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І Під прапором марксизму-ленінізму, під 
! керівництвом Комуністичної партії — впе-
! ред, до перемоги комунізму!

; Хай живе комунізм—світле майбутнє
; всього людства!
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ЗАКЛИКИ
ЦК КПРС до 1 Травня 1961 року

I. Хай живе 1 Травня — День міжнародної солідар-
5 пості трудящих, день єдності і братерства робітників 

М усіх країн!

[ 2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

І 3. Вище прапор пролетарського інтернаціоналізму!

[ 4. Хай живе мир і дружба між народами!

5. Хай живе марксизм-ленінізм — велике революційне 
вчення, провідна зірка робітничого класу і трудящих 
усіх країн!

6. Полум’яний привіт комуністам усіх країн! Хай жи
ве нерушима єдність і згуртованість усіх братніх кому
ністичних і робітничих партій — бойового авангарду 
робітничого класу і всіх трудящих!

7. Хай міцніє єдність дій, бойова солідарність робітни
чого класу і трудящих усіх країн в боротьбі за мир, на
ціональну незалежність, демократію і соціалізм!

8. Народи всіх країн! Боріться за мир, за загальне і
повне роззброєння! Рішуче викривайте імперіалістичних 
паліїв війни — найлютіших ворогів людства!

9. Народи світу! Добивайтеся ліквідації «холодної
війни» і пом’якшення міжнародної напруженості! Бо
ріться за припинення випробувань і заборону атомної 
та водневої зброї!

т
10. Народи світу! Добивайтеся негайного надання

повної незалежності і свободи всім колоніальним краї
нам і народам! Геть ганебну систему колоніального раб
ства!

II. Народи всіх країн! Рішуче виступайте проти пере
творення Західної Німеччини в головне вогнище воєнної 
небезпеки в Європі, проти оснащення німецьких реван
шистів ракетно-ядерною зброєю! Вимагайте якнайшвид
шого укладення мирного договору з обома німецькими 
державами і перетворення Західного Берліна у вільне 
місто!

12. Палкий привіт мужнім борцям за свободу і щастя
своїх народів, за мир і соціалізм, які томляться в тюр
мах капіталістичних країн! Свободу жертвам реакції, 
в’язням капіталу!

13. Хай живе світова система соціалізму — могутня
співдружність вільних і суверенних народів!

Хай живе соціалістична єдність і солідарність наро
дів, які йдуть по шляху соціалізму і комунізму!

14. Братерський привіт трудящим Китайської Народ
ної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, 
нерушима дружба І співробітництво між великими на

бродами СРСР і Китаю!

15. Братерський привіт трудящим Народної Республі
ки Албанії, які будують соціалізм! Хай живе вічна, не
рушима дружба і співробітництво між радянським і 
албанським народами!

16. Братерський привіт трудящим Народної Республі
ки Болгарії, які будують соціалізм! Хай живе вічна, не
рушима дружба і співробітництво між радянським і 
болгарським народами!

17. Братерський привіт трудящим Угорської Народ
ної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, 
нерушима дружба і співробітництво між радянським і 
угорським народами!

18. Братерський привіт трудящим Демократичної Рес
публіки В’єтнам, які будують соціалізм, борються за 
мирне об’єднання своєї країни на демократичних нача
лах! Хай живе вічна, нерушима дружба і співробітництво 
між радянським і в’єтнамським народами!

19. Хай живе Німецька Демократична Республіка —
оплот прогресивних сил усієї Німеччини в боротьбі за 
мир, за єдину демократичну і миролюбну Німеччину! 
Братерський привіт трудящим НДР, які будують соціа
лізм! Хай міцніє дружба і співробітництво між радян
ським і німецьким народами!

* 20. Братерський привіт трудящим Корейської Народ
но-Демократичної Республіки, які будують соціалізм,
борються за мирне об’єднання своєї країни на демокра
тичних началах! Хай живе вічна, нерушима дружба і

співробітництво між радянським і корейським народа
ми!

21. Братерський привіт трудящим Монгольської На
родної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе 
вічна, нерушима дружба і співробітництво між радян
ським і монгольським народами!

22. Братерський привіт трудящим Польської Народ
ної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, 
нерушима дружба і співробітництво між радянським і 
польським народами!

23. Братерський привіт трудящим Румунської Народ
ної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, 
нерушима дружба і співробітництво між радянським і 
румунським народами!

24. Братерський привіт трудящим Чехословацької Со
ціалістичної Республіки, які будують соціалізм! Хай жи
ве вічна, нерушима дружба і співробітництво між ра
дянським і чехословацьким народами!

25. Братерський привіт трудящим Федеративної На
родної Республіки Югославії! Хай розвивається і міц
ніє дружба і співробітництво радянського і югослав
ського народів в інтересах боротьби за мир і соціалізм!

26. Палкий привіт великому індійському народові!
Хай розвивається й міцніє дружба і співробітництво між 
народами Радянського Союзу і Індії!

27. Палкий привіт великому індонезійському народо
ві! Хай розвивається й міцніє дружба і співробітництво 
між народами Радянського Союзу і Індонезії!

28. Палкий привіт народам Бірми, Цейлону, Кам
боджі, які борються за мир і зміцнення національної не
залежності своїх країн!

29. Палкий привіт народові Лаосу, який мужньо від
стоює свободу і незалежність своєї батьківщини!

30. Палкий привіт афганському народові! Хай міцні
ють і розвиваються дружні, добросусідські відносини 
між Радянським Союзом і Афганістаном!

31. Палкий привіт народам арабських країн, які бо
рються проти імперіалістичних підступів, за повну лікві
дацію колоніалізму, за зміцнення незалежності і суве
ренітету своїх країн, за розвиток національної еко
номіки!

32. Палкий привіт алжірському народові, який само
віддано відстоює свою свободу і національну незалеж
ність!

33. Палкий привіт народам вільних африканських дер
жав, які порвали кайдани колоніалізму і самовіддано 
борються за зміцнення своєї незалежності!

34. Палкий привіт конголезькому народові, який бо
реться проти збройної агресії бельгійських колонізато
рів, за свою національну незалежність і збереження 
територіальної цілісності Республіки Конго! Геть імпе
ріалістичних хижаків з Конго!

35. Палкий привіт народам Латинської Америки, які
борються проти імперіалізму, за зміцнення незалежності 
і суверенітету своїх країн, за мир і співробітництво між 
народами!

36. Палкий привіт героїчному народові Куби, який
будує нове життя, самовіддано відстоює свою свободу і 
незалежність! Руки геть від Куби!

37. Хай живе дружба народів Англії, Сполучених
Штатів Америки, Франції і Радянського Союзу, еконо
мічне і культурне співробітництво між ними в інтересах 
міцного миру в усьому світі!

