ось що 
він розповів.

піонери, школярі, молодь, 
Під час місячника цього ро
ку друзі лісу Голованівсь- 
кої середньої школи № 4 
відпрацювали понад 150 .по* 
динодиів, Троянської серед
ньої школи цього ж райо
ну — 80. Голованівські ком
сомольці, піонери та школя
рі за кілька суботників і не
дільників посадили близько 
ЗО гектарів лісу,

Закоханість у зелену красу 
землі допомагав обрати свій 
життєвий шлях багатьом юна
кам і дівчатам. Другий рік пра- 
цюе помічником начальника ви
робничої дільниці Новгородців- 
ської лісодІльїіицІ Василь Глин-, 
кін. За його участю засаджено 
деревами 110 гектарів.

У Степана Тузова теж лісова 
професія — він помічник лісни
чого Світловодського лісгоспза. 
гу. І хоч стаж молодого лісни
чого всього три роки, та під 
його керівництвом заліснено 
вже Зі'О гектарів. Дільничий 
технік цього ж господарства 

Віра Гавриленко ва зразкову* 
роботу у чесіь свята нагород же* 
на премією.

Молоді працівники лісу? 
мріють про той .час, коліс 
степову Кіровоградщину? 
можна буде впевнено на* 
звати лісостеповою. .Фунда* 
мент цієї мрії буде закла
дено вже в майбутній п’яти
річці. 15800 гектарів нових- 
лісонасаджень з’явиться в>. 
області у 1971—1975 роках.

В ОБКОМІ ЛКСМУ

ЛЕНІНСЬКИЙ 
УРОК —
РАЗОМ
З ШЕФАМИ

2 жовтня 1970 року минає 50 років з дня історич
ної промови В. І. Леніна на III з’їзді комсомолу 
«Завдання Спілок молоді». В цей день комсомольці 
і молодь на Ленінських уроках звітуватимуть партії 
Леніна про свої трудові здобутки на честь XXIV з’їз
ду КПРС, про знання революційної теорії, про те, як 
виконують ленінський заповіт «вчитися комунізму».

КОМСОМОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА», ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ ГІД
РОАГРЕГАТІВ, РЕМЗАВОДУ «УКРСІЛЬГОСП- 
ТЕХНІКА» ГОТУЮТЬСЯ 2 ЖОВТНЯ ПРОВЕСТИ 
ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК РАЗОМ З комсомоль
ськими ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІДШЕФНИХ КОЛ
ГОСПІВ ІМЕНІ XXII З’ЇЗДУ КПРС, ІМЕНІ ГІЕТ- 
РОВСЬКОГО ТА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» КІРОВО
ГРАДСЬКОГО РАЙОНУ,

3 жовтня юнаки і дівчата заводу «Червона зірка» 
візьмуть участь у збиранні кукурудзи та цукрових 
буряків у підшефних колгоспах, допоможуть в мон
тажі освітлення тваринницьких ферм та ремонті тех
ніки.

Комсомольці-гідроагрегатівці доставлять для під
шефних колгоспів виготовлений своїми руками ін
струмент, необхідний для ремонту техніки, деталі, 
разом з колгоспниками проведуть спортивні заходи, 
виступлять перед трудівниками полів з лекціями.

Обком комсомолу схвалив ініціативу комсомоль
ських організацій промислових підприємств обласно
го центру про проведення Ленінського уроку разом 
з підшефними організаціями і зобов’язав Кірово
градські міськком та райком комсомолу надати 
практичну допомогу. і

НА ЗАМОВЛЕННЯ
ЗВІТИ і ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

сірого 
зірка» 
закін-

таке 
й об-

ІІ ИТАЧ настроївся б на сумови- 
1 тий лад, коли сказати йому, 

що звітно-виборні комсомольські 
збори в ливарному цеху 
чавуну заводу «Червона 
почалися музикою, а 
милися увільненням Павла Крав
ченка від обов’язків <------—
таря бюро. Попереджуючи 
мізм, скажу, що факт цей 
чить не про бездіяльність 
а про високу вимогливість і 
циповість комсомольців, 
суворо питають за помилки 
рахунки.

Кожному відомо, що 
«Червона зірка» для міста 
ласті. А ливарники — боги у себе 
на підприємстві. Не буде металу 
— не буде продукції. Ось чому 
крізь усі збори стержнем про
йшло питання про виробничу дис
ципліну, яка вирішально впливає 
на ритм роботи цеху.

Ливарний цех надзвичайно багатий 
добрими трудовими традиціями. Від 
покоління до покоління заповітом пе
редаються вони, свято зберігаються, 
кріпнуть і пилились у вагомі здобутки 
ювілейного ленінського року.

На пропаганді і продовженні 
трудових традицій старшого по
коління будувало виховну роботу 
з МОЛОДДЮ бюро комсомольсь
кої організації, домагаючись сві
домої чіткої дисципліни праці. 
Члени ВЛКСМ, об’єднані в семи 
молодіжних групах, стали за
стрільниками соціалістичного зма
гання на честь XXIV з’їзду КПРС, 
взяли підвищені колективні та ін
дивідуальні соціалістичні зобов я- 

секре- 
песи- 
свід- 

бюро, 
і прин- 

котрі .
і про-

зання й успішно здійснюють їх. 
Основній масі молоді абсолютно 
чужі байдужість, відбувальщина, 
гонитва за довгим карбованцем, 
пияцтво і прогульництво. Ось чо
му будь-яке бракоробство чи 
прогул викликають у них гостру 
реакцію,

І все ж Анатолій Заревнюк, Вік
тор Арсень, Зінаїда Деменська,

Ольга Замкова, Іван Бондаренко, 
Галина Долід, Марія Костелеба 
та інші з трибуни зборів мало го
ворили про успіхи, бо, як спра
ведливо зауважив секретар пар
тійної організації цеху І. П. Заві- 
на, вони були б ще істотнішими, 
коли б не серйозні промахи в ро
боті комсомольського бюро.

Галина Долід спостерегла такий 
факт. Звільняють з роботи двох юна
ків років 16—17, Звільняють за кілька
денний прогул. У трудовій книжці лю. 
дей, котрі ще іі ва ноги по встигли 
твердо стати, з’являється запис про 
застосування ст. 47 Трудового Кодек, 
су. Вони, юнаки, не розуміють всього 
трагізму власного становища І його 
можливих наслідків у майбутньому, Л 

що ж комсомольське бюро? 1 як, влас. 
не, могло дійти до крайніх заходів, 
чому зародилася в свідомості почат, 
куючого робітника сама думка про 
можливість не вийти на роботу? Які 
причини браку, що інколи дає ливар. 
іній цех?

Все водночас і просто і складно по. 
яснюється. Учорашні десятикласники, 
випускники профтехучилищ ще не жи
ли в робітничому колективі. У них не
ма чіткого уявлення про можливе і не
можливе, їм, як висловилася Ольга 
Замкова, і невтямки, що прогул, брак 
— це мимовільний ляпас колективові, 
образа товаришів. Для деього запізни
тись, раніше покинути робоче місце чи 
іі влаштувати собі «перепочинок» на 

день — другий означає «незалеж
ність», «самостійність». І ось на ра
хунку комсомольців Волишіша, Стена* 
ііка, Островського, котрі у цеху без 
року тиждень, уже загальною сумою 
60 прогулів.

Адміністрація сувора до таких. Але 
ж адміністративних заходів замало, 
щоб виховати у молодих почуття ко
лективізму, особистої відповідальності 
за діла своєї зміни, цеху, заводу. Нс- 
досить і «прожектористських» пострі. 
ліп, «проробок», заслуховувань, інди
відуальних бесід.

Не хлібом єдиним сита людина, 
не обмежується життя цеховими 
стінами. І саме тим, чим зайнята 
робітнича молодь після зміни, 
менш усього цікавилось комсо
мольське бюро.

Не маю наміру відкривати велося. 

