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МОСКВА, 12. (ТАРС}. нові ЦК КПРС і Ради Мі- 
Сьогодні вранці у Великому ністрів СРСР «Про заходи 
Кремлівському палаці від- до поліпшення координації 
крилася всесоюзна -нарада 
наукових працівників. Для 
участі в ній прибули пред
ставники з усіх союзних 
республік. Вони обговорять 
питання, висунуті в поста-

аауково-дсслідних робіт в 
країні і діяльності Академії 
наук СРСР».

Бурхливими оплесками 
зустріли учасники наради 
появу в урядових ложах ке-

рівннків Комуністичної пар
тії і Радянського уряду.

На засіданні було оголо
шено привітання нараді від 
ЦК КПРС, вислухане з ве
личезною увагою.

З доповіддю виступив 
президент Академії наук 
СРСР академік М. В. Кел- 
диш.

Р
Р
9

І До комсомольців і комсомолок, до всіх юнаків і дівчат Радянською Союзу
Дорогі товариші!
У жовтні цього року відбудеться XXII з’їзд Комуніс

тичної партії Радянського Союзу. З’їзд підіб’є блиску
чі підсумки величезної творчої роботи партії і народу, 
прийме нову програму КПРС — програму побудови ко
муністичного суспільства.

Могутнім трудовим і політичним піднесенням зустрі
чає наш народ цю видатну подію. Кожний день прино
сить чудові звістки про трудові перемоги на заводах і 
будовах, у колгоспах і радгоспах — на всіх ділянках

нашої молоді жити і працювати
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в соціалістичного народного господарства.
Р Під керівництвом Комуністичної партії, її Централь

ного Комітету на чолі з вірним ленінцем Микитою Сергі
йовичем Хрущовим радянські люди впевнено споруджу
ють світлу будову комунізму.

Економіка нашої країни розвивається небаченими 
темпами. Тільки за останні десять років виплавка сталі

(І збільшилася в 2,4 раза, видобуток нафти — в 3,9 раза, 
р вироблення електроенергії — більш як у три рази. Се- 
(I редньорічні темпи приросту промислової продукції в 
0 СРСР більш як у 5 раз перевищують темпи США.
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Впевнено йде вгору наше сільське господарство. В се
редньому за останні п’ять років більш як на 1 мільярд 
вудів зросло виробництво товарного хліба, майже в 2,5 
раза збільшилися закупки молока і в два з лишком 
рази м’яса.

Вінцем творчої праці радянських людей був тріум
фальний політ у космос першої людини — громадянина 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік Юрія 
Олексійовича Гагаріна. Це закономірна перемога на
шого суспільного ладу, генія радянського народу, який 
веде Комуністична партія.

В нашій країні все робиться для людини, в ім’я її 
блага і щастя. Ніде і ніколи не було зроблено для тру
дящого стільки, скільки зроблено в умовах радянського 
соціалістичного ладу.

У нас здійснено перехід на семи-і шестиідідинний ро
бочий день, вперше в історії людства прийнято і прово
диться в життя Закон про скасування податків з робіт
ників і службовців. За останні два роки більш як 
20 мільйонів радянських громадян вселилося в нові 
квартири. Безплатна освіта, безплатна медична допомо
га, широке державне пенсійне забезпечення і багато ін
ших благ, які дає тільки соціалізм, — все це стало звич
ним і природним для кожної радянської людини.

Дорогі друзі!
Ми перебуваємо у великому поході до комунізму. В 

цьому найсправедливішому суспільстві буде створено 
всі можливості для повного задоволення матеріальних 
і духовних запитів трудящих. Але ми повинні* пам’ята
ти: перемога не прийде сама собою. «Адже блага з неба 
не падають, — каже товариш Лі. С. Хрущов. — Вони 
створюються працею, зусиллями робітників, селян, на
родної інтелігенції. Тільки в наполегливій, напруженій 
праці, не шкодуючи своїх зусиль в будівництві кому
нізму, ми будемо з кожним днем все повніше наповню
вати нашу комуністичну чашу, яка задовольняла б все 
повніше і повніше потреби радянських людей — невтом
них будівників комунізму».

Трудовий героїзм став нормою поведінки молодої 
людини країни Рад. Ленінський комсомол завжди ви-

• ступав активним помічником партії в її ділах по пере
будові суспільства. На цілину, на будови Сибіру і Пів
ночі, в необжиті райони країни, туди, де пролягає пе
редній край боротьби за комунізм, з ентузіазмом йде 
молоде завзяте плем’я. Комсомольська путівка стала 
яскравою прикметою нашого часу, виявом відданості 
нашої молоді ідеям комунізму.

Заклик партії — зустріти XXII з’їзд КПРС по-кому
ністичному викликав палкий відгук у серцях мільйонів, 
всенародне піднесення соціалістичного змагання. Сотні 
тисяч комсомольців, юнаків і дівчат за почином молоді 
Москви готують до з’їзду особисті трудові подарунки. 
Багато з них зобов’язалися достроково, до 17 жовтня, 
виконати річне виробниче завдання, освоїти нову тех- 

[ піку або впровадити прогресивний пристрій, підвищити 
І кваліфікацію або оволодіти суміжною професією, допо- 

> могти відстаючому, брати активнішу участь в громад- 
Р ській роботі.
І Готуючись гідно зустріти з’їзд рідної партії, комсо- 
\ мольці Горьковської області взяли шефство над ство- 
х ренням нових машин, механізмів, приладів, впроваджен-
* ним у виробництво останніх досягнень науки, техніки і 
і передового досвіду.

Бригади і ударники комуністичної праці України, 
Азербайджану, Ленінграда і Воронежа закликали всіх 
учасників цього змагання добитись, щоб до з’їзду партії 
поруч з передовиками не було відстаючих, допомогти 
завоювати почесне звання сусіднім бригадам, своїм 
товаришам за професією.

Чим ближче до з’їзду, тим більше подібних прикла
дів творчого ставлення до справи, тим повніше виявляє-
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ться палке прагнення 
по-комуністичному.

Сьогодні вже більш 
участь у великому русі сучасності. В трудових буднях 
ростуть, виховуються і гартуються молоді будівники 
комунізму.

Хай же в ряди розвідників майбутнього вливаються 
нові загони молоді, хан кожний комсомолець, кожний 
молодий виробничник зустріне XXII з’їзд нашої партії 
активним учасником славного руху за комуністичну 
працю!

Досягнення найвищої продуктивності праці, впровад
ження нової техніки, автоматизація і механізація про
цесів виробництва — найважливіші умови 
семирічного плану.

Молоді робітники, інженери і техніки, 
і раціоналізатори, боріться за виконання 
планів і зобов’язань колективів трудящих, за підви
щення продуктивності праці, за технічний прогрес, впро
ваджуйте прогресивну технологію, найновіші матеріали, 
зварювальну техніку, точні методи лиття і штампування.

Повніше використовуйте виробничі потужності. Ці
нуйте кожну хвилину і секунду робочого часу, не до
пускайте простоїв машин і механізмів. При величезних 
масштабах нашого виробництва прогаяти навіть одну 
хвилину — це недодати сотні тонн металу, вугілля, наф
ти, десятки житлових будинків, тисячі метрів тканин.

Резерви у нас справді невичерпні. Вдумайтеся в ці 
цифри: заощадити один процент матеріалів, палива, си
ровини — значить в цілому по країні одержати додат
ково більш як 700 тисяч тонн сталі, 1,5 мільйона тонн 
нафти і 3 мільяри кіловат-годин електроенергії, півміль- 
йона тонн цементу^'

Тільки відмінними повинні бути результаїи праці. 
Створюйте такі верстати і машини, щоб робітники, сіль
ські механізатори згадували вас добрим словом. Спо
руджуйте будинки так, щоб новосельці сказали вам спа
сибі, випускайте такий одяг, взуття, меблі, щоб вони 
прикрашали життя, радували око радянської людини.

Молодий виробничник, беручи участь у передз’їздів- 
ському змаганні, працюй так, щоб у загальнонародний 
рапорт з’їздові був вписаний рядок і про твої діла. Як 
з численних струмочків і джерел утворюються повно
водні ріки, так зусиллями всіх молодих трудівників бу
де створений наш комсомольський подарунок з’їздові 
партії.