38. Палкий привіт трудящим і всім прогресивним си
лам Федеративної Республіки Німеччини, які борються 
проти мілітаризму і відродження фашизму! Хай міцніє 
дружба між радянським і німецьким народами!

39. Хай розвиваються і міцніють дружні відносини
між народами Радянського Союзу і Італії!

40. Хай живе дружба і співробітництво між народами
Радянського Союзу і Фінляндської Республіки!

41. Хай розвиваються і міцніють дружні відносини
між радянським народом і народами Швеції, Норвегії, 
Данії, Ісландії!

42. Хай живе дружба і співробітництво між народами
Радянського Союзу і Австрії!

43. Палкий привіт японському народові, який бореть
ся проти американських воєнних баз на своїй території, 
за незалежний і демократичний розвиток країни, за 
мир і дружбу з усіма сусідніми державами!

44. Хай живе ленінська миролюбна зовнішня політика
Радянського Союзу — політика мирного співіснування 
держав з різним суспільним ладом, зміцнення миру та 
безпеки народів, поважання їх свободи і незалежності, 
розвитку широких економічних та культурних зв’язків!

45. Хай живуть овіяні славою перемог доблесні Ра
дянські Збройні Сили, які пильно стоять на сторожі ми
ру, державних інтересів і безпеки нашої Батьківщини!

46. Хай живе нерушимий союз робітничого класу і
колгоспного селянства — міцна і непохитна основа ра
дянського ладу!

47. Хай живе і міцніє нерушима братерська дружба
народів СРСР — джерело сили, могутності і процвітан
ня нашої багатонаціональної соціалістичної держави!

48. Трудящі Радянського Союзу! Зустрінемо XXII
з’їзд Комуністичної партії новими успіхами в комуніс
тичному будівництві! Вище прапор соціалістичного зма
гання на честь XXI! з’їзду КПРС!

49. Трудящі міста і села! Наполегливою роботою в
найкоротший історичний строк доб’ємося перемоги в 
мирном^"економічному змаганні з капіталізмом! Наздо
женемо і перевершимо Сполучені Штати Америки по 
виробництву продукції на душу населення!

50. Робітники, колгоспники, радянська інтелігенція!
Виконання соціалістичних зобов’язань — справа честі 
колективу кожного підприємства і будови, кожного кол
госпу і радгоспу! Достроково виконаємо план 1961 ро
ку — третього року семирічки!

51. Слава колективам і ударникам комуністичної пра
ці, передовикам і новаторам виробництва, які йдуть в 
перших рядах будівників комунізму! Досвід кращих 
зробимо надбанням усіх трудящих!

52. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно зміцнюйте
соціалістичну власність — основу дальшого зростання 
могутності нашої країни і добробуту народу! Боріться 
за неухильне перетворення в життя принципу соціаліз
му: «Хто не працює, той не їсть!»

53. Працівники промисловості, будівництва і тран
спорту! Повніше використовуйте резерви підвищення 
продуктивності праці! Сміливіше впроваджуйте досяг
нення науки і техніки у виробництво!

54. Робітники і робітниці, інженери, техніки і майстри!
Зміцнюйте соціалістичну дисципліну праці! Підвищуйте 
якість і знижуйте собівартість продукції!

55. Працівники важкої індустрії! Боріться за поліп
шення роботи важкої промисловості — основи дальшо
го піднесення всього народного господарства, підви
щення добробуту народу і зміцнення оборонної могут
ності нашої Батьківщини!

56. Радянські металурги! Підвищуйте темпи освоєння
нових рудних родовищ! Більше руди, чавуну, сталі, 
прокату, труб, кольорових і рідкісних металів народно
му господарству!

57. Радянські енергетики, будівельники і монтажники
електростанцій та електросіток! Швидше вводьте в дію
і освоюйте нові енергетичні потужності, знижуйте вар

тість будівництва і експлуатації енергосистем! Дамо 
країні більше електроенергії!

58. Працівники машинобудування і приладобудуван
ня! Швидше освоюйте виробництво найновіших високо
продуктивних і економічних машин та приладів, засо
бів комплексної механізації і автоматизації! Боріться за 
якнайшвидше технічне переозброєння всіх галузей на
родного господарства!

(Закінчення на 2-й стор.).



ЗАКЛИНИ
ЦК КПРС до 1 Травня 1961 року

(Закінчення).

59. Працівники нафтової і газової промисловості! Ви
ще темпи геологорозвідувальних і бурових робіт, осво
єння нових родовищ! Нарощуйте потужності нафтопере
робних заводів, підвищуйте якість нафтопродуктів! Да
мо країні більше нафти і газу!

60. Працівники вугільної промисловості! Ширше впро
ваджуйте комплексну механізацію і ефективні способи 
видобування вугілля! Знижуйте собівартість і поліп
шуйте якість вугілля!

°61. Працівники хімічної промисловості! Швидше вво
дьте в дію і освоюйте нові потужності! Більше доброт
них і дешевих товарів з хімічної сировини! Більше мі
неральних добрив для сільського господарства!

62. Радянські будівельники! Зміцнюйте індустріаль
ну базу будівництва! Будуйте економічні і добротні,

• зручні і красиві будинки і споруди! Вище темпи і якість 
будівництва нових підприємств, житлових будинків, 
шкіл, лікарень і дитячих закладів!

63. Працівники промисловості будівельних матеріа
лів! Всемірно збільшуйте виробництво цементу, нових

' ефективних будівельних матеріалів, виробів і збірник 
конструкцій!

64. Працівники лісової, деревообробної і паперової 
промисловості! Дамо країні більше деревини, меблів, це
люлози і паперу високої якості!

65. Працівники легкої промисловості! Збільшуйте ви
робництво, розширяйте асортимент товарів! Більше 
міцних і красивих тканин, одягу, взуття, предметів до
машнього вжитку для населення!

66. Працівники харчової промисловості! Всемірно 
збільшуйте виробництво, підвищуйте якість і розширяй
те асортимент продуктів харчування!

67. Працівники рибної промисловості! Збільшуйте ви
лов риби у відкритих морях, океанах і у внутрішніх во
доймах! Поліпшуйте якість рибних продуктів!

68. Працівники радянського транспорту! Удоскона
люйте і оснащуйте сучасними технічними засобами за
лізничний, морський, річковий, автомобільний і повітря
ний транспорт! Скорочуйте строки доставки вантажів! 
Поліпшуйте обслуговування пасажирів!

69. Працівники зв’язку! Розвивайте і удосконалюйте 
засоби зв’язку! Добивайтесь бездоганної роботи пошти, 
телеграфу, телефону, радіо, телебачення! Поліпшуйте 
обслуговування населення!