пед, однак скажу: у туристському по. 
ході, на прогулянці, в гуртку худож. 
ньої самодіяльності швидше й легше 
встановлюються особисті контакти, 
взаєморозуміння, біля вагранки чи 
за верстатом. Бо ніколи там зав’язувати 
інтимні розмови, сперечатися, вмовля. 
ти. Може б, відпочиваючи на турист, 
ській базі, і довідались новачки, що 
начальник цеху Микола Опанасовнч 
Гончар — не просто начальник, не 
просто Микола Опанасовнч, а людина, 
варта захоплення. Він все життя від
дав заводові, і позавчора стукнуло 
одинадцять років, як очолює ливар
ний. А за попередніх двадцять п’ять 
літ змінився 31 начальник!

Не кожен зможе у ливарному.
У виховній роботі комсомольському 

бюро іноді бракувало теплоти чи й 
звичайної уваги. Траплялось, попра
цює трохи новачок і подає заяву на 
розрахунок. Чому? Виявляється, по
ставили його за старий, зіпсований 
верстат. На ньому годі норму дати, * 
зразу потрапляєш у число відстаючи«, 
А коли ще нема мужності і свідомос
ті піднести колективні завдання над 
особистою образою, то й робиться не
обачний крок.

Непримиренними до недоліків, 
принциповими показали себе на 
зборах молоді ливарники. Відчу
валось, енергії в них вистачить на 
будь-які діла. А секретарем сво
їм обрали формувальника Воло
димира Бєсєду. Його знають дав
но. Із цеху виряджали на війсь
кову службу і знову прийняли в 
цех, як повернувся.

На зборах були присутні пер
ший секретар обкому ЛКСМУ 
Микола Сиротюк і перший секре
тар міськкому комсомолу Ю. Руд
нев. М. Д. СироТЮк виступив з 
промовою, в якій розповів про 
завдання, що стоять перед облас
ною комсомольською організаці
єю напередодні XXIV з’їзду 
КПРС.

1. БЕЗДІТНИЙ.

ЗЕМЛЕРОБІВ
У відповідь на рішення 

липневого Пленуму ЦК І 
КПРС колективи промисло
вих підприємств прагнуть 
швидше і краще виконувати 
замовлення села, посилюють 
шефську допомогу землеро
бам.

Випуск високопродуктив
них генераторів освоїв на 
прохання Литовського об’єд
нання «Сільгосптехніка» 
Вільнюський завод електро
зварювального устаткуван
ня 3 їх допомогою моьш 
зварювати метаа««і амкт. 
рукції завіошаші від кіль
кох сантиметрів до півтора 
міліметра. Дистанційний ре
гулятор дає змогу на відста
ні керувати роботою генера
тора. Гарантійний строк його 
служби перевищує три роки. 

Достроково завершив ви
конання замовлень села, 
одержаних на рік, колектив 
Кіроваканського заводу ав
тогенного машинобудування 
(Вірменська РСР). Землеро
бам Полтавської, Лугансь
кої, Челябінської та інших 
областей оідвантажено кіль
ка тисяч машин і приладів. 
Серед них — агрегати для 
охолодження і фільтрації 
молока, електричні казани, 
універсальні газопаяльні різ
ці, інша техніка.

Машинобудівники Май кеп
ського заводу подають ефек
тивну допомогу підшефному 
колгоспові «Октябрь». Во
ни устаткували в господар
стві ремонтну майстерню, 
навчили молодих колгоспни
ків різних робітничих спеці
альностей.

(ТАРС).
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М И їдемо полями Нов- 
городківського 

йону. В осінній 
стоять дерева, то тут, то 
там виблискуючи 
гарячим 
ли свої 
соняхи.
першого 
щу дружно 
килими 
чорноземі.

Головний агроном виробии. 
чого управління Леонід Гор. 
дійович Волобоєв повиймав з 
папки графіки, розрахунки;

— Цього року ми повинні 
посіяти 26450 гектарів озимих 
культур. Ото все, що зеленіє,
— на корм худобі. Посіяно 
2050 гектарів. Наші розрахун. 
ки показують, що всю пло
щу на зерно ми засіємо в 
кращі агротехнічні строки, 
тобто не пізніше як до 15 ве
ресня. В цю роботу включи
лися всі 105 сіпальних агре
гатів. На площі 11 тисяч 700 
гектарів проведено сівбу ози
мих з внесенням мінеральних 
добрив.

Новгородківці ниніш
нього літа на сортових ді
лянках виростили добрий 
урожай озимих пшениць 
«Одеська-51», «Аврора», 
«Кавказ». Цими сортами 
буде засіяно 250 гектарів, 
щоб наступного року мати 
в достатній кількості якіс
ний посівний матеріал.

На полях району повним 
ходом іде збирання цук
рової сировини, якої ви
рощено 4362 гектари. 
Вже викопано понад 350 
гектарів буряків. Ужинок 
механізаторів очікується 
непоганий. При зобов’я
занні 220 з кожного гекта
ра буде зібрано не менше 
250 центнерів коренів.

— Працюють 78 агрегатів,
— продовжує Л. Волобоєв. — 
У пас є всі можливості за
вершити збирання до 26 жовт
ня г до 5 листопада відпра. 
вити на заводи 90 тисяч тонн 
сировини. В колгоспах імені 
МІчуріна, «Іскра!, імені XXII 
з'їзду КПРС, імені Леніна за 
перші три дні звільнено по 
15—20 гектарів бурякових 
плантацій.

ра- 
зажурі

жовто
листим, посхиля- 
обважнілі голови 
Обіч доріг після 
вересневого до- 

зазеленіли 
на вчорашньому

... Миколу Басюка і Гри
горія Лазорця з колгоспу 
імені XXII з’їзду КПРС 
світанок застає в полі. Пе
ред тим, як рушити в за
гінку, хлопці ретельно ог
лядають машини, щоб під 
час роботи уникнути зай
вих зупинок, На кожному 
з ЗО гектарів вони нако
пали по 250 центнерів ко
ренів. Водії Михайло Пар- 
фенюк і Петро Бартош 
ледве встигають випалити 
цигарку, як Зіновій Греч
ко вщерть наповнює ку
зови їх автомобілів.

Водночас із збиранням у 
колгоспі їм. Леніна силосуєть
ся гичка, яку безперебійно 
доставляв до траншей Ва
силь Лазорсць. Буде ще по 
дв| тонни соковитого корму 
на корову. До гички добав
ляють солому, відходи еспар
цету, городини. Все це здоб
рюють мінеральними суміша-

НА

РЕПОРТАЖ

Під’їжджаємо до план
тації, на якій трудиться 
один з кращих буряково- 
дів Михайло Татаренко. За 
чотири роки він нікому в 
районі не поступився пер
шістю. Торік ленінці ви
ростили по 289 центнерів 
буряків на гектарі. Це був 
найбільший урожай в ра
йоні. А Михайло Татарен
ко зібрав 
нери.

Головний 
Володимир 
йшов до комбайна:

— Що цс в тебе, 
за шмат камери на 
вачі?

— А це я прибив, 
дається Михайло, 
транспортер подає корені на 

доочищувач, то відбивається 
5—10 грамів від кожного бу
рячка. Якщо ж врахувати, іцо

по 322 цент-

агроном колгоспу 
Тнмофієнко піді-

Михайле, 
доочищу-

— ПОСМІ-
— Коли

ЗАРАЗ, більш ніж будь-коли до цього, ми
стецтво 1 теорію мистецтва намагаються 

перетворити у зброю ідеологічного арсеналу 
імперіалізму, Світова боротьба двох систем — 
це боротьба за історичну відповідь на питан- 
ня «хто кого», і в цю боротьбу глибоко втяг
нуті ідеологія, культура й мистецтво. Полі
тична підкладка всіх, здавалося б, тільки 
ідеологічних, специфічно культурних, чисто 
художніх проблем і дискусій, стає з цієї точ
ки зору зовсім ясною і незаперечною.

За останні роки однією з важливих стріл в 
колчан! імперіалізму став ревізіонізм. Ревізіо
ністські теорії відіграють важливу, навіть ви
рішальну роль в ідеологічній війні, в галузі, 
іцо цікавить нас в даний час.