Партія надає особливо важливого значення масовому 
рухові молоді за прискорення будівництва найважливі
ших об’єктів семирічки.

Молодіжні колективи будівельників і монтажників 
Братської ГЕС, Череповецького металургійного заводу, 
Уфимського заводу синтетичного спирту, цементного за
воду «Пунане-Кунда» в Естонії вирішили достроково, до 
з’їзду партії ввести в дію нові об'єкти. Цей чудовий 
почин підхопили колективи багатьох ударних комсо
мольських будов, підтримали Держплан СРСР^міністер- 
ства, державні комітети, раднаргоспи.

Пленум ЦК ВЛКСМ палко схвалює зобов’язання мо
лодіжних колективів комсомольських будов ввести в дію 
достроково, напередодні з’їзду партії:

три доменні печі — на Криворізькому, Ново-Туль
ському і Карагандинському металургійних заводах;

п’ять мартенівських печей — на Магнітогорському ме
талургійному комбінаті, Череловецькому і Ждановсько- 
му металургійних заводах;

чотири прокатних стани — на Челябінському, Криво
різькому, Череловецькому металургійних і Сінарському 
трубному заводах;

чотири турбіни — на Братській ГЕС, Прибалтійській 
і Алі-Ьайрамлінській ДРЕС;

п’ять технологічних ліній по виробництву цементу на 
Чорнорєченському, «Пунане-Кунда», Здолоуновському, 
Ахан-Гаранському, Чимкентському заводах;

п’ятнадцять об’єктів «великої хімії» — на Уфімсько- 
му, Куйбишевському, Саратовському заводах синтетич
ного спирту, Куйбишевському заводі синтетичного кау
чуку, Сталіногорському, Щокинському, Лнсичанському 
хімічних, Чирчицькому електрохімічному комбінатах, 
Черкаському, Курському і Енгельському заводах штуч
ного і синтетичного волокна;

нові потужності по випуску паперу, картону і целю
лози — на Котлаському, Архангельському, Марійському, 
Кондопозькому целюлозно-паперових комбінатах, Астра
ханському целюлозно-картонному комбінаті 
фабриці «Красный курсант»;

завершити електрифікацію залізничної 
Москва — Іркутськ.

Комсомольці, молодь новобудов, бійці 
краю семирічки! Ширше розгортайте передз’їздівське 
змагання, добивайтеся концентрації сил і матеріально- 
технічних ресурсів на пускових об’єктах, використання 
всіх резервів для прискорення будівництва.

як 12 мільйонів трудящих беруть

виконання

винахідники 
державних

і паперовій

магістралі

переднього

I
Комсомольці заводів-поставщиків, проектних, конст- 9 

рукторських організацій, транспорту, від ваших зусиль і 
багато в чому залежить успішне виконання високих зо- £ 
бов’язань молодіжних колективів ударних будов. Вста- і 
новіть дійовий контроль за своєчасним виготовленням ♦ 
усіх замовлень пускових об’єктів, забезпечте їм «зелену 0 
вулицю».’ f

Введення в дію до з’їзду партії ударних комсомоль- ? 
ських об’єктів — справа честі всього ленінського ком- Т 
сомолу. 9

Дорогі друзі Рішення січневого Пленуму ЦК КПРС— 0 
бойова програма нового піднесення колгоспного і рад- & 
госпного виробництва. В активній боротьбі за її здійс- 9 
нення вже здобуто перюі перемоги. Працівники сіль- 
ського господарства добре провели весняно-польові ро- г 
боти, заклали фундамент багатого врожаю. J

Тепер головне — на основі широкого впровадження 9 
механізації, досягнень агротехніки, досвіду передовиків £ 
виростити на наших полях високі врожаї зернових, ба- р 
вовни, цукрових буряків, чаю, овочів і фруктів. *) Зо- f 
бов’язання комсомольських організацій, юнаків і дівчат 9 
села механізувати 10 тисяч тваринницьких ферм, відго- 9 
дувати 15 мільйонів голів свиней, виростити 3U0 мільйо- 0 
111В ГОЛІВ ПТИЦІ ПОВИННІ бути 3 честю L...__ __ 1. ” ...
допоможемо тому, щоб достаток був на нашому народ
ному столі, щоб в достатку постачалась сировиною на
ша промисловість.

Тепер найбільш ударна справа сільського комсомо
лу — кукурудза. Партія кличе молодь на боротьбу за 
рішуче збільшення врожаїв цієї могутньої культури.

Молоді кукурудзоводи! Оволодівайте досвідом пере
довиків, боріться за вирощування на своїх ділянках не 
менш як 50—70 центнерів зерна, 500—700 і більше цент
нерів зеленої маси кукурудзи з і 
приклад, 500 центнерів кукурудзи з гектара — цс о*««- \ 
чить одержати 80 центнерів молока, або 16 центнерів J 
м’яса. Ось що таке кукурудза. Яка культура ще може ® 
змагатися з нею!

Комсомольці повинні 
вання високих урожаїв кукурудзи, боротися за комп- t 
лексну механізацію її вирощування, бути заспівувача- 
ми в роботі кукурудзоводських ланок і бригад. Не впер
ше нашій комсомольській раті братися за справи скла
дні, захоплюючі й цікаві! Вирощування кукурудзи — це 
свого роду атестат на зрілість, це наш екзамен перед 
партією, перед народом!

Шефство над розвитком цілинних районів залишаєть
ся важливою справою всього ленінського комсомолу.

Центральний Комітет Комсомолу звертається до вас, 
молоді покорителі цілини, — боріться за високі, сталі 
врожаї всіх сільськогосподарських культур, всемірно 
розвивайте громадське тваринництво. Цілина повинна £ 
стати не тільки великим центром виробництва зерна, ? 
але й фабрикою м’яса, молока і масла.

Найважливіше завдання — створення на цілині по
стійних кадрів механізаторів. Юнаки і дівчата колгоспів 
і радгоспів, інститутів і шкіл, підприємств і установ ці
линних районів, оволодівайте професією сільського ме
ханізатора, будьте готові в усякий момент допомогти в 
боротьбі за врожай.

На заклик партії на неосяжні простори вирушили но
ві загони молодих патріотів: тисячі будівельників, меха
нізаторів, учителів, лікарів, працівників культури. Ново
сельці цілини, не шкодуйте сил в ім’я того, щоб степові 
простори стали квітучим краєм нашої Батьківщини.

Дорогі друзі!

Разом з усім народом нам будувати комунізм, і нам 
жити в новому суспільстві. Уважно вивчайте нашу чу
дову соціалістичну дійсність, вчіться знаходити скрізь— £ 
на виробництві і в побуті — паростки нового, активно,£ 
невтомно підтримуйте, поширюйте їх.

Треба постійно відчувати особисту відповідальність р 
за успіхи в будівництві комунізму. «Комунізм повинен 
стати доступним для робітничих мас, як власна cnpa- Р 
ва», — говорив В. 1. «Ленін. Вся ідейно-виховна робота £ 
повинна допомагати марксистсько-ленінському загаргу- F 
вапню молоді, вихованню її в дусі радянського патріо- т 
тизму і пролетарського інтернаціоналізму, треба прагну- * 
ти до того, щоб принципи комуністичної моралі става- ї 
ли особистими переконаннями кожного юнака і дівчини. І

Якщо кожна молода людина пройметься такою ж сві- г 
домістю громадського обов’язку, як Юрій Гагарін і Ва- F 
лептина Гаганова, якщо кожний гірник дасть на-гора ? 
стільки вугілля, скільки Кузьма Северинов, якщо кожний $ 
сільський механізатор працюватиме так, як працює Мн- і 
кола Мануковський, якщо кожний з нас рівнятиметься 
на маяки, — наскільки багатшою і могутнішою стане £ 
любима Батьківщина, наскільки прискориться наш рух 9 
до комунізму! . 9

9
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їзд великої партії Леніна по-комуністичному!
До комсомольців і комсомолок, до всіх юнаків і дівчат Радянського Союзу

(Закінчення).

Вчіться партійної принципіальності, рішуче виступай
те проти недоліків, безпорядку, нещадно викривайте 
окозамилювачів, бракоробів, ледарів, дармоїдів. Спря
мовуйте гострі списи «легкої кавалерії» проти марно
тратства і безгосподарності. У нас не повинно бути та
ких молодих людей, які думають «прошмигнути» в ко
мунізм, попасти в нове суспільство, не затративши своєї 
праці.