70. Трудівники сільського господарства! Дальше неу
хильне піднесення сільського господарства — найважли
віша умова побудови комунізму. Боріться за виконання 
рішень січневого Пленуму ЦК КПРС!

71. Трудівники колгоспів і радгоспів! Дамо Батьків- 
' щіші більше зерна, м’яса, молока, яєць, вовни, бавовни,

льону, цукрових буряків, картоплі, овочів, фруктів, чаю 
та інших продуктів! Повністю задоволимо попит насе
лення на продукти сільського господарства!

72. Колгоспники і колгоспниці! Всемірно розвивайте 
громадське господарство, збільшуйте неподільні фон
ди — основу громадського багатства!

73. Колгоспники і колгоспниці, працівники радгоспів 
і спеціалісти сільського господарства! Підвищуйте куль
туру землеробства! Сміливіше впроваджуйте в усіх кол
госпах і радгоспах досягнення науки, техніки і передо
вого досвіду!

Рівняйтесь на новаторів — наші маяки, які вказують 
шлях до зразкового ведення сільського господарства!

74. Колгоспники і колгоспниці, працівники радгоспів! 
Всемірно розвивайте громадське тваринництво, підви
щуйте продуктивність худоби! Створюйте міцну кормо
ву базу, боріться за високі врожаї кукурудзи, бобових, 
цукрових буряків!

75. Трудівники сільського господарства! Ширше впро- 
•• ваджуйте комплексну механізацію в землеробстві і тва

ринництві! Оволодівайте новою технікою!

76. Працівники радгоспів! Перетворимо всі радгоспи 
країни в зразкові, високотоварні, рентабельні підпри
ємства!

77. Трудівники цілинних земель! Добивайтесь високих 
і сталих урожаїв зерна! Всемірно розвивайте громад
ське тваринництво і птахівництво! Краще використовуй
те техніку!

78. Працівники радянської торгівлі і громадського 
харчування! Боріться за високу культуру обслуговуван
ня населення, краще вивчайте І повніше задовольняйте 
зростаючі потреби трудящих!

79. Працівники радянських установ! Добивайтесь чіт
кої роботи всіх ланок радянського апарату! Рішуче ви
корінюйте бюрократизм і тяганину! Чуйно і дбайливо 
ставтесь до потреб і запитів трудящих!

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 12 квітня 1961 р., 2 стор.

80. Працівники науки і вищих учбових закладів! Бо
ріться за дальший розквіт науки, за технічний прогрес! 
Добивайтесь якнайшвидшого впровадження у виробни
цтво нових відкриттів і досліджень! Готуйте спеціаліс
тів, гідних епохи комунізму!

Слава передовій радянській науці!

81. Слава радянським ученим, конструкторам, інже
нерам, технікам і робітникам — покорителям космосу!

82. Діячі літератури і мистецтва! Яскравіше відобра
жайте у своїх творах велич і красу героїчних справ ра
дянської людини! Боріться за високу ідейність творів і 
художню майстерність, за тісний, нерозривний зв’язок 
літератури і мистецтва з життям народу, з сучасністю!

83. Працівники преси, радіо і телебачення, видав
ництв і культурно-освітніх закладів! Будьте невтомними 
пропагандистами і провідниками в маси всеперемагаю- 
чих комуністичних ідей, передового досвіду, досягнень 
науки і техніки, духовних багатств, нагромаджених 
людством!

84. Працівники народної освіти! Підвищуйте якість 
навчання дітей, боріться за тісний зв’язок школи з жит
тям, з виробництвом! Виховуйте підростаюче покоління 
в дусі колективізму, любові до праці, відданості Бать
ківщині, справі комунізму!

85. Медичні працівники! Поліпшуйте і розвивайте 
охорону народного здоров’я, підвищуйте культуру в ро
боті лікувальних І санітарних закладів! Впроваджуйте 
в практику найновіші досягнення медичної науки!

86. Хай живуть Ради депутатів трудящих — справді 
народні органи влади в нашій країні!

87. Радянські профспілки! Всемірно розвивайте твор
чу ініціативу І активність робітничого класу та інтелі
генції в боротьбі за здійснення семирічки! Безустанно 
дбайте про дальше піднесення добробуту і культурного 
рівня робітників і службовців!

Хай живуть радянські профспілки — школа кому
нізму!

88. Хай живуть радянські жінки — активні будівники 
комуністичного суспільства!

од Хай живе Ленінський комсомол — Вірний поиі» 
ник і резерв Комуністичної партії, передовий ЗВГІВ 
лодих будівників комунізму!

90 Юнаки і дівчата! Вчіться жити і працювати шно. 
муш’стичному! Виробляйте в собі працьовитість і ййс, 
ципліну ВИСОКІ моральні якості! Будьте вірними 
ронцями революційних традицій, свідомими будівник,, 
ми комунізму!

Хай живе славна радянська молодь!

91 Піонери і школярі! Наполегливо оволодівайте 
знаннями, любіть і поважайте працю! Готуйтеся стате 
активними борцями за справу Леніна, за комунізм!

92. Комуністи і комсомольці! Будьте в авангарді все. 
народної боротьби за гідну зустріч ХХП 3 ЇЗДУ па₽»«. 
за побудову комунізму в СРСИ.

93. Хай живе великий радянський народ — будівник 
комунізму!

94. Хай живе і міцніє нерушима єдність парти і на
роду _ джерело сили й непереможності соціалістично- 
го ладу, запорука нових успіхів у будівництві кому
нізму!

95. Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік — твердиня дружби народів нашої країни, 
незламний оплот миру, демократії і соціалізму!

96. Хай живе наш рідний Радянський уряд!

97. Хай живе створена Леніним славна Комуністична 
партія Радянського Союзу — велика запалююча і ор
ганізуюча сила радянського народу в боротьбі за побу
дову комунізму!

98. Під прапором марксизму-ленінізму, під керівни
цтвом Комуністичної партії — вперед, до перемоги 
комунізму!

99. Хай живе комунізм — світле майбутнє всього 
людства!

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу*
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Ім’я та прізвище лайкових

Олександр Баранець
Борис Роженко
Іван Токар
Михайло Жаботинський 
Григорій Колісник 
Олександр Погрібний

Григорій Іваненко

Борис Кононенко 
Іван Корінь
Іван Тущенко 
Віктор Кочевський 
Микола Чалапко 
Андрій Коваленко 
Володимир Шуть 
Григорій Товстольот 
Володимир Осипчук 
Віктор 
Андрій

Гава 
Верба

Назва колгоспу

«Комунізм» 
«Комунізм» 
«Комунізм» 
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Кірова 
Кірова 
Сталіна

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ
КОМПЛЕКСНІ ЛАНКИ
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Юрій Яруш 
Павло Харченко 
Василь Кубанов

Чернова «Путь Октября»
Кінзавод № 175 
імені Калініна 
імені Чапаева
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СТАНЕМО ВРІВЕНЬ З ГЕРОЯМИ!
«Досвід передовиків повинен бути прикладом, 

маяком, який вказує правильний шлях до забезпе
чення високого рівня виробництва сільськогосподар
ських продуктів у кожній бригаді, на фермі, у кож
ному колгоспі і радгоспі».