В усьому мистецтвознавстві немає іншого 
поняття, яке піддавалося б більш гнівній ата
ці з боку реакційного буржуазного мистецтво
знавства, ніж реалізм. Реалізм був підданий 
анафемі, це поняття вживалось як сипонім 
псього відсталого, застарілого і примітивного 
І, нарешті, навіть антихудожнього. Але ж ре
алізм виявився безсмертним, він не дав себе 
знищити. Мистецтво, призначене для людини, 
для її духовного прозріння і розвитку, не 
можна було знищити і в абстрактній теорії, 
тим більше цього не можна здійснити на прак
тиці. Дійсний реалізм, який лежить в основі 
будь-якого реалістичного мистецтва, був не. 
зрівнянно сильнішим і більш ДІЙОВИМ, НІЖ 
будь-яка художньо.теоретична конструкція, 
що створює лише видимість зв’язку з люди
ною.

Буржуазне мистецтвознавство вжило щось 
подібне до переорієнтування художньої ідео. 
логії: реалізм, і все, що було з ним зв язане, 
більше не проклиналось, а, навпаки, против
ники реалізму намагались заставити його слу
жити своїм цілям, хотіли зняти з нього зви
нувачувальну силу, силу переконання, яка 
живе перш за псе в його перспективному ха
рактері, намагались паралізувати ту скриту 
небезпеку, яку він представляв для ідеології 
реакційної буржуазії.

'Треа° ІЗМ без берегі„.с.и, —»»,- «її: 

ний хуД°ЖІ,Д.с Куто реалістичним,—це фор-

на гектарі 60 тисяч коренів, 
то можна втратити багатень
ко центнерів, Ото й прибив 
гуму, щоб уникнути втрат.

У колгоспі кажуть: наш 
Татаренко нікого не'допус
кає на бурякову ділянку. 
Ото сам готує площу, 
шлейфує, боронує. Сам 
сіє, доглядає посіви, сам 
І збирає,

— Нелегка справа, — гово
рить М. Татаренко. — Але як
що за неї братися по-справж
ньому, то й бажаних резуль. 
татів можна досягти. І, зви
чайно, заробити можна. Он 
тільки минулого року в мене 
середня щомісячна зарплата 
становила 357 карбованців. Із 
зйводу я одержав 1008 карбо
ванців додаткової оплати і 15 
центнерів цукру.

На ділянці Михайла Та- 
таренка — жодної жінки. 
Він так відрегулював сво
го комбайна, що збирання 
буряків провадиться без 
найменшої доочистки. Во
ни зразу ж відправляють
ся на Долинський цукро- 
комбінат. Слідом за агре
гатом іде тільки одна без
тарна. Підбираються де- 
не-де залишені корені. 
Перші дні збирання пока
зують, що Михайло Та
таренко накопує на кож
ному гектарі на 10—15 
центнерів буряків більше, 
ніж передбачено соціа
лістичним зобов’язанням.

Непомітно захмарилося, 
задощилося.

— Нічого, це в нас бу
ває рідко. І дуже добре, 
що дощ пішов на почат
ку сівби озимих, — каже 
хлібороб. — Якщо бажає
те, поглянемо на ділянку, 
де я буду вирощувати цук
ристі наступного року. Сю
ди ми вже внесли по 400 
кілограмів мінеральних 
добрив і по 17 тонн пере
гною на гектар. До пер
шого жовтня проведемо 
глибоку оранку, і вся пло
ща буде підготовлена.

Пізно ввечері стихає бу
рякова плантація. На сві
танку вона знову оживе 
гуркотом тракторів, гомо
ном людей, які живуть 
єдиним прагненням — до
строково завершити п’я
тирічку, гідно зустріти 
XXIV з’їзд Комуністичної 
партії.

І- НАЗАРАТІИ, 
наш громадський ко
респондент.

смт. Новгородка.

АПОЛОГЕТИ
СУЧАСНОГО
РЕВІЗІОНІЗМУ

ЕНТУЗІАСТИ

Фото Ю. Лівашникова,

©

АПН пропонує увазі читачів скороче
ний варіант статті філософа У. Кухир- 
та, присвяченої критиці важливих поло
жень мистецтвознавчих теорій, які по
бутують зараз в країнах імперіалізму, 
і методам боротьби ідеології імперіаліс
тичної буржуазії проти комуністичного 
світового руху.

Стаття друкується з дозволу журналу 
«Искусство».

Побузьке — селище молоде. Тож і немає 
тут такої дільниці, де б не трудилися КОМ
СОМОЛЬЦІ. , І __

Цими днями в усіх первинних комсомоль
ських організаціях Побузького проходять 
збори. Питання одне: як краще підготуватися 
до XXIV партійного з’їзду.

Молоді виробничники центральних ремонт
них майстерень зобов’язалися виконати пла
нове завдання нинішнього року до )5 верес
ня. До кінця 1970-го та в першому кварталі 
1971-го року вони намітили підвищити про
дуктивність праці на 10 процентів, домогтися 
економічного ефекту від впровадження у ви
робництво раціоналізаторських пропозицій в 
розмірі дві тисячі карбованців, на таку ж су
му заощадити сировини та матеріалів.

Все ширшого розмаху набуває змагання за 
право називатися кращим молодим виробнич
ником. Молоді хлопці, а серед них — слюсар

М. Малиновськнй. токар А. Мяхальчук. звар
ник Д. Бабич борються за звання «Ударннн 
комуністичної праці».

Зараз у цеху виготовляють конфузори і ДИ 
фузори для шихтарннка. Комсомольці, як 
завжди, йдуть в числі перших. ___

А ще комсомольці Побузького шефствують 
над колгоспом імені Суворова. Зокрема, в 
центральних ремонтних майстернях на замов- 
лення артілі в неробочий час буде виконано 
робіт на 3000 карбованців. Уже відправили 
першу партію ємкостей, призначених для тва
ринницьких ферм. А в автобазі Аз 14, де сек
ретарем комсомольської організації О. Тися- 
чеико. створена молодіжна автоколона. Водії 
зобов'язалися у вихідні дні вивезти на поля 
підшефного господарства 8000 тонн гною. 
Перших півтнеячі тонн вже на площах. 
'Ентузіастів у Побузькому багато. Тому й 

трудяться комсомольці на всіх дільницях під 
девізом: «Наші здобутки — паріійиому з’їз
дові» .

Е- ГОЙХМАН.
Голованівський район.

СТУДІЯ КОБЗАРСЬКО/ МАЙСТЕРНОСТІ
Старовинні думи і пісні «сивовусих гомерів України», що ді

йшли до нас з минулих століть, становлять основу навчальної 
програми студії кобзарської майстерності, створеної Українським 
музично-хоровим товариством. Двадцять п’ять київських робіт
ників 1 службовців стали учнями цієї незвичайної музичної 
школи, щоб опанувати таємниці традиційної кобзарської гри, 
зберегти для майбутнього перлини безцінного народного мис» 
тецтва, стати його палкими пропагандистами і популяризато
рами.

• НОВІ книги

Через Карпати

Комсомолець Сергій Авде
енко прийшов на Кірово
градський олійжнркомбінат 
три роки тому. Зараз він — 
кваліфікований слюсар.
Змінні завдання виконує на 
120—130 процентів.

Вийшла в світ книга Маршала Радянського Союзу Андрія 
Гречка «Через Карпати». В пій поданий глибокий і всесто- 
ронній аналіз бойових дій, які вели радянські війська, ово
лодіваючи перевалами Головного Карпатського хребта, до
кладно розповідається про розгром німецько-фашистських 
військ па території Чохословаччивн і на півдні Польщі.

1-а гвардійська армія, якою и той час комапдував Андрій 
Гречко, у взаємодії в іншими арміями вирішувала бойові 
завдання великої складності. Вона брала активну участь у 
Східно-Карпатській, Західно-Карпатській і Моравсько-Ост- 
равській операціях, а також в боях за визволення Праги. 
Переваливши через Карпати, війська цієї армії подали сут
тєву допомогу Словацькому національному повстанню.

Автор докладно розповідав про особливості бойових дій у 
важкодоступній гірській місцевості, наводить численні при
клади мужності і героїзму радянських воїнів, які вміло ви
користовували в Карпатах досвід гірських боїв, набутих ни
ми в горах Кавказу і Криму.