В країііі Рад створені і стають все кращими умови 
для всебічного розвитку людини: скорочується робочий 
день, поліпшується побут, розширяється сітка учбових 
і культурних закладів, спортивних баз. Нам відкрито всі 
шляхи до оволодіння знаннями. Вдосконалюйте свою 
професіональну майстерність, не спиняйтеся в своєму 
прагненні більше знати, постійно підвищуйте рівень сво
єї освіти, оволодівайте висотами культури.

Зростаюча участь трудящих в управлінні справами 
суспільства, держави — характерна риса наших днів. 
Представники молоді беруть участь в роботі партійних 
комітетів, профспілок, Рад депутатів трудящих і рад- 
иаргоспів, виробничих нарад на підприємствах, товари
ських судів і добровільних народних дружин, комсо
мольських штабів і спортивних спілок. Повніше й актив
ніше використовуйте ці можливості для успішного роз
в’язання завдань народногосподарського і культурного 
.будівництва.

Молода людина з її різноманітними інтересами зав-
. жди повинна бути в центрі уваги комсомольської орга-

На папері

І Г?ОМСОМОЛЬСЬКА
ганізація артілі

і на пальцях*
°Р- 

ганізація артілі «Зоря 
комунізму» одна з найбіль
ших у Знам’янському ра
йоні. 135 членів ВЛКСМ 

^входять до її складу: од- 
іпнх тільки механізаторів

нізації. Треба, щоб вона постійно відчувала лікоть то- * 
варишів, відчувала їх увагу, підтримку і допомогу ко- * 
лективу.

Обов’язок комсомольських організацій — допомогти ^|ІИХ тільки 
кожному визначити свої конкретні зобов’язання в соціа- ^ТуТ 04 чоловіка! 
дієтичному змаганні за гідну зустріч XXII з’їзду Кому-* гипями 
ністичної партії Радянського Союзу, зустріти з’їзд по- ‘ гасячими
вими трудовими подарунками, по-комуністичному. та ‘Р

Члени ленінського комсомолу покликані завжди "<?**-£КоРли б ; Р а діл{ т’ак як на 
зувати молоді зразки самовідданої праці, високої свідо- 0папео. 
мості й активності. ..г_ ,_____ __ , _,_7 ......
му комсомольці молодь бачила палкого борця за кому-ії 
НІЗМ, р«ДІІ ЛСПІНЄЬ1М.Ни пилісишилу писіїгігіи її — ..—■— - .
нюзались новими загонами юнаків і дівчат — активними «зернової, 
учасниками великого комуністичного будівництва. £ —.....

Наша радянська молода людина — господар своєї 4го лсРна
СВ.ТЛОІ долі. їй властиві глибока ідейна переконаність,, лено створити
допитливість розуму, наполегливість в досягненні мет,мтиои іанки з яких с 
Такою вона вихована Комуністичною партією. * механізована. 1 це (

1 як син в неоплатному боргу перед матір’ю, так і ^зроблено. Але 
наше молоде покоління повинно ще багато зробити, щоб фланки? В ла 
гідно відповіси! партії: на її піклування, материнську те- \ 
плоту і любов! л

Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу —^реважна більшість 
мудрий учитель і дбайливий вихователь радянської мо- 0 колгоспниць, а ланки 
лод'! . „ / ^мусь іменуються

Хай живе комунізм світле майбутнє людства! мольсько-молодіжними.
Зустрінемо XXII з’їзд великої партії Леніна по-кому-ба тільки тому, що 

нісгичному! ІВ(- комсомолки?
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВСЕСОЮЗНОЇ ! Не по-серйозному,

ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ. ^то-таки формально
• |вився секретар комсомоль-

організації Михай-

МОЛО- 
можиа 

але...

, 13КИ CdMUulAAdnUi пр<Щіу biitunui *пчпРПЇ
___ ____ і. Треба працювати так, щоб в кожно-Р У •

------  j Виростити 450 гектарів invvniu.ium |T1V»IIV>1,U UUiri.Hl IlUHnVJV ---- U - «
щоб ряди ленінського комсомолу ПОСТІЙНО ПОПОВ- f кукурудзи, З НИХ J')U 

^зернової, і одержати 5и- 
^центнерний врожай сухо- 

і — таке рішення 
комсомольських зборів. Тут 

і чо- 
одна 

. це було 
і які ж це 

ланках Лідії 
Гетьманець, Марії Дубо
сар та Марії Яковлевої пе- 

літніх
і чо- 
комсо- 

Хі- 
ланко-

Про дальше розгортання соціалістичного змагання 
комсомольських організацій, комсомольців і молоді 

за гідну зустріч ХХП з'їзду КПРС 

Постанова X пленуму ЦК ВЛКСМ
1. Текст Звернення X пленуму ЦК ВЛКСМ до комсомольців і ком

сомолок, до всіх юнаків і дівчат Радянського Союзу «Зустрінемо XXII 
з'їзд великої партії Леніна по-комуністнчному!» затвердити.

2. Зобов’язати ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкоми, обкоми, 
міськкоми, райкоми комсомолу, первинні комсомольські організації об
говорити це Звернення на відкритих комсомольських зборах і забезпечи
ти широке розгортання соціалістичного змагання комсомольських орга
нізацій, комсомольців і молоді за гідну зустріч XXII з’їзду КПРС.

3. Зобов'язати редакції комсомольських газет і журналів, молодіж
ного радіо і телебачення повсякденно висвітлювати хід соціалістичного 
змагання комсомольських організацій, комсомольців і молоді за гідну 
зустріч XXII з’їзду КПРС. *
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прос- 
поста-

ло Іванов і весь комітет 
комсомольської організації 
до створення дійсно КОМСО. 
мольсько-молодіжних ла. 
нок. В противному раїі це 
довелося б секретареві лі. 
чити на пальцях, скільки 
комсомольців працює в по
лі.

Краща справа в механі
зованій ланці, яку очолює 
Андрій Іванов з першої 
тракторної бригади. Він 
брав участь і особисто кон
тролював передпосівний 
обробіток грунту, сівбу, а 
зараз дбайливо доглядає 
посіви просапних.

Сюди нерідко заглядає 
Михайло Іванов, милується,, 
роботою механізатора. Від
відує він і ще кількох кра
щих комсомольців-механі- 
заторів: Бориса Гринця,
Миколу Настасьєва.

А от у Л. Гетьманець, 
М. Дубосар і М. Яковлевої 
Михайло — рідкий гість. 
Та й зрозуміло чому. А що^ц 
як сорокарічні тітоньки за
питають його: на якій під
ставі, Михайле, ти іменуєш, 
нас комсомольсько - моло
діжними ланками?

Г. ШЕВЧЕНКО.
Знам’янський район.

ЗА СТАРШИХ ТУРБОТУ
ВІДДЯЧУЄ молодь

і

Яскраві кольорові прапорці, червоні знамена уквітча
ли місто, надали йому святкового вигляду. Вже зранку 
тисячі людей поодинці І Трупами відправилися в парки 
культури і відпочинку, в міський сад, займали місця в 
клубах, на літніх естрадах, па лісових галявинах. І в 
кожному з цих місць кіровоградців чекав Цікавий, ве
селий відпочинок. Та й інакше і не могло бути. Адже 
минулої неділі в нашому місті відбулось традиційне 
свято пісні і танцю. В ньому взяли участь відомі далеко 
за межами області мистецькі колективі! і невеликі гурт
ки, учасники художньої самодіяльності з великим досві
дом, і ті, хто тільки-но почав займатися мистецтвом. 
Але всі вони в однаковій мірі прагнули виступити в цей 
радісний сонячний день якомога краще.

II а знімку: солісти самодіяльного народного ан
самблю танцю Будинку культури імені Калініна БО- 
ЖЕНКО І ВИШНЕВСЬКИИ виконують гуцульський 
танець.

„ХОЧУ ВСЕ ЗНАТИ-
Т АК називається усний жур.

1 пал. який уже більше ро. 
ку практикується в Грушків- 
ському сільському клубі. Днями 
культармійці підготували чер
говий номер журналу. Присут
ні прослухали сторінки з питань

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
14 червня 1961 р., 2 стор.
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науки.міжнародного життя, 
техніки, медицини.