(З Постанови січневого Пленуму ЦК КПРС).

НАСТРІЙ У
БОНОВИЙ

укрупнювати
групи корів

ГРИ МІСЯЦІ тому я побувала на нараді молодих 
доярок у Києві. Приїхало нас тоді ЗО дівчат і

2 юнаки — представники з усіх'Областей республі
ки. Говорили про свою роботу, ділилися заповітними 
думками. Добре запам’ятався мені виступ Ліди 
Шпетної — доярки з Житомирщини.

У її групі 120 корів. Таку кількість худоби дівчина 
доглядає завдяки безприв* явному утриманню. Розпо
відала вона, що за минулий рік від кожної корови 
одержала по 4Д тисячі літрів молока, а в цьому році 
зобов* язалася довести надої до 5 тисяч літрів.

Відверто кажучи, слухала я Ліду і навіть не віри- 
лося, що одна людина може таку групу доглядати. 
Адже у нас на фермі кожна доярка утримує по 24— 
26 корів. З роботою, правда, справляємося, але ж 
групи у нас ще невеликі.

Чому ж Ліда спроможна таку групу утримувати? 
Бо вона знає одне — стежити за правильною годів
лею корів та доїти їх. А ми самі й годуємо корів, і 
чистимо їх, і підстилку міняємо. Виконували б цю 
роботу скотарі — у нас більше часу залишалося б, 
тоді можна було б ще більше укрупнити свої групи.

Перед від’їздом разом з усіма учасниками наради 
я відповіла згодою на виклик Марії Савченко — по
змагатися з нею. Вирішила я по 2700 літрів молока

одержати від кожної з 29 корів. На початку року 
трохи відстала від своїх подруг. Але в березні в 
моїй групі почався розтел, і справи на краще пішли. 
Середньодобовий надій від корови доходить до 10 
літрів. Це показник вищий, ніж у моєї суперниці^— 
Галі Лук* янової, яка ще недавно йшла попереду.

Тепер я спокійна: зобов* язання своє виконаю. Умо
ви для цього є: тварини кормами забезпечені пов
ністю. За новонародженими телятами теж добре до
глядаю. Десять днів випоюю їх молоком, а потім 
передаю телятниці — Парасковії Олексіївні Кумпан. 
Усі вони, як на підбір, здорові, добре вгодовані.

Не обходиться, звичайно, і без прикрощів, але 
певні успіхи маємо. Воно, звісно, приємно здобувати 
перемоги, та прикро за друзів, коли вони відстають. 
Я маю на увазі сусідні колгоспи. У більшості з них 
досі навіть малої механізації немає, а про електро
доїння і говорити нічого. Тому й доглядають там 
доярки по 14—15 корів. Молоді, як-то кажуть, і роз
вернутися ніде. Тому-то серед доярок ще мало по
слідовників славного почину Марії Савченко.

П. ВАЛАЄВА, 
доярка колгоспу імені Леніна Новгород-- 
ківського району.

мене
.грак-

На знімку: П. ВАЛАЄВА.
Фото В. КОВПАКА.
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Досвід під спудом
Що важче: відгодувати 1.500 голів 

свиней чи 700? Виявляється — остан
нє. А вся складність полягає в тому, що 
комуністка Люба Коваленко повинна 
зробити це на відсталій свинофермі 
колгоспу імені Горького. Дерев’яні ко
рита, містке цеберко та невтомні Люби- 
ні руки — оце і вся «механізація».

Як не позаздриш у такому становищі 
сусідам і колегам — свинарям Миколі 
та Івану Дригам з колгоспу «Прогрес»? 
Ферми цієї артілі тут же, у Гуровці, а 
контрасти разючі. У «Прогресі» — про
сторий відгодівельний майданчик на де
кілька сотень голів, механізована кор- 
мороздача, є самогодівниці. Братам 
Дригам, в недалекому минулому механі
заторам, не так складно обслужити ве
лике господарство. А щодо виробни
цтва свинини та її собівартості, то, 
звісно, що «Прогрес» набагато виграє 
у порівнянні з сусідами.

На свинофермі артілі імені Горького, 
крім Люби Коваленко, трудяться на 
відгодівлі свиней молоді тваринниці 
Женя Кашель і Катя Хрипун. У групах 
небагато тварин — на кожну свинарку 
не більше, як по сотні припадає. Робо
ти біля них немало, а щодобовий при
ріст складає лише по 200—250 грамів 
на голову. За перший квартал в артілі 
вироблено всього по одному центнеру 
свинини на 100 гектарів ріллі.

Все це говорить про те, що тварин
ництво і особливо свинарство — най
більш «вузьке» місце, що тут необхідно 
зосередити всі сили і, насамперед, моло
ді, комсомольські.

За прикладами далеко ходити не тре
ба. Поряд молоді односельчани так по
вели справи на свинофермі, що про них 
не лише район — вся область знає.

Чому ж немає молодих послідовників 
Я. Чижа 8 артілі імені Горького? Куди 
поділась ініціативна, енергійна молодь?

Розмова з свинаркою Галиною Скляр 
проливає світло на це питання. Галя в 
минулому році закінчила школу і при
йшла на свиноферму. А де ж її вісім
надцять однокласників? В Долинській, 
в Кривому Розі, в Дніпропетровську... А 
якщо хто й вирішив залишитись у селі, 
то перевагу віддає «Прогресу». Воно 
звісно — там і колгосп- заможніший, і 
молоді живеться цікавіше, і в клубі ве
село. Там молодіжні вечори, диспути, 
зустрічі... Горьковчани, в тому числі й 
сам секретар комсомольської організа
ції Степан Фурса, люблять бувати у 
сусідів.

— Цікавий у них був вечір зустрічі 
десятикласників з молодими 
пиками. Ми теж 
розповідає Люба 
мітету комсомолу 
кого.

Не завадило б 
секретареві комсомольської організації 
артілі імені Горького побувати й на збо
рах, на засіданнях комітету у комсо
мольців з сусідньої артілі, побачити, як 
по-діловому піднімають вони питання 
колгоспного виробництва, як активно 
втручаються у нього. Може б зрозуміли, 
звідкіля йдуть до сусідів і .слава, і до
статки.