Досить справедливо підкреслюється в книзі, то в битві 
за Карпати левина доля труднощів дісталась військам 4-го 
Українського фронту. їм довелось наступати в районах важ- 
копрохідпої місцевості Східних Карпат, переборюючи могут
ню оборону противника, завчасно підготовлену ним на цьому 
вигідному природному рубежі. Але ні гірські кряжі, ні озві
рілий опір гітлерівців не зуміли зупинити радянських воїнів.

З великим інтересом читаються в книзі «Через Карпати» 
сторінки про бойову співдружність радянських і чехослова
цьких військ. Як відомо, пліч-о-пліч воїни Країни Рад і Чехо- 
словаччини громили спільного ворога на Карпатських перева
лах. 1-й Чехословацький армійський корпус, який діяв в 
складі 4-го Українського фронту, показав себе бойовим, міц
но згуртованим з’єднанням.

Книга «Через Карпати» цікава ще й тим, що вона вперше 
в радянській історіографії містить детальний опис і всебіч
ну політичну оцінку таких крупних антифашистських висту
пів, як Словацьке національне і Празьке повстання, в яких 
брали участь десятки тисяч людей.

Як додаток до книги є карта району бойових дій, 14 бага
токолірних схем, які наочно показують дії військ 4-го Ук
раїнського фронту, список його керівного складу и іменний 
покахсчик.

Документальна, добре ілюстрована моної рафія Андрія 
Гречка, в основу якої покладені численні дійсні документи 
центральних і місцевих архівів СРСР, архівів і музеїв Чехо- 
Словаччини, а також особисті спогади автора, в цінним вкла
дом у воєнно-історичну науку про Велику Вітчизняну війну.

Яків ГОРЕЛИК, 
кандидат воєнних наук. (АПН)

вій мистецтвознавчій концепції ревізіоністсь
кого типу. Воно стало ніби лозунгом для ці. • 
лої когорти теоретиків, які виступають проти 
партійного, зв’язаного з народом мистецтва 
соціалістичного реалізму.

ГародІ хотів «розширити» марксистську тео- 
рію настільки, щоб вона давала місце кож
ному, хто керується будь-якою художньою 
теорією, і відкривала шлях будь-якій творчій 
практиці.

Подібне пристосовництво до буржуазної сві- 
домості дрібнобуржуазної інтелігенції означа
ло відмову від революційної класової суті 
марксистського мистецтвознавства. За ГародІ 
захист класової позиції в мистецтві з самого 
початку стає ідентичним догматизму, об
меженості, консерватизму. Логічно виходячи 
із сказаного, ГародІ взагалі не хоче визна-

«новою», реальністю, створеною мистецтвом! 
яка, суворо кажучи, є для нього єдиною люд
ською реальністю.

Не варто говорити далі про те, що ГародІ 
заглиблюється цим в темний і суперечливий 
світ суб’єктивного ідеалізму; важливі політич
ні висновки, які витікають звідси; для Га
родІ існує лише бдна погана дійсність, воро
жа взагалі всьому людству, постійно далека 
людині І яка протистоїть його потребі само, 
вдосконалення, незалежно від її соціального 
складу і конкретного Історичного характеру.

Зрештою, реальний суспільний устрій не 
має основного впливу на відношення людинн 
до навколишнього світу. Це відношення в 
будь-якому випадку, на думку ГародІ, носить

вати реалістичного мистецтва, яке песе в со
бі ідеологію певного суспільного класу, істо
рично конкретний реалізм; він визнає лише 
позаісторичннй «великий реалізм», який ру
хається і проповідується будь-яким великим 
художником, наче перемігшим, переступив
шим історію: Горькнй І Стендаль, Бальзак І 
Арагон, Маяковський і Золя, Гете і Брехт.

ГародІ аргументує своє поняття реалізму 
тим, що хоч кожне мистецтпо І відповідав 
конкрстно.історичним суспільним умовам, в 
кожному конкретному виразі, в спільній поста
новці проблем і цілей є щось таке, що переборює 
своєрідність епохи, яка їх породила. Художня, 
цінність мистецтва визначається величиною І 
глибиною відчутої аптором пової «реальнос
ті», яка протиставлена «реальній» дійсності,

відчужений характер. Відчуження людніш, як 
незмінний закон людського буття, — цим об
межується вихідна позиція ГародІ у відно
шенні суттєвості і функцій мистецтва.

В одній із своїх останніх книг «Марксизм 
XX століття» Гароді говорить; «Хто раз І на
завжди догматично встановлює дійсність, той 
виключає із реалізму все те, що е створен

що подає надію 1 дуже бажане людиною, але 
все ж нездійсненне буття. Намагання зв’яза
ти мистецтво з самою дійсністю, орієнтувати 
його на це, встановити і пояснити реальні тен. 
денції суспільного розвитку, прослідкувати ре
альне становлення нової людини і, спираючись 
на практику, моделювати уяву про людину 
майбутнього як реальну мету, до якої прагне 
соціалістичне суспільство, або, іншими слова
ми, саме вимоги, які висуває мистецтво соціа
лістичного реалізму, ліквідовуються | дискреди. 
туються ГародІ як такі, що не відповідають 
суті мистецтва, як механічні й ілюстровані, 
як натуралістично-консервативні. Мистецтво 
наче мав незрівнянно великі завдання: Гаро- 
ді приписує йому специфічний міфічний ха- 
?иаАтер Л-І1 чннА РУХ’ якнП виділяє його з ін- 
шх проявів людського мислення | спрнйнят- 

МЯ/ч.-ї,аК’і’і ТИІ10М’ ГародІ проводить глибоку 
межу між реальністю життя й «іншою», або

ням нової дійсності, І відстоює право форму
лювати і приписувати постійно діючі критерії 
реальності або моралі», в зв'язку з цим від
падає необхідність існування суспільної сили, 
яка орієнтує і стимулює внутрішній розвиток 
мистецтва, тобто марксистсько-ленінської пар
тії, з цим взагалі відпадає необхідність в 
будь-якому реальному ідеологічному впливо
ві, здатному діяти на мистецтво. Тут в паяв, 
кості в основі своїй апологетичний характер 
теорії Гароді: наприклад, вона тісно зв’язана 
з теоретичною концепцією ведучого західно- 

те?ретиК!» модернізму Вернера 
а' ПКИн у СПІЙ час проголошував, що 

ва^ могЛМак0В0Г0 кооперативного суспільств 
вобо’р. вб пр^Х^свіГЛ сМ 

^рВак™е^исЇЇ,ц’твоЯКНЙ В,ДКРИВ8Є Аому ав‘ 

рет™ІЄаКксіпмлСТгФІиіСр’ сп1‘Раючнсь на тео- 
= •Уз№;Гар?ЛІ’ розвинув інші кон- 
ж» фрот,в •
ппм силою, духовним авангар«
бороти Обмежещ політичні "ції повинен пер®*4



»Молодий комунар" 19 вересня 1970 рову.

Хороший подарунок одержали школярі села Любомирки Олександрійського райо» 
ну. На кошти колгоспу тут споруджено восьмирічну школу з просторим спортзалом, 
численними технічними кабінетами, Фото А. Будулатьева.

• вчимося мужності

І/ ОЖНОГО ранку Марія 
**• Федорівна проводжала 

доньку Таїсу до школи. Вже 
1 в останній перейшла — ви
пускний, а вона ні-ні, та й 
вийде за нею до воріт, погля
дом поведе за ріг вулиці, де 
-оріжка ранішнього сонця сте
ляться Таїсі під ноги. В мате
риному серці сиділа радість, 
а десь там, в глибині душі, 
крилася часточка неспокою. 
Раділа за доньку, за сумлінне 
навчання, за чуйність, добро
ту. Непокоїлася за майбутню 
дорогу...

Таїса повернулася додому в 
надвечір’ї з найрадіснішою ві
сткою: зарахована студенткою 
фізико математичного факуль- 

Ітету педінституту.
Таїса Буть зросла в Рівному 

на очах у всіх кучан. Майже 
все село знає її змалечку, а 
тепер Таїса — шановна лю
дина в селі. Середнього зро
сту, з пшеничним пасмом кіс 
степівчанки, з чарівним співо- 

I чим голосом, вона встигає 
всюди зі своїми справами: в 
Рівнянській середній школі 
№ 2, де викладає математику, 
встигає побувати на тварин- 
Іннцькій фермі місцевого кол

госпу «Світанок», а вечора
ми — то на консультаціях для 
колгоспних заочників, або в 
Будинку культури. Такої вже 
вдачі вона. Коли візьметься 
за якусь справу, то обов’яз
ково доведе до кінця. Дору
чили їй уже .в перший рік 
праці бути класним керівнії, 
ком дев’ятого класу.