В підготовці усного журналу 
взяли участь комсомольці Г. Ка- 
бачекко. Ф. Тростянецький. 
О. ГІІчур та В. Юрчик.

Після виступу лекторів учас
ники художньої самодіяльності 
Сііньківського сільського клубу 
дали хороший концерт.

М. ШЕВЧУК.
Ульяновський район.

Комсомол Грузії — 
шеф будівництва 

Інгурської ГЕС
ТБІЛІСІ. (ТАРС). На річ

ці Інгурі почалось будівни
цтво найбільшої в Грузії 
гідроелектростанції. Потуж
ність її визначено в 1 міль
йон 630 тисяч кіловат. 
Води Інгурі по напірному 
тунелю довжиною в 17 кіло
метрів будуть підведені до 
генераторного будинку, спо
руджуваного в глибині ске
лі. Інгурська ГЕС дасть де
шеву електроенергію.

Комсомол Грузії оголосив 
Інгурську ГЕС ударною 
комсомольською будовою і 
взяв шефство над її споруд
женням.

ІХЕР1ДКО доводиться чути нарікання 
від деяких колгоспних керівників:

— І що за молодь зараз пішла? Ніяк 
не хоче в колгоспі працювати. Аби шко
лу закінчити — і гайда в місто. Все кра
щого жнгтя шукає...

Слухаєш такі розмови і, звичайно, не 
втримаєшся, вступаєш у суперечку. 
Перш за все у тих, хто скаржиться, за
питую:

— А чи думаєте ви по-справжньому 
про молодь, про інтереси юнаків і дів
чат, чи турбуєтесь про них?

В більшості випадків товаришам не- 
м< є. що сказати, бо таки не займаються 
вони по-належному вихованням юнаків 
і дівчат, не створюють умов для нор
мальної роботи і хорошого відпочинку. 
Прикладу далеко шукати не треба. За 
якихось 40 кілометрів від нас розташо
ваний колгосп «Путь Октября». Госпо
дарство чимале, а от молоді там майже 
немає. Винні, мовляв, міста, — говорять 
тут. У нас же не так. Хоч зовсім по
руч — Полтава, Кременчук, Крюків, та . 
й до Дніпропетровська — рукою подати.

Багатьох, звичайно, зацікавить, чому 
це так. Подумайте самі: чого молоді їз- 

I дити по всіх усюдах, хорошого життя 
шукати, коли воно тут, у колгоспі, не 
гірше (якщо не краще), ніж де б там не 
було?

Село наше Успенка — красиве. Доб
ротні будинки потопають в густій зелені 
садів, широкі луки навколо. А простір 
безмежний — оком не окинеш. Дивишся 
і намилуватися не можеш усією цією 
чарівністю. Всюди — електрика, в кож
ному будинку — радіо.

О КОЖНИМ роком життя наших кол- 
м госпників стає ще кращим, бо за- 

можнішає, міцніє економічно наше гос
подарство. Взяти хоч би такий факт. У 
1955 році грошові Прибутки артілі стано
вили 412 карбованців (у старих грошах)) 
на один гектар сільськогосподарських 
угідь. У минулому році цей показник 
доведено до 1350 карбованців. Це й доз
волило нам перейти на гарантовану оп
лату праці колгоспників.

Якщо у 1958 році у фонд заробітної 
плати було витрачено 1.671.120 карбо
ванців (у старих грошах), то'в 1960 ро
ці ці витрати становили вже 2.391.300 
карбованців. Тепер колгоспники одержу
ють щомісяця грошову оплату. І треба 
сказати, заробітки непогані. Кожна до
ярка, наприклад, щомісяця у середньому 
має 70—80 карбованців (новими гріш
ми).

Матеріальна заінтересованість — це 
перша умова того, щоб юнаки та дівча
та з села не розбігалися. Ми навіть по
няття не маємо, що таке нестача в моло
дих руках, не хвилюємося, що час іде, 
а заміни трудовим кадрам немає: адже 
майже всі колишні школярі залишаються 
з колгоспі,працювати. 57 молодих енту
зіастів працює в тваринництві, 20—трак
тористами. А скільки ще на різних робо
тах трудиться!..

Є у нас в колгоспі дівчина така — 
Зіна Ромазан. Вже два роки працює во
на дояркою і за цей час набула чима
ло досвіду і вміння. А зараз служить 
маяком для всіх працівників ферми.

Усього рік минув, як одержали атес
тати зрілості Зіна Гончар та Галя Ов
чаренко. У Зіни він до того ще й із срїб- 
пою медаллю. Та це не завадило подру-І 
гам стати тваринниками. Комсомолки 
взялися доглядати молодняк, виростили І 
по 15 нетелів. Тепер тварини уже роз-І 
телюються і дають високі надої.

На колгоспній Дошці пошани красу
ються портрети наших молодих трудів
ниць — Ганни Шевченко, Зинаїди Рома
зан, Зинаїди Лотар та- інших дівчат.

Ми пишаємося своїми молодими ви
хованцями. Вони заслуговують цього, і 
про їх подвиги можна було б розповіда
ти багато хорошого. І я ніскільки не 
кривлю душею, коли кажу, що молодь 
у нас не шкодує в роботі ні сил, ні енер
гії. '*•

Правління артілі уважно слідкує за 
роботою юнаків та дівчат, завжди на
магається створити для їх праці належ
ні умови. Правда, ще з механізацією не 
все гаразд — до цих пір корів вручну 
доїмо. Однак уже замовили доїльні апа
рати і зараз чекаємо їх.

ТТРИГАДУЮ, як раніше на комсо- 
■**- мольських зборах бував. Бурхли

вими вони були завжди. Того критику
вали за недобросовісне ставлення до 
своїх обов’язків, іншого — за те, що без 
діла сидить. Давно минули ті часи. Про 
трудову дисципліну на зборах тепер і 
мова не ведеться, бо кожен комсомолець 
служить зразком для всіх колгоспники^ к 
Тепер і на зборах все частіше можна * 
почути розмови про заочне навчання, 
культурний відпочинок.

Якось іду по вулиці, бачу — гурт мо
лоді стоїть. І про щось жваво розмов
ляють. Підходжу — аж це діляться вра
женнями про тематичний вечір «Рідна 
мати моя», який саме тоді відбувся в 
Будинку культури. Будинок культури ми 
збудували п’ять років тому. Тепер у 
ньому стільки цікавого відбувається!- 
Працюють музичний, драматичний, хо
ровий та інші гуртки художньої самоді
яльності. Проходять шахові турніри, 
концерти самодіяльного колективу. Є в 
селі бібліотека, що нараховує в своєму 
фонді 5 тисяч книг. Виходить в колгоспі 
радіогазета. Це теж неабияк піднімає 
боновий дух нашої молоді.

Приділяємо ми увагу і навчанню мо
лоді. Колгосп уже послав на навчання 
Галину Шевченко і в цьому році теж бу
де рекомендувати для вступу у вузи сво
їх кращих вихованців. Пройдуть роки, 
повернуться вони в село спеціалістами і 
будуть продовжувати справу, яку розпо
чали тепер.

І. СТЕЛЬВАГА, 
секретар парторганізації колгоспу 
району. Леміна> Онуфріївського
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Курси для випускників ШКІЛ

♦

„В І Д М І н н о«

Кіроьегрздці давно вже полюбили солістку хору Пала
цу культури ім, Жовтня Людмилу Колосовську. І на 
цей раз вони знов нагороджували її виступи бурхли
вими оплесками.

На знімку: співав Людмила КОЛОСОВСЬКА.