А що зробили для підняття господар
ства комсомольці артілі імені Горько
го? Чи хоч раз ставилось на зборах це 
питання? Але тут і не пригадають вже, 
-коли ті збори були востаннє. Комітет 
фактично розпався — двоє членів його 

. Для 
тут. — Всерівно

колгосп- 
були, послухали, — 
Терещенко, член ко- 
колгоспу Імені Горь-

членам комітету та

вибули з села. їх не переобрали, 
чого? — дивуються 
комітет не працює.

Це не є секретомЦе не є секретом для працівників 
Долинського райкому комсомолу. Зна
ють про все і мають наміри перебуду
вати роботу цієї організації. Та прак
тичні діла потрібні. Т. БОДНАР.

2000 голів свиней... Ще® 
не так давно ця цифра ме
не ні до чого не зобов’язу
вала, мало що говорила. 
Та й взагалі до худоби я 
не мав ніякого відношення, 
бо працював в артілі брига
диром будівельної бригади.

У жовтні 1960 року буді
вельні роботи припинились. 
«Що ж робитиму взимку?»
— замислився я. Займатись 
заготівлею матеріалів? 
Цього замало, бо обсяг бу
дівництва у нас невели
кий. Між тим хотілось за 
зимовий час зробити щось 
значне, корисне. До бага
тьох справ придивлявся. 
Але найгірше було в артілі 
з тваринництвом, особливо 
багато Ґ 
фермі.

Тоді 
рішив 
цювати 
нофермі. 
чав з ремонту приміщення. 
Незабаром відгодівельна 
група була переведена в 
нього. Раніше цих тварин 
доглядало дві свинарки. Я 
взявся відгодовувати їх сам.

Мій прихід на свинофер
му викликав здивування 
односельчан.

— І що це ти задумав, 
Василю, — говорили мені,
— технікум 
кінчав, освіту 
маєш і пішов 
глядати.

Інші висловлювали при
пущення:

— Навряд чи робитиме 
він на фермі. Днів два— 
три побуде і покине. Важ
ко там...

Що важко, то правда. 
Приміщення — старе, не- 
гіристосоване для відгодів
лі великих груп свиней. Ро
бити доводилось все вруч
ну. Але я мав твердий на
мір зиму працювати на 
фермі, підтягнути хоч тро
хи справи з відгодівлею, а 
весною знову взятись за 
будівництво.

Минав час. Своєю новою 
роботою я все більше за
хоплювався. Незабаром ви
рішив переобладнати при
міщення. Перегородив йо
го на 4 частини, зробив 2 
«їдальні». Зацікавило мене 
як поставлена відгодівля 
свиней в інших господар
ствах. Почав читати спе
ціальну літературу. Про 
Я. С. Чижа і Л. Лукашев- 
ського чув і раніше. Але

безладь на свино-

О ИПУСК із Кіровоград- 
ського технікуму меха

нізації сільського господар
ства якраз збігся з велики
ми подіями — історичними 
Пленумами ЦК КПРС і ЦК 
КП України. З яким підне
сеним настроєм, бажанням 
енергійних діянь роз’їжд-' 
жалися ми, випускники, у 
колгоспи й радгоспи!

Призначення я одержав 
у шепнлівський колгосп 
імені Кірова Голоііанів- 
ського району. Правління 
артілі призначило 
бригадиром другої 
торної бригади.

Хоч у своїх знаннях я не 
сумнівався, проте, призна
юся, довелося важкувато. 
Адже бригаду я прийняв 
від К. Дурбаса напередод
ні весняно-польових робіт 
майже непідготовленою. 
На ходу довелося знайо
митися з людьми й вироб
ничими планами, ремонту
вати техніку. Велику допо
могу в підготовці тракто
рів та причіпних знарядь 
подали нам суперники по 

5 змаганню — перша трак- 
ториа бригада, яку очолює 
мій батько, Герой Соціаліс
тичної Прані О. О. Колодій- 
’чук.
і Що нового ми запрова
дили в себе?
• За прикладом бригади 
'О. О. Колодійчука ремонт 
тракторів доручили трак
тористам. І це себе виправ
довує. У польових умовах 
кожен тракторист, не че
каючи механіка чи бригади
ра, сам може усувати но 

^справності. Суворо за гра- 
хфіком проводимо техдог- 
ї)ляди тракторіз. Є у нас дві 
лсівалки старої марки 
^«СКГ-6». На них ми пере- 
добладнали вузловловлю- 
Лвачі. Якщо раніше, під час 
б сівби, для перенесення мір
яного дроту потребувалось 
Я вісім чоловік, то тепер сам

взялися 
вели свої машини 
виїдених швидкостях. 
100—120 гектарів за зміну 
боронують КОМСОМОЛЬЦІ 
Михайло Чабанюк, і Ва
лентин Барабаш.

Заслуговують похвали 
брати Іван та Леонід Хар
ченки. І на культивації, і 
на сівбі вони завжди пе
ревиконують виробничі зав
дання. Ось і зараз, на сівбі 
соняшника квадратно-гніз
довим способом, вони ви
робляють по 18—20 гекта
рів замість 12 гектарів за 
нормою.

Добре працюють наш 
групкомсорг Володимир 
Барабаш, комсомольці Ми
кола Мазур, Іван Барабані, 
Степан Ченцов та інші.

Бригада поставила собі 
за мету: одержати з кож
ного гектара по 62 центне
ри кукурудзи на площі 208 
гектарів, по 300 центнерів 
зеленої маси на площі 152 
гектари, по 300 центнерів 
цукрових буряків на площі 
244 гектари.

Сівбу цукрових буряків 
ми вже почали, а незаба
ром приступимо і до нашо
го найголовнішого завдан
ня — сівби кукурудзи. Для 
цього вже все готове — і 
техніка, і насіння, і план
тації.

Керівник бригади я мо
лодий, а суперники по зма
ганню сильні. Та це нас 
не лякає. Ми впевнено ви
ступаємо у похід за ку
курудзу і думаємо неод
мінно виграти цю битву. 
Запорукою цьому — бойо
вий дух, настирливість І 
кипуча енергія наших ме
ханізаторів.

в. колодіичук, 
бригадир тракторної 
бригади № 2 колгос
пу імені Кірова Го- 
лованівського району.

я й ви- 
попра- 

на свн-
По-

ВІДГОДУЮ ДВІ ТИСЯЧІ 
ГОЛІВ СВИНЕЙ

будівельний 
спеціальну 
свиней до-

саме зараз їх досвід мене 
більше всього 
Побував у 
свинофермі, 
він працює.

З кожним 
ше переконувався, що нова 
робота — не просте за
хоплення.