— ІПвпдкЬ пролетіли ці два 
роки. — замріяно говорить 
Таїса Михайлівна. — В своєму 
класі всіх любила, кожного 

« дсбре звала, розуміла. Не цу- 
’ ралися й учні мене, й зараз 

добре пам’ятаю, як прохали 
порадп у виборі професії. В ід- 
вепто говорила з' ними.

Простота і скромність керів
ника, знання характерів дітей 
допомогли згуртувати 1 вже 
новий клас — 6 «А», Нехай 
тільки хто не вивчить уроку 
або не з’явиться до школи без 
поважної причини. В найпер
шу чергу Дістанеться такому 
від однокласників, товаришів.

У минулому році вона з 
дітьми зібрала найбільше ме
талевого лому, і клас зайняв 
перше місце в школі. А то 
якось після уроків голова ра
ди загону Марія Кравченко 
порадилася з нею, щоб зібра
ти лікарських рослий, а на 
виручені кошти закупити у 
свою класну'кімнату вази для 
квітів. Бачили б ви як зараз

НА

у класі гарно, привітно! А 
яке задоволення отримав 6 «А», 
коли разом Із своїм класним 
керівником на шкільній авто
машин! виїхали до лісу по 
конвалії! Тоді, здавалося, вся 
школа зайнялася ароматом 
цих чудових лісових квітів. Та 
хіба псі добрі справи злічити?

Для молодого вчителя кож
ний вчинок учня лягає своїм 
відтінком в душі. Клас Таїсн 
Михайлівни—один з кращих у 
школі. Учні — працьовиті, на
полегливі до навчання. То — 
плід великої, кропіткої робо
ти...

Коля Аза не завжди систе
матично відвідував школу, а 
в результаті 1 знаннями від
ставав. Довелося вчительці 
зустрічатися з матір’ю. Спо
чатку думала, щоб мати 
вплинула па сина, а потім 
зрозуміла — підхід інший по
трібний. Запросила Катерину 
Азу до школи, в свій клас. 
Поговорили а Миколою разом: 
1 вона, і мати, 1 учні. Минуло

лнше кілька днів, а як змі
нився учень, успішпо закінчив 
рік.

Знають Таїсу Михайлівну в 
Рівному не тільки як хоро
шого педагога, товариша, 
який не полишить у біді, а як 
і активну учасницю сільської 
художньої самодіяльності. Ча
сто, бува, йде вулицею села, 
а назустріч — незнайома лю
дина, чемно привітається. Дп-. 
вується комсомолка — звідки 
мене знають. Виходить, зі сце
ни слухали, як співала. А хо
роша пісня завше надовго за
лишається в душі. Або зустрі
нуть учні, ровесники її. ЯКІ 
навчаються у вечірній або за
очній школі, запитають щось 
незрозуміле з програми, а по
тім ніби між іншим додадуть:

— У вас, Таїсо Михайлівно, 
голос, як у артистки. Мені 
сьогодні особливо сподобали
ся пісні «Приснилось матері» 
та «Зимушка.зима».

Рівпянська агігкультбрпгада, 
активною учасницею якої е і 
Т. М. Буть, на республікансь
кому огляді-конкурсі, присвя
ченому 100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна, нагород
жена срібною медаллю, а Таї
са Михайлівна — дипломом 
другого ступеня за виконання 
ліричних пісень.

До портрета сільської вчи
тельки можна ще чимало дода
ти. Адже скільки чудових рис 
характеру розкривається у 
комсомолки з кожним дпемї 
Про неї в селі говорять з гор
дістю. А Марії Федорівні теж 
гордісно за свою дочку. За те. 
що добре виховала, передала 
їй все найкраще, то тільки зу
міла передати. Щоб вова про
довжувала добрі її справи, 
щоб учні з училищ, техніку
мів. Інститутів, з лав Радянсь
кої Армії, численні глядачі, 
хлібороби і тваринники дяку
вали за щирі зерна засіву 
добрих знань, за радість в 
степовій пісні.

С. БРОВЧЕНКО.

Новоукраїнський район.

ЗігалГянське локомотивне депо — од
не з перших підприємств в області, що 
одержало звання підприємства комуніс
тичної праці. І в цьому році за досягну
ті успіхи в соціалістичному змаганні на 
честь ІОО-річчя з дня народження В. І. 
Леніна колектив удостоєно почесного 
диплома Міністерства шляхів сполучення 
СРСР.

Поряд з успішним вирішенням вироб
ничих питань тут добре поставлено та
кож і оборонно-масову роботу. В цьому 
неабияка заслуга голови комітету низо
вої організації ДТСААФ, майора у від
ставці С. Г. Горбаня.

Сергій Григорович лнше три роки займав 
цю посаду. За цей період зумів налагодити 
тісний зв’язок з комсомольською організаці
єю (секретар комсомольської організації Сте. 
пан Антоненко) та направити зусилля громад, 
ськнх активістів І молоді на зміцнення обо. 
ронно.масової роботи на підприємстві.

Якось перед комітетом ДТСААФ виникла проб
лема: як краще організувати роботу по підготов, 
ці молоді до служби в лавах Радянської Армії.

Складність цього питання полягала в тому, 
що для проведення роботи бракувало на
вчально.матеріальної та спортивної бази.

Активісти звернулися до адміністрації, 
парткому та профспілкової організації. їм пі
шли назустріч: виділили приміщення для за
нять по підвищенню кваліфікації електриків, 
газозварників, гроші на придбання обладнан
ня та спортінпентаря.

Зараз первинна організація ДТСААФ 
має в своєму розпорядженні обладна
ний технічний кабінет, військовий клас, 
дрібнокаліберні гвинтівки, пістолети то
що- На підприємстві постійно функціо
нують дві секції: мотоциклетна та ку
льової стрільби.

В звігі за перше півріччя цього року 
комітет первинної організації ДТСААФ 
доповів Зиам’янському міському коміте
ту товариства про те, іцо 70 юнаків при
зовного віку без відриву від виробниц
тва оволоділи спеціальностями електри
ка, 93 юнаки зараз оволодівають спе
ціальностями газозварника та електри
ка. За цей період за програмою п’ятої 
спартакіади з військово-технічних ви
дів спорту на підприємстві проведено 
15 таких змагань, в яких взяло участь 
більше 400 робітників та службовців. 
95 чоловік вперше виконали розрядні 
норми.

Спортивні команди підприємства бе
руть активну участь у міських змаган
нях і, як правило, виборюють призові 
місця. А на змаганнях із зимового три
борства серед допризовників команда 
локомотивного депо виборола титул 
чемпіона міста.

Одним з найголовніших завдань пер-

виниої організації комітет ДТСЛА 
вважає підготовку юнаків до лав ра
дянської Армії, виховання * молоді на 
традиціях революційної, бойової та тру
дової слави свого робітничого колекти
ву, . радянського народу. Цій меті слу
жать яскраво оформлені фотостеїіди 
«Герої Великої Вітчизняної війни», «1 е- 
рої-комсомольці», «Комсомолець — бо
йовий помічник партії», «Ветерани 
почесні залізничники». В цехах — порт
рети орденопосців-земляків — учасників 
Великої Вітчизняної війни. Часто вете
рани війни та праці виступають перед 
молоддю з бесідами на військово-пат
ріотичну тематику.

Так, нещодавно відбулася зустріч молоді з 
Героєм Соціалістичної Праці, колишнім ма
шиністом станції Знам’янка, а нині пенсіоне
ром Георгієм Сергійовичем Рикупом. Неодно
разово перед молоддю виступали машиніст 
електровоза, депутат Верховної Ради СРСР 
Володимир Михайлович Малєєв, учасник 
звільнення Знам’янки від німецьких окупан
тів, капітан у відставці Іван Федотович С.мею. 
ха, офіцер у відставці Георгій Семенович 
Труноп, ветерани праці Микола Костянтине, 
внч Сухецький, Степан Федотович Погрібний, 
працівник міськвійськкомату Петро Якович 
Винниченко.