; —А непогано звучить «шофер», — із стриманою за-
; мрійністю звертається до однокласників Микола Коио- 
; топ. — Дороги — твої, степи — твої, світанкн літні — 
■ твої. Ну, ви згодні?
; «Ой. ти вже скажеш, Миколо!», — нестримно сміються
; Нііінііі очі. — Ледь не все на світі твоє! Побачимо, хто
; стане справжнім господарем. Може бути, що останнє 
; слово доярки скажуть...»
; Водій, доярка, комбайнер, садовод — різні заняття бу-
; дуть у них часом мрійливих, частіше веселих і неспокій- 
; них юнаків і дівчат. Це вони, вихованці Ганнинської се- 
; редньої шкали разом з рештою випускників шкіл Кірово- 
; градського району, закликали учнівську молодь області 
; іти на підмогу батькам у колгоспи.
; Недосвідчені й несміливі, можливо, сьогодні, завтра
; ці сімнадцятирічні стануть надійною опорою колгоспно- 

5 го виробництва.
С Назнімку: група випускників Ганнинської середньої
5 школи (зліва направо) — Володимир ФАБРИКОВ, Семен 
§ БУДУЛАТІЙ. Микола КОНОТОП, Віктор ПЕРЕПІЧАЙ, 
І Галина ХАТКЕВИЧ, Ніна КОЗЛОВА, Валя ДЯДЮРА.
I Фото М. САВКУ НОВА.

З ініціативи, партійної ор
ганізації Кіровоградського 
будівельного управління 
№ 528 створюються тримі
сячні курси для підготовки 
кваліфікованих будівельни
ків з числа випускників се
редніх шкіл. Спеціалісти уп
равління, інженери і техніки 
вирішили проводити заняття

безплатно, 
засадах.

Бюро 
міськкому 
ініціативу _____ ___ ...
Курси на громадських заса
дах, де випускники 
оволодіватимуть виробничи-і 
ми спеціальностями, органі-^ 
зуються і на інших підпри
ємствах міста.
-----------------

на громадських^ 

Кіровоградського « 
партії схвалило» 

будівельників.І

ШКІЛ І

ЇМ ОЛОДА колгоспниця артілі імені Леніна Бобринець- 
кого району Ніна Крючкова в цьому році заочно 

кінчає середню школу. Багато часу вимагала підготовка 
і здача заліків. Ще більш наполегливо доводиться пра
цювати зараз над повторенням матеріалу, щоб успішно 
здати державні екзамени на атестат зрілості.

Ніна успішно справляється зі своїми завданнями. Не
дарма ж вона — краща свинарка в колгоспі. Перший 
письмовий екзамен з української літератури вона скла
ла на «відмінно». О. ГУМЕНЮК,.

Форум своїми ідеями
запалює серця

МОСКВА. І1ОВОКУЗII ЕЦЬКА, 
II. Біля під’їзду двоповерхово
го особняка вивіска різними 
мовами: «ПОСТІЙНИЙ СЕК
РЕТАРІАТ ВСЕСВІТНЬОГО 
ФОРУМУ МОЛОДІ». Звідси 
йдуть нитки в різні кутки зем
ної кулі, туди, де юнаки і дів
чата, схваливши ідею міжна
родної зустрічі молодого поко
ління в Москві, діяльно готу- 
ІОіЬСЯ до форуму.

Дату 35 липня, коли відкри
ється Всесвітній форум моло
ді. багатьма мовами називають 
усі, кому дорогий мир, хто 
прагне до дружби, мирііого спів
існування. Уже тепер ясно, що 
форум буде важливою віхою в 
Історії молодіжного руху. Впер
ше молодь збереться, щоб об
говорити проблеми, ЯКІ її хви

До 150-рІччя з дня народження В. Г. Бєлінського 1
ВЧИТЕЛЬ І ДРУГ

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
*
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ІСТОРІЇ російсько-українських літературних 
зв язків визначне місце належить геніальному 

критикові, революціонеру-демократу Віссаріонові 
Григоровичу Бєлінському, який не тільки визначив 
на багато десятиліть шляхи розвитку революційно- 
демократичної думки в Росії, але й відіграв вели
чезну —
редів 
ської. ____
традиція передової російської критики, що полягає 
в постійній увазі до української літератури.

Ще в 30-х роках минулого століття Бєлінський ви
голосив пророчі слова: «З’єднавшись навіки з єди
нокровною їй Росією, Малоросія відчинила до себе 
Двері цивілізації, освіті, мистецтву, науці... Разом з 
Росією її чекає тепер велике майбутнє». Геніальний 
російський критик був одним з перших, хто ввійшов 
у ті відчинені Україною двері.

В. Бєлінський зацікавився українською літерату
рою в середині 30-х років XIX століття, тобто на 
самому початку його літературної діяльності. В 1835 
році одним з перших він привітав вихід у світ «Ма
лоросійських повістей» Г. Квітки-Основ’яненка, які, 
як підкреслював критик, відрізняються високою лі
тературною якістю, що походить від оригінальності 
таланту письменника. Твори Квітки-Основ’яненка 
так захопили Бєлінського, що він почав глибоко вив
чати весь літературний процес на Україні і вважав 
своїм обов’язком активно втручатися в літератур
не життя України, боротися за розвиток прогресивної 
течії в ньому.

Саме тоді українська література відчувала гостру 
потребу в здоровій, розумній, принциповій критиці, 
бо людей, іменуючих себе українськими письменни
ками, було тоді значно більше, ніж тих, які справді 
заслуговували цієї високої і почесної назви. Недаром 
же Т. Г. Шевченко називав багатьох писак «марно- 
трателями чорнила і паперу».

Українська літературна критика ще тільки зарод
жувалась і в силу багатьох причин не могла розібра
тися в складному літературному процесі. В таких 
умовах полум’яне критичне слово Бєлінського було

роль 
Росії

Саме з

у розвитку літератури
і, зокрема, літератури 

Бєлінського починається

всіх на- 
україи- 

славна

не тільки своєчасним, але й стало тією силою, яка 
розчистила шлях для розвитку української літерату
ри, спрямувала її по шляху служіння народові.

Бєлінський виразно бачив в українській літературі 
дві антагоністичні, ворожі одна одній течії. До 
письменників, які зображували в своїх творах тяжке 
становище експлуатованих мас, співчували їм, про
буджували соціально-визвольну думку, Бєлінський 
ставився з підкресленою повагою, підтримував їх, 
давав цінні поради в своїх статтях. Але в українській 
літературі великий критик бачив і другу течію — 
реакційно-консервативну. Письменники цього напря
му стояли на ворожих народові позиціях, виражали 
інтереси класу гнобителів, відвертали увагу народу 
від соціально-визвольної боротьби. Бєлінський зав
жди гостро і непримиримо виступав проти цієї літе
ратури, завдаючи їй нищівних ударів.

Зовсім іншою мовою говорив Бєлінський про твор
чість українських письменників прогресивного на
прямку. Він детально аналізував їх книги, ясно вка
зував шляхи, якими повинні йти письменники, гото
ві присвятити свою діяльність служінню народові. 
Великий критик високо оцінив перші видання «Коб
заря» Т. Шевченка, ряд творів Є. Гребінки, Г. Квіт
ки-Основ’яненка, з підкресленою любов’ю і пошаною 
говорив про усну творчість українського народу, на
зиваючи її «дорогоцінними пам’ятниками народної 
поезії».

Великий російський критик любив український на
род, його культуру і літературу. «Малоросія, — пи
сав він, — край поетичний і оригінальний у най
більшій мірі. Малоросіяни обдаровані непереверше- 
ним гумором; у житті їх простого народу так багато 
людяного, благородного. Тут мають місце всі почут
тя, якими підноситься натура людська...». Бєлінський 
наполегливо добивався, щоб великий український 
народ мав велику літературу.

Славні традиції В. Г. Бєлінського були потім про
довжені н розвинені революційними демократами— 
Чернишевським і Добролюбовим.

Л. СТЕЦЕНКО, 
кандидат філологічних наук.

люють. Форум розширить спів
робітництво молодих людей не 
тільки різних національностей, 
але й різних політичних пере
конань, поглядів на сучасне і 
майбутнє.

На установчому засіданні 
Міжнародного підготовчого ко
мітету було утворено постійний
секретаріат. Ми знайомимося з 
членами секретаріату. Ось на
зустріч підіймається юнак з 
Гвінеї. Це Гурейсі Сумарс. Він 
недавно повернувся з поїздки 
по країнах Африки. Був у Сене
галі, Гвінеї, Гані, Сумарс, як 
член постійного секретаріату 
займається африканськими краї
нам н.

Зав’язується розмова про той 
відгук, .який дістають Ідеї фо
руму серед юнаків I дівчат — 
африканців. Свої особисті вра
ження Гурейсі Сумарс допов
нює фактами з листів, а їх пе
ред ним ціла купка.