На початку нинішнього 
року і визрів у мене намір 
відгодувати 2 тисячі голів 
свиней. Дехто може по
ставити під сумнів це ви
соке зобов'язання.

Але воно — результат 
урахування всіх наявних 
резервів і можливостей.

Розрахунки у мене дуже 
прості. Вже здав у цьому 
році 146 голів. Зараз від
годовую 340 свиней. Це в 
основному ті тварини, які 
я прийняв від своїх попе
редниць. До Дня радян
ської молоді це поголів’я 
реалізую. Тоді жвавіше 
справи підуть. Наберу ве
лику групу свиней — голів 
1000—1500, переведу їх у 
літній табір.

Довгий час на фермі 
панувало безладдя, не було 
справжнього господаря, не 
налагоджена правильна го
дівля свиноматок.

Я, як молодий комуніст, 
не міг миритися з цими не- 
порядками. Ні критика, пі 
розмови про необхідність 
докорінної перебудови ро
боти на фермі, нічого не 
змінювали. Тоді я вирішив

зацікавив.
Леонтія на 

подивився як

днем все глиб-

взятися сам за налагод« 
ження справ. Вирішив пра* 
цювати свинарем і одно* 
часно завідувати фермою. 
Мою пропозицію схвалили 
в райкомі партії.

З першого квітня я очо
лив свиноферму. Вже встиг 
дещо зробити. Склали роз
порядок дня. Спочатку йо* 
го зустріли недоброзичли
во. Але з часом зрозуміли, 
що такий розпорядок лише 
на 
свиноматки 
раціонами, 
бір кормів, 
жують три 
мінної дерті, два кілограми 
буряків, кілограм полови, 
силос, сіль, крейду. Поліп
шився догляд за поросята
ми. Тепер вони одержують 
молоко, підгодовуємо їх 
травою, випускаємо на про
гулянки.

А як же з моєю будівель
ною професією? За час ро
боти на свинофермі я пе
реконався, що робота в 
тваринництві — моє покли
кання. Маю намір поступи
ти д'о сільськогосподарської 
академії.

користь справі. Тепер 
годуються за 

збільшився на- 
Тварини одер* 
кілограми яч-

В. ПРЯДУН, 
свинар колгоспу іме
ні Калініна Компа- 
ніївського району.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
12 квітня 1961 р., З стор.



розчаровані

ПЕРШИЙ матч чемпіона
ту країни серед команд 

класу «Б» підтвердив пе
редбачення багатьох кіро
воградських любителів 
футбола. Хмельницьке «Ди
намо», яке 9 квітня було 
гостем кіровоградської 
«Зірки», виявилося зовсім 
не тією командою, яка то
рік зайняла останнє місце 
в першій українській зоні. 
Колектив зміцнів за раху
нок гравців з інших команд, 
ретельно готувався до се
зону. Гості чинили впертий 
опір господарям поля і 
як відомо, закінчилася 
чию — 0:0.

Що ж, динамівці, ми 
жаємо, задоволені
результатом. Ще б пак: 
грати на полі команди, яка 
зайняла п’яте місце в зоні 
ї здобути одне очко!

Проте кіровоградці неза- 
доволені і, скажемо прямо, 
розчаровані грою любимої 
команди. Що ж з того, що 
«Динамо» зміцніло, попов
нилося новими гравцями? 
Адже «Зірка» має ту пере
вагу, що її склад зовсім не 
змінився і тому повинен 
відзначатися зрослою май
стерністю, зіграністю, кра
щою взаємодією гравців.

На жаль, цього разу 
«Зірка» не змогла проде
монструвати таких яко
стей. Правда, вона дещо 
перегравала своїх против
ників, але їй бракувало за
вершальних ударів по во
рогах. Воротарю 
довелося взяти 
влучно пробитого 

Кіровоградцям 
чало організатора, 

вва- гента атак. І тут, нам зда-
таким

гра, 
вні-

гостей не 
жодного 

м’яча.
невнста- 

дири-

ється, керівництво коман
ди пізно замінило цент
рального нападаючого 
«Зірки» С. Каткова, у яко
го гра, як кажуть, «не піш
ла». Євген Черкасов, який

НОВІ РЕКОРДИ
*ТФИ ДНІ в Алуиїті три- 
* вала весняна першість з 
легкої атлетики. За призові 
місця боролося 15 збірних 
команд обласних рад «Бу
ревісника». Нашу область 
представляли легкоатлети 
Кіровоградського спортив
ного клубу від педінституту.

В гострій спортивній бо
ротьбі значного успіху до
мігся кіровоградець Вален
тин Ткаченко. Він стрибнув 
у довжину на 7 метрів 45 
сантиметрів. Цей результат 
не зміг «побити» жоден йо
го суперник.

Спис, пущений нашою

землячкою Клавдією Баїи- 
ликовою, пролетів 46 метрів 
З сантиметри. Цей резуль
тат теж вивів спортсменку 
на перше місце.

Обидва результати є ви
щими від нормативу першо
го розряду і внесли поправ
ку в таблицю обласних ре
кордів з легкої атлетики.

Добре зарекомендували 
себе і п’ятиборки Н. Цазбан 
та С. Петриченко.

Команда кіровоградців 
виборола четверте місце. < 
Для початку сезону це З 
непогано. 5

замінив Каткова за 9 
лин до кінця матчу, 
деяке пожвавлення у 
але було вже пізно.

Викликає подив і тактика 
лінії нападу «Зірки» в дру
гому таймі. Цілком вірним 
було, коли в першому тай
мі, граючи проти сильного 
вітру, нападаючі відтягу
валися на допомогу захи
сту. Але такий маневр при
ніс велику шкоду у друго
му таймі. Форварди повин
ні були знаходитися на 
одній лінії з захистом про
тивника, щоб, використо
вуючи вітер, на великих 
швидкостях грати на ви
хід. Проте кіровоградські 
нападаючі діяли стереотип
но, і на цей раз відтягува
лися до своїх воріт. Тися
чі болільників були свідка
ми того, як посланий в бік 
гостей м’яч неодноразово 
проходив над головами кі
ровоградських форвардів, і 
ним спокійно заволодівали 
дпнамівські захисники.

Отже, перша гра «Зірки» 
в новому сезоні розчару
вала її прихильників. Од
нак один оптиміст після 
матчу сказав: «А все ж по
чаток кращий, ніж торік». 
(Згадаємо, що торік Кіро
вограді програли на своє
му полі першу гру луцькій 
«Волині» з рахунком 1:3).

Побажаємо, щоб і фініш 
«Зірки» був кращим, ніж 
торік.