Комітет ДТСААФ працює в тісному 
контакті з комсомольською організаці
єю. Тут проводяться спільні засідання, 
на яких вирішуються питання військово- 
патріотичного виховання. Первинна ор
ганізація підтримує також зв’язки з вій
ськовими частинами, де проходять служ
бу вихованці локомоїявного депо. Бага
то юнаків несе службу в частині, яка 
брала участь у визволенні Знам’янки від 
німецьких загарбників і має почесне 
звання Знам’янської.

З військових частин до комітету комсомо
лу надходить чимало листів, п яких йдеться 
про службу земляків. Ось один з листів: «У 
пас в частині служить комсомолець Станіс
лав Хотенко, який до призову в армію був на 
обліку п комсомольській організації Знам’ян- 
ського локомотивного депо. Несе Станіслав 
службу відмінно. Має від командування вже 
пе одну подяку. А оце на зборах його обрали 
секретарем комсомольської організації...».

Секретар комітету комсомолу Степан Лито, 
ненко говорить, що Станіслав Хотенко буй 
кращим виробничником, добре освоїв іірогра. 
му початкової військової підготовки, оволо
дів спеціальністю електрика.

А ось другий приклад. У комсомольця Ана. 
толія Сміюхіі не все гаразд було з дисциплі
ною. З проханням допомогти до комітету ком
сомолу звернулися батьки юнака. Разом з 
дтсаафівцями комсомольці допомогли юна
кові закінчити пои міському спортивно-тех
нічному клубі ДТСААФ курси шоферів. Ми
нулого року проводжали Анатолія в армію. 
А невдовзі лист: «Шановні Іпан Федорович та 
Надія Данилівна! Ваш син Анатолій служить 
у нашій військовій частині. Вій став відмін
ником бойової та політичної підготовки, до
стойним захисником нашої Вітчизни...»

З великою увагою в колективі поста
вились до огляду оборонно-масової ро
боти та здачі комсомольцями екзамену 
з фізичної та військово-технічної підго
товки. Екзамени здали всі.

Одними з перших в області дтсаафів- 
ці Зпам’яиського локомотивного депо 
підтримали ініціативу горьківчан, вклю
чившись у змагання за гідну зустріч 
XXIV з’їзду КПРС. На засіданні комі
тету низового колективу ДТСААФ ло- 
комотивпики взяли підвищені зобов'я
зання: до кінця року додатково підготу
вати 70 електриків, добитись, щоб на 
підприємстві культивувалось пе менш як 
три технічних види спорту.

В. МАШУК, 
старший інструктор обкому 

ДТСААФ.

тиканство Інтелектуалів у стороні від полі
тичних суперечностей, класової боротьби, яки
ми наче б керуються лнше ради «політичних 
Інтересів дня»,'— цю функцію Фішер також 
приписує художнику. Союз Інтелектуалів 
зверх «апаратів влади» поза «кордонами» 
ідеологій для спільної боротьби проти цих 
апаратів за якесь мниме, недосяжне, можли
ве лише в душі «людське буття» — цю мету 
ФІшев намагається здійснити. Скасування ке. 
рівної рол! партії, а з ним політичне й ідсо. 
логічне роззброєння робітничого класу — ось 
контрреволюційний висновок Ідеологічно-тео. 
ретичної системи.

Реальні і основні зміни в житті людства, до
сягнуті в соціалістичних країнах в процесі со
ціалістичного будівництва. . залишились, за 
нинішньою теорією ревізіонізму, без позитив
ного історичного смислу, так як вони служать, 
на думку Фішера лише для встановлення Ін
шого апарату влади над людьми, відмінного в 
структурному плані й іншого роду, ніж при ка. 
віталізмі. але все ж таки ідентичного в поста
новці мети і в дії. Основний зміст наукової 
теорії, розуміння того, що історична місія ро. 
бітничогл класу — захопити політичну владу 1 
в могутньому революційному процесі встано. 
вити якісно нові виробничі відносини, пере, 
творити структуру суспільства І надати лю. 
дині соціалізму нове духовне обличчя, — пе 
не реально, стверджує він. Концепція Фішера 
й інших сучасних ревізіоністів грунтується на 
принциповому критичному недовір’ї, на прин- 
циповому недовір’ї в творчу силу робітничо
го класу. Виключно високоосвічений інтелек
туал. який дотримується позиції поза полі
тичної відповідальності, може, на його дум
ку, сприяти змінам і тільки таким, які діють 
в духовній сфері, так як в дійсності відчу
ження людини від її життєвої діяльності, ро
боти, від суспільства лишається неперебор
ним законом природи. Таким чином, насліду
ючи Фішера, виявлення 1 зображення реаль. 
них гуманних змін у соціалістичному суспіль
стві І орієнтація на перспективи них проце. 
сів не може бути завданням сучасного мис. 
тецтва, не е завданням художника, тая само 
як не е ним художнє розкриття І визнання 
всесвітньо-історичного значення людини со
ціалістичного суспільства як свідомого пере, 
творювача свого життя.

За Фішером, навпаки, функція реалістично
го мистецтва полягає в тому, щоб піддавати 
сумніву дійсні зміни або взагалі їх відкида
ти. Художник, як «совість нації», повинен 
стояти над «повсякденною політикою» марк-

систсько-ленінської партії, повинен зберегти 
за собою свободу постійної критики І крити-, 
кувати для того, щоб виявляти рух будівниц
тва соціалізму, що є не чимось іншим, як осо. 
блнвого формою «відчуження». Тому Фішер 
схвалює і ставить в приклад лнше такі на
правлення і явища в мистецтві, які проник- 
нуті глибоким недовір’ям, сумнівом і зневі. 
рою в перспективу людства. А ними є якраз 
течії так званого буржуазного модернізму. 
Він зневажливо відвертається від кожного 
мистецтва, зв’язаного з ідеологією (а перш за 
все, зв’язаного .з соціалістичною Ідеологією), 
Він проголошує «істинне» мистецтво, «уні
версальне», яке виступає як «заступник» в 
Ім’я всього людського, проти всіляких «в’яз, 
ниць» для людей, які начебто соціалізм стпо. 
рюс. хоч і в новому вигляді. Але ж це «іс. 
тинне» мистецтво — це пізніші буржуазні 
суб’єктивістські течії, які своїм історичним 
розвитком і традицією створили основу для 
так званого «єдиного європейського мистецт.' 
ва».

Отже, в боротьбі з ревізіонізмом на мистец. 
твознавчому фронті мова йде не тільки про 
спеціальну теоретичну чи „Історичну пробле
матику. не тільки про правильну, науково 
обгрунтовану оцінку того чи іншого художни
ка або течії нашого віку, і навіть ие про 
проблеми ідеологічних розбіжностей. Мова 
йде про питання політичної боротьби.

Сучасний ревізіонізм намагається ідеологіч
но і політично роззброїти робітничий клас, 
використовуючи нові засоби і теорії, і ро
бить він не на користь І благо Імперіалізму, 
причому не побічно, а часто безпосередньо о 
союзі з ним і за його завданням, переймаючи 
методи, тесизії. концепції імперіалістичної 
ідеології, об'єднуючи її із своєю системою, а 
то її просто пропагуючи її.

Відкрито контрпевллюпійний основний тезис 
Фішера про особливу керіпну роль Інтеліген
ції і про необхідність об’єднання інтелекту
альних сил для боротьби проти -апаратів 
влачи» перо.зоивпо включається в систему ім
періалістичної теорії про «конвергенцію», 
зближення різних систем, шо стало основною 
.зброєю в ідеологічному арсеналі імперіалізму. 
Саме на ревізіоністських теоретиків стали сьо
годні покладати надію .захисники Імперіаліз
му в боротьбі проти соціалізму.

Ревізіонізм — найнебезпечнішпй ворог рево, 
люційного руху наших днів.

У. КУХИРТ.
(АШІ).