Наш співрозмовник підкрес
лює, що така представницька 
організація, як Загальна спілка 
студентів Західної Африки, з 
ентузіазмом сприйняла форум, 
бачачи в ньому добру можли
вість для поліпшення взаємо
розуміння між народами. Спіл
ка об’єднує юнацтво Сенегалу, 
Малі, Гвінеї, Того, Верхньої 
Вольти, Нігеру і Дагомеї. Моло
ді африканці розуміють також, 
що зустріч юності земної кулі 
сприятиме досягненню незалеж
ності тими африканськими на
родами, які ще не здобули її.

У Сенегалі Спілка прогресив
ної молоді і Об’єднання демо
кратичної молоді Африки ство
рили національний підготовчий 
комітет форуму. Організовано 
регіональні комітети. При Міні
стерстві у справах молоді, мис
тецтв, культури і спорту Гві
нейської Республіки також іс
нує комітет, що займається під
готовкою до форуму. Він влаш
товує по всій країні театральні 
вистави, показові спортивні вис
тупи, зборн від яких ідуть У 
міжнародний фонд форуму.

Під час своєї поїздки Гурейсі 
Сумарс зустрів секретаря у 
справах молоді законного уряду 
Конго. Той повідомив, що моло
ді конголезці пошлють на Все
світній форум делегацію, ви
ступлять з доповіддю про бо
ротьбу за незалежність.

Африканський континент 
постійному 
ставляє і священик з Гани Дже- 
коб Стівенс (молодіжна органі
зація юних піонерів Гани). У 
нього чимало вражень від подо
рожей, зв’язаних з форумом, в 
Англію, Індію.

Всі вісті з Латинської Амери
ки зосереджуються у членів по
стійного секретаріату Анто
нів Карседо (Куба) і Нельсона 
Вануцці (Бразілія).

Посланець Асоціації молодих 
повстанців Куби Антоніо Карсе
до з захопленням говорить, як 
готується до форуму молодь ла
тиноамериканських країн. У 
Латинській Америці великий ін
терес до цієї події виявляють 
не тільки юнаки, дівчата, але 
й визначні державні, громадські 
діячі. В їх числі колишній пре
зидент Мексікн Ласаро Карде- 
нас-1 генерал Еріберто Хара. 
Група депутатів парламенту Ар- 
гентіни вітає ідею зустрічі мо
лоду земної кулі. Деякі з них 
зроблять у Москві доповіді про 
житлову проблему, в питаннях 
релігії.

Ми з Інтересом дізналися від 
Антоніо Карседо, що один з чле
нів революційного уряду Куби 
виступить на форумі з доповід
дю «Молодь,, боротьба проти 
колоніалізму та імперіалізму, за 
національну незалежність і 
проблеми миру».

Владислав Шевченко — член

У
секретаріаті пред-

лянг?«І0Г0/екрстаріатУ В,Д ра- 
головн°Кп 9°'Озу' В|" застУпннк 
тн?“ /',[ету молодіжних ор- 
тозапипіп СРСР- Разом з своїми 
допол т, "* 3 '"ШИХ краї" Й0МУ 
доводиться щодня вирішувати 
рЬ”ома"іт,<І питання, зв’язані 
3 ф°РУ„МОМ- БУ««ально кожний 
мі Л?дае РОООТ»- Це н зрозу- 
палюр г„РУМ СП?ЇМ* ,леял"‘ за- 
д.”'па’„оГть"<”"” 

звертаються 
молодіжних, 
нізацій, але 
ментів, діячі 
ри, вчителі, 
спілкові керівники 
ляют^Т культ|в- Вони заяв
ляють. форум необхідний!
Н11кнг»„У Форуму е й против- 
сніп ’ Ссрс* ,,их Міжнародна 
спілка молодих соціалістів — 
каже Владислав Шевченко — 
“она закликала усіх соціал-де- Лоотр1 ° » бойкотувати ЦфаоРум. 

ЛРоте цей заклик повис у по- 
ітрі. Слід відзначити, що під- 

іримуаана реакцією Міжнарод- 
TDinn.'ЛКа М°ЛОДНХ соціалістів 
тР“Дигь по швах. Восени мину
лого року В Цій СПІЛЦІ фактнч- 
CHTaM?.“0” ,рОЗКОЛ між лівими 
ппП? ’ ”к' “«ступають за спів- 
ро?іш"^Тв° ВС'ЄЇ МОЛОДІ в б°’ 
зал^..і? м"р’ »атональну не- 
поколіниТЬ| 1 "рава молодого 
ІТПЛМ ' Реак*ййиим керівни- 
?юпзаиію0 "родовжУе тягти ор
ганізацію ПО шляху політич
них авантюр.
міш»? актиа»'сть противників 
м*" 3УстР»’і МОЛОДІ у
І сшаСВ,5ч,,т^.' той фа*т- 
коаї..ША’ Англ|'- РЯДІ інших 
заній СЛРС.Д мол°Д'ж»их органі- 
c»a«v. Х,ЯН0Г<’ СВ,ТУ Р°з"“в- 
вИмом " ЛИСТ" 3 закликом 
в «мовитись від участі у фору.

Д«то твердить, продовжує 
г, Л Дислав Шевченко, що форум 
"Радитимуть Всесвітня феде- 
Гж „демократичної молоді і 
Л1ІЖнародна С„1лі<а студентів, 
немає "°СТ.ІЙ,,ОМУ секретаріаті 
ВФЛм " мЬ "Редставників 
кон^о’і 1° МСС’ Член,в їх »»- 
койкомів І секретаріатів. Постій-

• секретаріат — міжнарод- 
ний орган.

Деякі юнаки І Дівчата плу. 
ПппТЬ Ф°РУМ 3 Фестивалем 
Програма фестивалю складаеть- 
захо3лі?ЛЬТУ₽"1Х 1 спортивних 
юп« ’і "а ф0румІ зустріча
ються лідери молодіжного pvxy, 
иоо обговорити найбільш гост
рі питання сучасності, вироби- 
ти спільні дії, хоча у Всесвіт- 
мо°7о0Л|ФГРУМУ 1 Vl” Фестивалю 
ватимєт студентів, який ВІдбУ. 
СІНК І9?2 Р0ЦІ “ *«*’
мирї ~ °Д"' ц|л* - дружба,

Противникам форуму, поезі- 
?°“""кам. збаикротілої політики 
спішити“! Й,,И>’ едептикам не 
слинити могутнього руху фору. 

пла"ст,> сказав наприкін
ці Владислав Шевченко.

чле"и постійного секретаріату 
й інші3 .К"”МІ’ Р°імоаляли, так 

POKKO). 
(Італія), 
Народна 
Хацуока 
штаб майбутнього форуму. Ба- 
ат°. дуже багато роботи в 

лишМилосШяТаб'- П'“ТОра міся»я 
дискусії п Д<> широкоУ- вільної

Гмійі.”"”’1 ю”°"'
Б. ЛУК’ЯНОВ, 

(кор. ТА PC).

секретаріату 
не тільки лідери 
студентських орга- 
н депутати парла- 
науки і літерату- 
споргсмени, проф- 

служителі

- Браїм Буталеб (Ма- 
Лючана Кастелліна 
Ху ЦІ-лі (Китайська 

Республіка), Сеїчіро 
(Японія) становлять

*

!>
і
г

кореспонденції «Чим 
стурбований Володимир Ду
бовик», що була опубліко
вана в «Молодому комуна
рі» 21 квітня ц. р., критику
вався Бобринецький райком 
комсомолу. Мова, зокрема, 
йшла про те, ще працівни
ки райкому поверхово зай
малися питанням дальшого 
розвитку тваринництва, не 
організовували дійового 
змагання серед молодих сви
нарів, не подавали їм на
лежної допомоги.

Бюро районного комітету 
ЛКСМУ обговорило корес
понденцію і критику визна
ло справедливою. На про
тязі квітня—травня на сви
ноферми послано ще 15 юна
ків і дівчат.

Кількість свиней, що від
годовуються молоддю, зрос
ла в чотири рази і зараз 
становить 5600 голів.