ІМ’ІСЯЦЬ тому у четвертокласників Сазонівської 
восьмирічної школи було свято: їхньому загонові 

присвоїли звання «супутника семирічки». Лише кращі 
з кращих мають право так називатись.

Четвертий клас серед тих, хто бере активну участь у 
виконанні плану піонерської дворічки дружини. Перш 
за все, четвертокласники вирішили позбутися невсти- 
гаючих. Цього вони вже досяглн і зараз борються за 
те, щоб учбовий рік закінчити тільки на «4» і «5».

Ініціативу в усьому проявляє рада загону на чолі з 
Людмилою Касьяновою.

Всі піонери класу — активні учасники шкільної 
художньої самодіяльності. Можливо, в цьому — одна 
з умов успіху, з яким проходять всі піонерські свята 
в загоні.

Запам’ятався всім збіо на тему «Мамині помічники». 
Тут уже кожен зміг показати, на що здатний вдома! 
Один вміє вправно пришити комірець, інший — чистити 
картоплю, а третій — гудзики в одну мить на своє міс
це приставить. На закінчення діти злагоджено проспі
вали свою улюблену пісню з кінофільму «Хлопчики».

Не менше, ніж художню самодіяльність, поважають 
четвертокласники працю. Вони допомогли колгоспу 
імені Леніна зібрати овочі, заготовили помідори для 
шкільної їдальні, зібрали восени насіння квітів, разом 
із семикласниками заклали шкілку фруктових дерев. 
Та й врешті-решт не хочеться четвертому класові 
осоромитися перед своїми ровесниками з Великої Вис
ки, від яких вони часто одержують дружні листи.

Л. РЄПА, 
восьмирічноїстарша піонервожата Сазонівської 

школи Кіровоградського району.
На знімку: четвертокласниці Тамара

Бондаренко виконують частівки, складені учнями їхньо
го класу.

Казаріна та Рая

Дивовижна
черствість

Нісенітниця! І логіка під
совує, на перший погляд, 
цілком сміливе пояснення. 
«Хіба не було так, — гово
рить вона, — що секунда на 
ракеті не дорівнювала зем
ній секунді? Якщо це 
справді так, то подивіться, 
як легко усуваються всі, 
здавалося б неминучі проти
річчя».

Але що ж підтверджує 
таку догадку? І чому в та
кому випадку людина в ра
кеті не помічає, що із збіль
шенням швидкості секунди 
розтягуються?

Уявімо собі, що раптом 
зникли всі матеріальні про
цеси, за якими можна бу
ло б виміряти час. Зупини
лося б обертання Землі 
навколо своєї осі, завмер 
би розпад радіоактивних 
елементів і т. д. і т. п. 1 час 
ніби перестав би існувати 
для нас. Не було б ні мину
лого, ні майбутнього, і мить 
завмерла б. Картина воісти
ну неймовірна — адже ма
теріальні процеси зникнути 
не можуть, як не може 
зникнути і сама матерія. 
Така картина дає наочне 
уявлення про абсурдність 
самої думки, ніби час мож
на відірвати від матерії, 
уявити його у вигляді голо
го, невловимого «дещо».

Чи не тут лежить ключ до 
«парадоксу часу»? Давайте 
пошукаємо.

Один із наріжних зако
нів природи — це ёйнштей- 
нівський закон взаємозв’яз
ку маси і енергії: «Енергія

(Закінчення. Початок див. 
в № 42).

ж ж ж
ігри першого туру в 

українській зоні 
так: Микола-

ІНШІ 
першій 
закінчилися 
їв—Станіслав — 3:2, Оде
са—Тернопіль — 1:0, Львів 
—Луцьк — 3:1, Чернівці— 
Ровно — 3»1, Ужгород—
Київ — 2:0, Дрогобич— 
Черкаси — 2:0, Херсон— 
Житомир — 0:1, Вінниця—

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ. ^Чернігів — 1:1.

га. Кожна частника матерії 
поступово ніби наливається 
мас9Ю і всі без виключення 
ритмічні процеси уповіль-

обігнати час
дорівнює масі, помноженій 
на квадрат швидкості світ
ла». Дослідним доказом 
справедливості цього закону 
служать і полум’я вогнища, 
і термоядерна плазма Сон
ця. І в тому, і в іншому 
випадку частина маси пере
ходить в енергію.

Але закон можна прочи
тати і по-іншому: «Маса 
дорівнює енергії, поділеній 
на квадрат швидкості світ
ла». Тобто, чим більше ми 
будемо надавати тілу енер
гії, тим 
го маса.

Отже, 
важчий 
га автомобіля, який мчить, 
збільшується, запалена лам
почка масивніша від пога
шеної. Але навряд чи скоро 
вдасться зважити цю різ
ницю в масі — до того вона 
незначна. Навіть маса пер
шої ракети, запущеної до 
Місяця, якій надали вели
чезну кількість енергії, 
збільшилась всього на один 
міліграм. Інша справа кос
мічні польоти з субсвітло- 
вими швидкостями. Для 
досягнення швидкостей, на
віть віддалено близьких до 
швидкості світла, потрібно 
витратити фантастичну кіль
кість енергії. Це вже вик
личе значний приріст маси.

Хід будь-якого годинни
ка — рівномірний періодич
ний процес. Ракета набли

жається до світлового поро-

більшою стане йо-

нагрітий утюг 
від холодного, ва-

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского \ 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кнровэ.'рчд. і

♦Фото І. Назаратія.

І/'ОЖБН, хто має звичай- 
ну людську совість, 

чуйність, яким би він зай
нятим не був, ніколи не за
лишить поза увагою хворо
го, не пройде з холодною 
байдужістю мимо, зробить 
все можливе, щоб якнай-і 
швидше подати йому ме
дичну допомогу.

Але, на превеликий жаль, 
не так трапилося з одним 
учнем Новгородківського. 
училища механізації сіль
ського господарства В. Ні- 
коленком, який захворів і/ 
суботу ввечері. У неділю 
стан хворого був надзвичай
но тяжким. Він часто непри
томнів. 1 лише в понеділок у 
лікарню було повідомлено 
про нього.

Найбільше вражає те, що 
разом із захворілим жи
вуть в одній кімнаті ще два 
учні з цьо?о ж училища —і 
двадцятитрьохрічні комсо* 
мольці І. Кебал і Г. Федо
ров. Ніякої турботи не про
явили вони про свого това
риша, хоч гуртожиток роз« 
ташований на відстані чо
тирьохсот метрів від райлі-і 
карні.

Та навіть і тоді, коли чер
говий лікар попросив їхньої 
допомоги віднести хворого 
на носилках у лікарню, Фе
доров цинічно заявив:

— Що ви, в наш атомний 
вік нести таким примітив
ним способом хворого?!