V СПІХИ радянської ша-
" хової школи відомі І 

визнані в усьому світі. Го
ловна причина цих успіхів у 
масовому поширенні шахів у 
Радянському Союзі: ними 
захоплюються мільйони лю
бителів і кваліфікованих 
гравців. Ось уже більше 
двох десятиліть переможця, 
ми майже всіх особистих І 
колективних міжнародних 
шахових змагань є радянсь
кі гросмейстери і радянсь. 
кі команди. Радянська дер
жава проявляє постійну тур
боту, яка направлена на 
розвиток шахового руху, бо. 
як відомо, шахи, поєднуючи 
в собі елементи мистецтва і

ЗАНЯТТЯ - ЩОТИЖНЯ
спорту, сприяють розпитку 
багатьох цінних навиків I 
рис характеру — кмітливо
сті. винахідливості, вміння 
розраховувати час, цілеспря
мованості.

Навчання правил шахової 
гри, набуття практичних на
виків в пій входять в СРСР 
До програми деяких вищих 
і середніх учбових закладів.

Прагненням якнайраніше 
залучити дітей до шахів 
продиктований експеримент, 
проведений нині в дитячому 
садку № 413 Псровського 
району Москви. Тут введені

щотижневі заняття з шахів, 
до яких залучений досвідче
ний інструктор. Ці заняття, 
які проводяться з урахуван
ням віку і статі дітей, пока
зують, що дошкільники ду
же швидко засвоюють пра
вила і виявляють до шахів 
великий інтерес.

На знімку: вихованець ди
тячого садка Миша Новиков 
за шаховою партією із споїм 
ровесником Сашею Гаврило
вич.

Фото А. Чспрунова. 
А ПН.
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Михайло РОДИНЧЕНКОЗАСПІВАЙ МЕНІ,МАМО
Заспівай мені, мамо, оту
Коли стрінемось ми хоч в . 
Ту, з якою колись свого щастя підкову
Я в далекій шукати пішов стороні.
Я долаю шляхи, обливаючись потом, 
Кам'яніють долові, але не душа, 
Бо у кожного з нас є по серцю робота, 
Як одна колискова, що мати на згадку 

лиша..,
Поклонитись тобі у мій край колосковий 
Я приходжу з доріг крізь печалі й пісні... 
Заспівай мені, мамо, свою колискові', 
Я зустріну тебе хоч в короткому сні,

колискову, 
короткому сні,

т ВАН Антонович БОНДАРЕНКО 
А народився в селі Баштанці, що на 

Мііколаївщнні. У Радянській Армії слу
жив з 1939 року. До війни встиг закін
чити Одеське піхотне училище. У трид
цять років — командир стрілецького 
полку 57 армії Третьою Українського 
фронту. Особливо відзначився Бонда
ренко при форсуванні Південного Бугу 
і прориві ворожої оборони в районі села 
Котовкн Ганворонського району.

Завдяки мужності і вмілому команду
ванню в кінці березня 1944 року полк 
форсував ріку, атакував ворога і про
рвав його оборону. Плацдарм було ут
римано, але бій був запеклим. Кому
ніст Іван Бондаренко в цьому бою заги
нув. Посмертно відважному командиру 
було присвоєно звання Героя Радянсько
го Союзу, його ім'я завжди пам’ятають 
трудящі села Котовкн.

резі Одера — далеко від Батьківщини. 
Йому не довелось звільняти від гітлерів
ців нашу область, але згадуємо ми Во
лодимира тому, Що він перед війною 
закінчив Кіровоградський технікум меха
нізації сільського господарства.

Командиром танкового взводу 220 окремої 
танкової бригади Першого Білоруського фрон
ту пройшов він усю війну. Вже будучи пора, 
пеним в бою на території Німеччини у 1945 ро-

ного учасника партизанського руху {,а 
Україні в роки Великої Вітчіїзияно^^щ- 
ни, Молодий хлопець з Полтавшшй' з 
перших днів війни служив військовим 
техніком у госпіталі, потрапив в оточен
ня ворога і восени 1941 року вступив у 
партизанський загін. До 1943 року Євген 
Верховськин — командир взводу дивер-

ПАМ’ЯТАЄМО!
Це — друга розповідь краєзнавця В. Сандула 

про воїнів-героїв, які брали участь у звільненні 
Кіровоградщцни від німецько-фашистських за
гарбників.

Го.іовчеііко сстнг знищити порожу батарею

ВРАНІШНЄ
Коли ьришталнться роса 
На иелюсточках білих, 
Проміння перше прорізе 
М’яку туману хвилю; 
Коли за луки І лани 
Біжать вогні досвітні, 
Здається, руку простягни 
Д сонце в вій розквітне’.

2 —
У грізному 1943 році в районі сіл Де- 

реївкн і Куцеволівкн Онуфріївського 
району точилися кровопролитні бої. 
Гітлерівці будь-що хотіли утриматися в 
районі Дніпра. Серед десятків тисяч ра
дянських воїнів, які форсували Славу
тич, був і дев’ятнадцятирічний волго
градський хлопець Іван ГАИВОРОН- 
СЬКИЙ — автоматник 182 стрілецького 
полку Степового фронту. Він знищив 
кілька десятків фашистів, але і сам був 
смертельно поранений. Загинув Героєм 
Радянського Союзу, захищаючи землю 
нашого краю від німецьких окупантів.

З —
Старший лейтенант, Герой Радянсько

го Союзу Володимир Терентійович ГО
ЛОВИ ЕНКО, родом із Микол аівщини, 
поліг в запеклому бою на західному бе-

............... ............................................................

ЦІ- ....
і взвод піхоти.

Дирекції І учням технікуму варто задуматися 
над тим, як увічнити пам’ять колишнього ви
хованця учбового закладу, сміливою воїна- 
внзволителя.

4 —
Сільський юнак Кузьма ГРИБ напрн- 

■ кінці вересня 1943 року одним з перших 
переправився па правий берег Дніпра і 
з своїми бійцями визволив вже згадане 
нами село Куцеволівку Онуфріївського 
району. В бою 29 вересня гвардії молод
ший лейтенант, Герой Радянського Сою
зу Гриб знищив близько 70 фашистів і, 
будучи поранений, продовжував битись, 
поки не загинув.

Ного ім’я завжди пам’ятатимуть у селі Син- 
ському Гомельської області, пишатимуться сво
їм земляком — безстрашним командиром стрі
лецького взводу 62 гвардійської стрілецької 
дивізії Степового фронту.

5 —
І остання наша розповідь про Євгена 

Федоровича ВЕРХОВСЬКОГО — актив-

сінної групп 
загонів під 
Радянського Союзу ' Федорова. Відваж- 
ний партизан брав" участь в організації 
диверсії на залізницях, пустив під укіс 
кілька ворожих ешелонів. У 1913 — 
1944 роках в з’єднанні партизанських 
загонів під командуванням генерала 
Наумова — заступник командира Чер
воного партизанського загону.

В рейді з’єднання в січні — березні 1941 ро
ку по .території західних областей України І 
прикордонних районів Польщі Червоний загін 
провів одинадцять боїв з окупантами, Комуні^ 
ту Верхопському у 1945 році було присвоєно І 
звання Героя Радянського Союзу.

З 1951 року Євген Федорович пов'я
зав своє життя із Кіровоградщиноіо. 
Він — директор Сальківського цукрово
го заводу Ганворонського району.

В. САН ДУЛ, 
краєзнавець,

■

• СИНОПТИКИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ

ОСІННЯ
СУПЕРЕЧКА СТИХІЙ

з єднання партизанських 
командуванням двічі Героя

Настирна сестричка

ПОБАЧЕННЯ
Як у ссрдце з невдачами 
Ще й вагання ввійшло, 
Я спішу на побачення 
З моїм рідним селом: 
З розбишаками-півнямн, 
З пастухом на зорі, 
Із сім’єю буслиною 
На березі старій.
1 душею чистішая 
В його щедрім теплі...
Від цих стріч я сильнішаю 
Як АнтеЙ — від землі!

ж;

с.