Лїіж молодими свинарями 
району організовано соціа-

лістичне змагання. Підсум
ки його підводяться щомі
сячно, переможцям вручає
ться перехідний червоний 
вимпел. Зараз цієї відзнаки 
удостоєна Лідія Безручко з 
колгоспу «Росія». Дівчина 
довела середньодобовий 
приріст живої ваги кожної 
тварини до 500 грамів і 
готується здати державі 460 
голів свиней.

Поліпшились справи і у 
Володимира Дубовика. Тва
рини переведені в літній та
бір, добре обладнана систе
ма водопостачання, пого
лів’я зросло на 330 голів, 
збільшився добовий приріст. 
Па пасовищі працює елек
тричний пастух.

В. ГАЛАГАН, 
секретар Бобринецького 
райкому комсомолу.

TVTTVTV

«МОЛОДИИ КОМУНАР»
14 червня 19GI р., З стор.



О.1НКЄЛ1ІДІЧІІЦІ-
И ВОЛОДАРІ КУБКА И

Майже місяць тривав розигриш кубка з футбола, в 
якому взяла участь 21 команда міст і районів області.

Почесне право участі у півфіналі завоювали спорт
смени Гайворонського паровозного депо, Долинської 
РТС, колектив Байдаківського вугільного розрізу та 
футболісти Нової Праги.

Напружена спортивна боротьба виявила фіналістів: 
представників Гайворонського паровозного депо і 
«Шахтаря» Олександрії. Минулої неділі на .кірово
градському стадіоні «Авангард» зустрілися переможці 
попередніх ігор. Матч закінчився перемогою «Шахтаря» 
з рахунком 7:2. Таким чином, олександрійці стали воло
дарями куока ооласті з футбола нового сезону.

В. ГАЛЕНКО.

В римській міфології Янус — бог часу, 
і. також усякого початку І кінця, входів і 
виходів — зображувався з двома облич
чями, спрямованими в протилежні боки... 
Виниклий звідси вираз «дволикий Янус» 
або просто «Янус» означає: дволична лю
дина.

(М. Ашукін, М. Ашукіна,
«Крилаті слова».)

Кому ж засвічувати ' 
во тик \ \

Коли влітку минулого ро
ку Валентин Орел запропо
нував юнакам і дівчатам за
воду «Динамік» поїздку в 
ліс на велосипедах, знай
шлися скептики.

— В ліс на педалях?
— Майже 80 кілометрів?
— Затратимо стільки ча

су...
І все-таки більшість моло

ді підтримала задум Вален
тина. Поїздка відбулася. І 
яка! Цілий тиждень в цехах 
заводу тільки й чути було 
веселі розповіді туристів.

Чого тільки вони не поба
чили! Нові місця в лісах, зо
лоті масиви пшениці...

Невдовзі провели деталь
ний розбір походи, виявили 
його слабкі місия. Основним 
недоліком було те, то такі 
походи потрюно організо
вувати на рівних правах, ио 
першого рази пооорожрва- 
ли одні на велосипедах зви
чайних, інші на мишинах з 
моторчиками, треті — на 
мотоциклах, м віо иього ви
биться основний ритм пово
роті.

Через деякий час юнаки 
і дівчата їздили в Кам’ян
ку, в Софіївський парк, зна
йомилися з передмістям Кі
ровограда. Любителів ту
ризму, ставало все більше і 
більше.

Минуло літо... Осінь. І ось 
настала зима. Звичайно, 
взимку з рюкзаком за пле
чима далеко не підеш. Але 
ж все-таки можна було по- 
справжньому організувати 
лижні прогулянки.

Закінчилася весна. Про
те секція туризму нашого 
заводу ще зовсім нічого не 
зробила для відпочинку мо
лоді. Чому? А справа в то
му, що Валентин Орел роз
рахувався з заводу. Невже, 
крім Валентина, тут немає 
ініціативних вожаків моло
ді? Є. Та комсомольський 
комітет заводу не виявляє 
їх.

Кому ж засвічувати пога
шений вогник туризму?

в. полонськии, 
робітник заводу «Ди
намік».

3. 4. Пісні і танцю 
с В я т о

Літній театр парку куль
тури І відпочинку імені 
В. І. Леніна не зміг вмісти
ти всіх бажаючих послухати 
виступи колективів худож
ньої самодіяльності заводу 
«Сільгоспдсталь», ательє 
мод, педінституту.

Довго глядачі не відпуска
ли зі сцени майстра ательє 
мод Петра Чорноморченка. 
Великий природний гумор, 
щирість властиві цьому юна
кові.

На знімку: П. ЧОР- 
НОМОРЧЕНКО читає гумо
реску 1. Івашкевича «Банкет 
та похмілля».

Хорошу майстерність про
демонстрували студенти му- 
тичного училища.
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На знімку (внизу): ан
самбль скрипачів виконує 
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„Перчин“ б’є в ціль
Великою популярністю у хліборобів колгоспу імені 

Сталіна користується комсомольський «Перчик», який 
виходить двічі на .місяць.

— Наш «Перчик» б’є у ціль, — зауважує член ред
колегії, комсомолець Дмитро Самолєвський. — На його 
сторінках побувало вже чимало порушників трудової 
дисципліни, ледарів.

В. КОПЄЙКІН.
Добровеличківський район.

~Р 11 А була знайома з ним 
багато років. Вона ба

чила його на екранах кіно
театрів, читала про .нього 
романи і повісті, зустріча
лась з ним в неспокійних, 
Дівочих снах. 1 всюди він— 
її давнішня випл е к а н а 
мрія — виглядів сильним, 
мужнім, красивим. Ріта не 
знала, як його звуть, де він 
живе, ким -працює, але без
межно вірила: скоро-скоро 
настане жаданий, радісне- 
світлий день, коли нареш
ті з’явиться сужений. “ 
скаже:

— Здрастуй, кохана 
здрастуй, люба. Ось 
прийшов...

... Григорій Жаданов ви
рішив одружитися несподі
вано для сили-силенної зна
йомих, величезної рідні і, 
насамперед, несподівано 
для своєї магері. Коли Ри- 
ва Марківиа дізналась про 
наміри сина, її ледве кон
драшка не схопила.

— Не дозволю! — закри
чала вона. — Не допущу! 
І ришуня, опам’ятайся, не 
вбивай свою стару, сиву ма
тусю. Ну, навіщо, навіщо 
здалася ця халепа? Адже 
тобі лише 31 роки. Ой, я 
не витримаю... Моє бідне 
сердце... Подивись на себе 
У дзеркало. Ти ж у мене 
красень. Ростила, поїла, а 
тепер комусь віддати, сто 
болячок їм у бік... Поди
вись на своє волосся. Во
но, наче маслина. Будь 
яка дівчина позаздрила б 
на твої кучері гарні, а ри
си обличчя! Картину малю
вати можна. Хто скаже, шо 
ти шофер таксі? Що у те
бе освіта 3 класи...

Випустивши заряд крас
номовства, Рива Марківиа 
вже спокійно запитала:

— Хто ж вона?
— Я— й сам не знаю.

Дуже добре, — зраді
ла мати. — Годі за справу 
візьмуся я. По-перше, в Кі
ровограді одружуватися і 
не думай. Хіба в цьому 
провінціальному містечку 

.знайдеш гідну тебе наре
чену? Ми з тобою, синочку, 
поїдемо в Сталіно. Там 

виберемо таку, що наші во
роги собі лікті від заздрості 
кусатимуть.

І ось новоявлений же
них поїхав на пошуки 
не товариша, не друга жит
тя, а красуні з великим 
приданим. Люб’язні свахи 
возили гостей з будинку в 
будинок, начебто випад
ково, знайомили вродливо
го Жаданова з 
і робітницями, 
вчительками.
з кандидатур 
лась женихові:

'— Ця товста, — презир
ливо кривив він губи. — 
Ця тонка... Ця носить оку
ляри./

А коли не кривився син, за 
нього кривилась мати.

У цієї некрасива пос
мішка... У тієї занадто гус
ті брови... Ця біла.., А он 
та чорна...

Він

моя, 
я і

студентками 
лікарями і 
Але жодна 
не сподобл-

1 тоді бу
ло прийнято 
нове рішен
ня: треба не- 
Київ. Все-та-в

вибір
гайно їхати 
ки столиця,

У вояж до берегів Дніп
ра Жаданов відправився 
один. На Хрещатику він 

краси- 
деяки- 
Однак 
зв’яза- 
Повер-

зустрічав веселих, 
вих дівчат, навіть з 
ми познайомився, 
жодна ие побажала 
ти з ним свою долю,
гаючись до рідних пенатів, 
невдалий шукач нареченої 
заїхав у Черкаси. В цьо
му місті садів і парків він 
і запримітив молоденьку ме
дичну сестру.