Через кілька хвилин 
під'їхала карета швидкої, 
допомоги, яка до того була 
на виклику в іншому місці, 
і хворого доставили у лі
карню.

Як бачите, І. Кебал і 
Г. Федоров, у нас все є для 
того, щоб подати хворо ну 
допомогу. Але дуже прик
ро, що в наш атомний вік у 
вас немає людяності, сер
дечності, комсомольської 
чуйності та уваги.

Є. ЗАЙЦЕВА.
с. Новгородка.

Справедливо говорить народна мудрість: друзі пі
знаються в біді. З найгіршого боку показали себе І. Ке
бал та Г. Федоров, які не подали руки допомоги своєму 
хворому товаришеві.

Нам невідомо, якої думки про них комсомольці учи
лища. Але цілком зрозуміле хвилювання і справедли
вий докір автора листа: не можна спокійно, без зневаги 
говорити про небачену черствість і байдужість цих 
юнаків.

Ніколи наперед не знаєш, як складеться твоє життя, 
які випробування тебе чекають. І дуже боляче, коли по
руч при першій-ліпшій біді, незгоді зустрінуться такі 
холодні, байдужі люди, позбавлені внутрішньої краси, 
сердечного тепла. Прикро бачити в наш вік прогресу 
збіднених душею, дрібних егоїстів, яким немає ніякого 
діла до радості, горя чи нещастя своїх товаришів, дру
зів.

Чекаємо відповіді комсомольців училища: чи знають 
вони, що поруч з ними вчаться і живуть нечулі, безсер
дечні людці, які ганьблять високе звання нашого сучас
ника?

Повільніше пуль-нюються.
сує серце, проштовхуючи по 
судинах обважнілу кров; лі
нивіше коливаються атоми 
в кристалічній решітці, все 
завмирає, ніби на прискоре
ній зйомці.

Але астронавти не поміча
ють цього. Щодня лікар мі
ряє пульс астронавтів: 70— 
75 ударів за хвилину — 
норма! А за земним годин
ником було б п’ять—шість 
ударів пульсу за хвилину. 
Але ж на ракеті всі процеси 
уповільнились рівномірно! І 
серцебиття уповільнилось у 
стільки ж разів, у скільки 
уповільнився хід годинни
ка — спробуй, встанови, 
що ти знаходишся під вла
дою «парадокса часу»1

Є і дослідна перевірка. У 
розпорядженні науки є 
мікрочастинки — маленькі 
«снаряди», які летять майже 
з швидкістю світла. І ось 
що показують спостережен
ня над ними.

Наша планета рухається 
під зливним дощем косміч
ного випромінювання. Сти
каючись у верхніх шарах 
атмосфери з атомами газу, 
космічні частинки розпа
даються — виникають нові 
частинки. Серед інших «ос
колків» утворюються і такі 
мікрочастинки, як мю-мезо
ни. їхній вік мізерний — 
мю-мезони, які «покояться», 
живуть приблизно дві міль
йонні долі секунди. Знаючи 
час їхнього життя і швид-

кість польоту в атмосфері, 
легко вирахувати шлях їх
нього пробігу. Виходить, що 
вони повинні 
своєї колиски_ _
на 600 метрів. Народжую
ться мю-мезони приблизно 
на висоті ЗО кілометрів. Ви
ходить, 
до Землі 
умов не можуть. 1 все-таки 
Землі вони досягають...

Пояснення може бути од
не: для мю-мезонів, які ле
тять, рух часу уповільнює
ться. І дослідний підраху
нок цього уповільнення ПОВ- \ 
ністю відповідає теоретич- \ 
ним викладкам теорії від- ’ 
носності. (

На Землі фізикам-екс- і 
периментаторам доводиться і 
мати справу і з мю-мезона; і 
ми, і з багатьма іншими і 
частинками, які володіють 
високими швидкостями ру- Р 
ху. Для дослідів їх випус- Iі 
кають на трек — розганя- 
ють у гігантській «баранці» { 
прискорювача. 1 виявляєть
ся: при її будові інженерам 
і конструкторам довелось 
враховувати «парадокс ча
су»!

Таким чином, далека від 
повсякденного життя тео
рія владно вривається в 
кабінети і 
ків. 1 це перші ластівки із 
дивного світу парадоксів 
сучасної фізики. Адже ми 
нічого не сказали про те, 
що при світлових швид
костях лінійні розміри тіл 
скорочуються. Наслідки цих 
парадоксів теж і 
бути надбанням і „ 
3 папером. Бо велика склад- # 1 Франческа». Початок о 12 год., 
ність природи, але не менш 
велика й сила людського 
розуму, який пізнає її зако
ни.

у. і-жлидіїїь, щи \ 
[І відлетіти ВІД ? 
:и не далі, ніж J

що доторкнутися р 
вони ні за яких 4

І! и

КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. «Катастрофа». Поча
ток о 9 год. ЗО хв. ранку, П год. 
ЗО хв., 1 год. ЗО хв., З год. ЗО хв.

, 7 год. ЗО хв.,

До відома 
юнкорів

13 квітня в приміщенні редак
ції газети «Молодий комунар»: 
відбудеться чергове заняття 
слухачів школи юнкорів.

Початок о 6 годині вечора, і 

РЕДКОЛЕГІЯ ГАЗЕТИ, і

інженерів-практи- І дня, б год. зо хв.,
ГРПІІТІ ПДГтІпігіІ IQ X л____ пл ___

ГМ 
д-р 
ТЛ р

перестають і 
бесід пера 0

Д. БІЛЕНКІН.

9 год. ЗО хв. вечора.
КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 

«Сліпий музикант». Початок о
10 год. ранку, 11 год. 40 хв., 
1 год. 20 хв., З год., 4 год. 40 хв. 
дня, 6 год. 20 хв., 8 год., 9 год. 
40 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Роман

Редактор П. МАРЧЕНКО«

(• 2 год., 4 год. дня, С год., 8 год., 
? 10 год. вечора. Для дітей. «Хо- 
Iі Дініія за три моря» (Ц серія). 
Р Початок о 10 год. ранку.

\ КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Ху.

дож ній фільм «Граф Монтс- 
Крісто» ([ серія). Початок о 
9 год. ЗО хв. вечора. Хронікаль
но-документальні фільми: «Ма- 
йорять спортивні знамена»« 
«Непитущий горобець», «Нони* 
ніі дня» № 11/61, «Іноземна хро
ніка» № 5/61. Початок з 9 годин 
ранку до 9 годин вечора.

КІНОТЕАТР «СУПУТНИК». 
«Своя голова на плечах». Поча
ток о 4 год., 6 год., 8 год. ве
чора.
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