ОСТАННІЙДИФІРАМБ
Сичі заридали вночі, 
А може, то ніч заридала: 
Холола черінь на печі — 
До раю душа відлітала, 
Чи в пекло, як кажуть, старі... 
З нас кожен по-своєму грішний: 
Один безрозсудно в житті відгорів 
Й занадто розсудливо інший... 
В цю ж ніч в небуття відійшла 
Душа одинокої баби; 
Стривоженість ночі останнім була 
Життєвим її дифірамбом. 
Не знаю, хто плакав в селі, 
Та кожен казав сумовито: 
Свій вік віджила на землі, 
Дай, земле, і нам стільки жити.,. 
Самотня хапша стоїть, 
Насумрнвшн стріхи бровасті, 
І вікнами сумно ячить
По втраченій бабиній ласці..,

с. Новоолександрівка, 
Долинськяй район.

Юний таллінець Патрик Руттар вперше познайомився 
з великою ванною, коли йому ледве минуло два місяці. 
Потрібні були тижні, перш ніж Патрик навчився трима
тись на воді, А незабаром хлопчик спокійно посміхався 
до батька, плавав у ванні близько півгодини.

Батько Патрика, Віктор Руттар — за професією музи
кант — вирішив, що настав час його синові переходити 
до справжніх уроків плавання в басейні. Але потрібна 
була кваліфікована порада досвідченого тренера.

Патрику зараз вісім місяців, і він плаває п басейні. 
Кожне тренування юного плавця триває трохи більше 
ЗО хвилин.

Головний лікар Естонського республіканського фіз
культурного диспансеру Фріц Маркузас, який провадить 
лікарський контроль над хлопчиком, стверджує, що пла
вання пішло Патрику тільки на користь. У фізичному 
розвитку Патрик набагато випереджає своїх ровесників.

На знімку: Руттар — старший і Руттар — молодший в 
басейні.

Фото С. Мигдаля. 
АПН.

З неохотою уступає свої позиції літо на Єв
ропейській території СРСР. Ллє вересень вже 
з самого початку зробив перший укол холо
дом, кинувши далеко на південь хвилю воло
гого арктичного повітря. Після короткого про
яснення небо знову покрили пасма синіх 
хмар, пройшли короткі доші, різко знизилась 
температура. Вночі 10 вересня заморозки охо
пили Прибалтику, Білорусію, Центральний 
район Росії, України.

Однак сумна дощова пора ще далеко попе* 
реду, а поки то знаходять сили вірні союз
ники літа — ласкаві південно-західні вітри, 
щоб відбити, хоча б на короткий строк, набі
ги осені.

В найближчу п’ятпденку значно потепліє в 
Прибалтиці, Ленінградській, Калінінградській 
областях і п центральній смузі Росії, де вдень 
бтде плюс 17—22, и Молдавії 1 на Україні — 
23-26.

Вирівняється погода, припиняться пролитті 
дощі в Ростовській області, Краснодарському, 
Ставропольському краях і па Чорноморсько
му узбережжі Кавказу, де повітря прогрієть
ся до 25—27 градусів. А в Закавказзі шапка 
дощових хмар повисне над горами. Короткі 
зливи з грозами — звичайне явище тут після 
візитного арктичного повітря.

Вересневі вітри принесли бажане тепло на 
південь Тюменської, Омської областей 1 на 
північ Казахстану, де хороших днів навіть в 
серпні було дуже мало. Ось чому така цінна 
кожна хвилина, кожна година безхмарного 
неба для сибірського сільського господарства. 
Декілька днів дощі» тут не передбачається, в 
полуденні години плюс 20—25.

Промайнуло коротке ліго в Заполяр’ї. Тут 
раніше, ніж в інших куточках СРСР, осінь 
квапить прихід зими. Па далекій Землі 
Фраица-Иосифа, на мисі Челюскіна вже ви
падає лапатий сніг, мінус 3-4 градуси.

Недалеко той день, коли закрутить завірю, 
ха над Діксоном і Тіксі, над ґїевеком І Ха
тангою. Поки іцо густі тумани повисли над 
розводами Карського моря, поспішають в мор. 
ські порти остацні каравани суден, адже до 
закриття навігації в Арктиці залишилось ма* 
ло часу,

У Фінляндії і па Скандінавському півостро
ві п ці вересневі дні погода дуже мінлива. То 
північні вітри -наганяють зграї дощових хмар 
дні похмурі, непривітні, то південні вітри і 
повіває теплом, проглядає сонце, тепмометп 
показує плюс 13—17. Сонячними днями кро
кує вересень по Болгарії 1 Румунії доті 
шумлять лише місцями, температура 22—27, 

Михайло МАСТЕРСЬКИХ, 
головний синоптик Гідромстео- 
Центру СРСР,

—• Ти дуже ЛЮбниі
— Звичайно.
— Тоді купи мені, 

ласка, міні.ведмедя,
будь

на

Гідромстео-

(ЛПН).

Хто тобі дозволив чи
тати мого щоденника?

• Ти ж сама казала, що 
помилках треба учитись,

А я знаю, чому ти така 
кучерява.
- ?
— Бо мама казала, що 

сусідський Коля тобі голо
ву крутить.

Ліалюнки.жартн 
В. КЛИМЧУК.

ПОГОДА
19—20 вересня 

передбачаєть с я 
хмарна з прояс
неннями погода, 
без істотних опа
дів. Вітер змін
них напрямків, 
помірний. Темпе
ратура повітря: 
вночі плюс 6—11 
градусів. вдень 
18—23 градуси.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК. 21 ВЕРЕСНЯ- 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 -

ТелевістІ. (К).
ДОЖ1ІІЙ фільм 
сія». (К).
(К). 17.00 •
(К). 17.40 — ТелевістІ.
18.00 — Республіканська 
лико.математична школа. (К).
18.30 — Назустріч XXIV з’їз. 
дові КПРС. «Наука — вироб
ництву». (Донецьк). 19.00 — 
Програма «Час». (М). 19.30 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 19.35 — Тележурнал

11.10 - Ху- 
«Секретна мі- 

16.50 — Повний, 
фізкульт.прнпіт. 

’ (К).
фі.

«К ровоградіцнна спортивна», 
(Кіровоград). 20.15 — Телеві
зійний фільм. (Кіровоград). 
20.30 — Кольорове телебачен- 
і'ігЛемп!.онат СРСР 3 хокея. 
ЦСКА—«Динамо». (М). 21.45
— Кольорове телебачення. Ху-
ДожнІА фільм «Вольниця», 
(М). 23.25 — Иа Всесвітній
/иї° олімпіаді. Щоденник.

Мг,к.2,3'35 ~ ТелевістІ. (К).
ДРУГА ПРОГРАМА. 20.30

— Художній фільм «Два 
роки над прірвою», (Кірово. 
град).

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

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласною управління 
по пресі, м, Кіровоірад, оул. Глінки, 2.

ВІВТОРОК, 22 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 1100 ~ 
ТелевістІ (К). 11.Ю - Теле
фільм «І пісня теж...». (К). 
11.35 — Шкільний екран. ф|. 
вика для учнів ю класу. 
« Електроємність». « Конденса. 
ляоіп’ 1К)- ,2-05 Д’1" •ПКОч
Піп] /Тї?'’с‘Уе‘,тств° «Ліоне. 
РІП*. (Вітебськ). 13.10—Новії*

ИИ. (ЛІ). 13.13 — Художній
фільм «Аршин Мал.Ллан». 
(Кіровоград). 16.55 — «Заго
товляйте вторинну сировину». 
(Кіровоград). 17.05 — Бесіда 
лікаря. (К). 17.15 - Длп ді,

' і ч Шкільні санпостіпцС 
(Львів). 17.45 — ТелевістІ. (К) 
!п»5»“’«0Іл',сф,льм- (КІропо- 
град). 18:20 — «День за днем», 
гю, "ф01,Маі^,,,а програма. 
(Кіровоград). 18.30 - Теле- 
алі.манах «Подвиг»,
(Брянськ). 19.30 - Українсько 
кольорове телебачення. «Ми- 
натЦТі9 4-УКраї и'*’ ТслсжУ1>- 
,аЛ" , «*,а КОЖНОМУ НІ*
‘Я’’ ЛСДСХУДОЖНІЙ фільм, 
А серія. (М). 20.45 - ПРО-рама «Час». (М). 21.18^
і, Іиссц — «Привиди» Спея 
іакль Ленінградського Малою 
гра1’)аТ2з”оГ° 7аТрУ‘
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