... Ріта була знайома з 
ним багато років. І коли 
він — її давнішня виплека- 
на мрія — несподівано ви
ник перед нею в образі 
реального чоловіка... Хто 
може осудити за те, що во
на покохала, покохала 
вперше в житті, міцно, 
палко, назавжди! 1 не зна
йшлося тоді поряд людини, 
яка б застерегла, попереди
ла. Ніхто, навіть батьки не 
сказали Ріті: «Подумай, до
ню. Не поспішай. Ми ж 
його зовсім не знаємо...». 
Аїабуть, побоялись, щоб 
старою дівою не залиши
лась.

Григорій поїхав додому. 
Потім кілька разів наїж
джав (машина є!) провіда
ти, а незабаром привіз на 
«оглядини» всю свою сім’ю. 
Жених і наречена гуляли 
по затишних алеях парку:'

— Я люблю тебе, — ше
потів «молодий». — Мені 
все важче і віжче бути з 
гобою в розлуці.

А в цей час в будинку 
батьків Ріти точилася 
сім інша розмова:

— Ви самі бачите, 
наш син, — казала 
Марківиа. — Багатир!

Люся на хвилину замис
лилась, а потім спокійно 
вимовила два жорстоких 
страшних слова:

— Кинь її!
— Але вона.... вагіїна.
— Не будь дурнем, — 

цинічно розсміялась се
стра. — Вагітність — це шс 
не дитина. Зробить аборт. 
Люди роками живуть і 
розходяться, а ваш стаж— 
лише два місяці.

Запрошені купували в ма
газинах весільні подарун
ки, родичі Жаданових до
помагали їм варити і жа
рити страви. Не втрачав 
марно часу і Григорій. Він 
методично «готував» дру
жину до 
чення.

Настав 
прибрані 
мигь, зустрічаючи біля са
мих воріт гостей, • музика, 
а в одному з куточків ве
ликої квартири ридає на
речена — дружина. Кілька 
хвилин тому «люблячий» 
чоловік попередив її, що 
після святкової церемонії 
вона може забиратися на 
всі чотири сторони... Од
нак, треба йти. Ніхто ие 
повинен нічого знати. Мо
же ще все обійдеться. Мо
же Гриша жорстоко по
жартував?

Сходяться друзі і родичі, 
несуть дорогі подарунки... 
Дзвенять бокали... Хтось 
голосно смієтіься, хтось 

проголошує тост. Все, наче'
] волають: 

Хіба хго з них
на

танцюють, співають гості. 
Три дні тривало весілля. На 
четвертий день молода жін
ка вирішила провести свою 
матір до Черкас. Вслід за 
нею полетів лист. Жаданов 
писав, шо назад вона може 
не повертатись. АІовляв, 
ми з ■цэбою різні за віком 
люди. До того ж, Ріта не 
сподобалась його батькам. 
Речі обіцяв вислати.

Яким неприхованим ци
нізмом несе від цього лис
та! Яка безсовісна людина 
стоїть за ним!

І ось Григорій Жаданов 
сидить у вас в редакції.

— Чому ви розійшлися з 
Рітою? — запитуємо.

— У неї з рота несе не
приємним запахом.

— ?!
Жаданов трохи подумав і 

раптом висипав цілий ворох 
нових нісенітниць,

— Вона хотіла виколоти 
мені очі виделкою... Вона 
не бажала готувати сніда
нок... Вона була неохай
ною...

Вже прощаючись, він до
дає:

— Прошу уважно пере
вірити всі факти. Адже я 
бригадир бригади комуніс
тичної праці.

Так, як не дивно, Жада
нов носить це високе зван
ня. Більше того, його фо
тографія красується на . 
Дошці пошани Кіровоград
ського таксомоторного ав
топарку.

— Ми знаємо цю істо
рію, — сказали нам керів
ники підприємства — ди- 

вже гри- ректор т. Висоцький, голо
ва місцевого комітету т. Бу
рякова. — Навіть розмов
ляли з ним, але нічого кон
кретного ие з’ясували. Вза
галі ж, Ріта справила на 
нас дуже хороше враження. 
Що стосується Григорія, то 
він наш кращий виробнич
ник: добре знає техніку, 
завжди - виконує плай.

«Завжди виконує план»— 
ось той критерій, яким ке
рівники автопарку оцінюють 

цією 
вони 
осо- 
пі д-

думки про розлу-

день весілля. Вже 
столи,

зов-

ЯКИЙ 
Рива 
1 за

робляє, дай бог нашим во
рогам стільки болячок у 
печінку.

— Нам зовсім не потріб
не весілля, — продовжу
вав у парку жених. — Роз
пишемось, і я заберу тебе.

— Ви повинні, — наполяга
ла Рива Аіарківна, — влаш
тувати весілля. Тільки та
ке, щоб про нього Черкаси 
і Кіровоград разом загово
рили. Тепер давайте зазда
легідь домовимося віднос
но приданого. Я всякі ди
пломатичні фіглі-міглі не 
люблю. Скільки дасте?...

Ще повністю не вивітрив
ся з голови Ріти хмільний 
чад, ще чудовою мелодією 
жили в її пам’яті веселі 
вигуки «гірко», а в Кіро
вограді вже стали готува
тися до нового весілля. 
Справа в тому, шо сестрі 
Жаданова, Люсі, не довело
ся побувати 
в Черкасах, 
ди неї все 
повторитися, 
для цього й 
з Сталіно. 
зу ж не сподобалася Люсі.

— Ну, дорогий, — ска
зала Григорію сестра, — 
пробач, поздоровляти те
бе нема з чим. Відверто 
кажучи, я була кращої 
думки про твій смак. 1 ку
ди тільки мати дивилась! 
Ну, розсуди сам: хіба 
пара вона тобі?

на торжествах
і тепер 

повинно
Адже 

приїхала 
Невістка

зара- 
було 
саме 
вона 
зра-

в тумані... Знову 
«Гіркої», 
знає, як гірко зараз 
серці у Ріти!: Сльози ду
шать, не дііють вимовити 
слова, а вона посміхається. 
Ось з бокалом в руці підій
мається Гриша. Стихає 
шум:

— Дорогі друзі, — каже 
він. — Я хочу випити цей 
келех вина за мого майбут
нього сина і за його ма
тір — мою дружину.

Ріта немов *би прокидає
ться від важкого кошмару. 
Що він сказав?

— Гришуня, — радісно 
шепоче молода жінка. — 
Значить, раніш ти казав 

неправду? У нас буде ди
тина?

— Мовчи, — тихо відпо
відає Жадаиов і посміхає-відає Жаданов 
ться присутнім.

— Потрібна 
своїм сином, — 
ться друзям.

Хотіла встати г —
Повісти про все і... не змог-

А музика гримить,

ти мені зі 
і вклоняє-

Ріта, роз-

своїх робітників. За 
стандартною фразою 
приховують незнання 
бистого життя 
леглих.

«Поступово 
видужувати, — 
в своєму листі . , ,
ги. — Всі співчувають, але 
від цього мені, звичайно, не 
легше. Майже нікуди не 
ходжу, соромно. Зустріча
ють знайомі, поздоровля
ють з одруженням. Уявля
єш, мій стан?..»

Григорій Жадаиов пока
лічив життя двадцятидво- 
рі^шій дівчині, наніс їй та
ку травму, після якої важ
ко прийти в себе. І, не
зважаючи на це, вій про
довжує бути в;лавах учас
ників комуністичного руху.

— Працює добре, — мір
кують керівники таксомо
торного парку. — Він’зраз
ковий таксист.

А на наш погляд, це один 
з племені міщан, які вмі
ють бути хорошими тіль
ки там. де вигідно, лавіру
вати і грати в порядність. 
І, звичайно, не йому йти 
пліч-о-пліч з розвідниками 
майбутнього — людьми з 
красивою душею і чистою 
мораллю.

М. БАРСЬКИЙ.

своїх

починаю 
пише Ріта 
до подру-
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