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Здійснення Програми КПРС — 
основа діяльності Ленінського 

Комсомолу
МОСКВА, І серпня. (ТАРС). Центральний Ко

мітет ВЛКСМ прийняв рішення про роботу ком
сомольських організацій по роз’ясненню і пропа
ганді серед молоді проекту Програми КПРС.

Нова Програма партії — важливий політичний 
і теоретичний марксистсько-ленінський документ 
нашої епохи. Молодь, як і весь радянський на
род, бачить в ньому вияв своїх життєвих інтере
сів, своїх сподівань і надій. Здійснення Програми 
КПРС буде основою всієї діяльності Ленінського 
Комсомолу по комуністичному вихованню молоді, 
участі в створенні матеріально-технічної бази ко
мунізму.

В проекті Програми КПРС велику увагу при
ділено Всесоюзній Ленінській Комуністичній 
Спілці Молоді. Партія розглядає молодь як бу- 
дівничу, творчу силу в боротьбі радянського на
роду за комунізм. Комсомол покликаний в ще 
більшій мірі виявляти ініціативу і почин в усіх 
галузях життя, розвивати активність і трудовий 
героїзм молоді.

Для Ленінського Комсомолу, всієї радянської 
молоді, говориться в постанові, тепер немає більш 
священного і почесного завдання, ніж активна 
участь у здійсненні накреслень партії. Роз’ясню
ючи велику програму будівництва комунізму, ком
сомольські організації повинні розвивати у юна
ків і дівчат прагнення наполегливо, натхненно 
працювати, виконати свій почесний обов’язок в 
будівництві комуністичного суспільства. Вивчен
ня проекту Програми партії повинно допомогти 
кожному молодому робітникові, колгоспникові, 
молодому спеціалістові, службовцеві, студентові й 
учневі усвідомити і визначити свій вклад у вико
нання розробленого партією плану будівництва 
комунізму, бачити в комунізмі живу, практичну 
діяльність. Важливо в ході цієї роботи озброїти 
всю молодь розумінням зв’язків між її повсяк
денною працею, підвищенням її продуктивності, 
впровадженням передового досвіду, нової техні
ки, зростанням кваліфікації і загальною перспек
тивою будівництва комуністичного суспільства.

Глибоке вивчення проекту Програми КПРС, 
підкреслює ЦК ВЛКСМ, повинно сприяти вихо
ванню у юнаків і дівчат беззавігної відданості 
Комуністичній партії, справі комунізму, розвива
ти почуття гордості за історичні досягнення ра
дянського народу.

Програма КПРС допоможе молоді ще чіткіше 
і ясніше зрозуміти великі переваги соціалізму та 
комунізму г-еред капіталізмом, свої інтернаціо
нальні обов’язки перед країнами соціалістичного 
табору і всіма трудящими.

Всі свої сили, знання і досвід, заявляє Цент
ральний Комітет ВЛКСМ, молодь повинна спря
мувати на здійснення програми побудови кому
нізму, накресленої партією.

в установах, куль>зсвіт_

ОЛЕКСІЄВ.
Фото В. КОВПАКА.
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В ці дні на підприємствах,
ніх закладах обласного центру трудящі широко оз

найомлюються з проектом Програми партії.
На знімку:' робітники кіровоградського заводу 

«Сільгоспдетальм обговорюють проект Програми КПРС. 
Другий справа — бригадир колективу комуністичної пра
ці механічного цеху Гршорій —

ТРИВОЖНИМ СИГНАЛ

стоїть «Днмитро- 
на чолі з комсо-

Серед скошених валків сиротливо 
вець». Обслуга агрегата — 7 чоловік 
мольцем Анатолієм Диркою — з усіх усюдів виглядає 
автомашини. А її не видно.

— І для чого було виводити на поле комбайни? Щоб 
допомогти іншим простоювати? — нервує комбайнер. — 
Сусіди он вже й віджнивувалися, а нам з такими тем
пами до «білих метеликів» вистачить.

Обурення Анатолія Днрки зрозуміле. Справді, денний 
виробіток комбайнів у колгоспі Імені Котовського Рів- 

■ папського району становить 5—7 гектарів при змінній 
нормі 11 гектарів. Щодня збиральні агрегати з наповне
ними бункерами простоюють в загінках. 22 липня, на
приклад, втрачено 5 дорогоцінних годин, 23 — 4 го
дини, 24 3 години. 1 це в тон час, коли на ланах
колгоспу лежать необмолоченими валки на площі 200 
гектарів та ще на пні 435 гектарів колосових. А бригадир

Вітаємо 
схвалюємо

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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ЗА ДВА десятиріччя ми в 

основному побудуємо 
комунізм. Так намічає Ко
муністична партія — так во
но й буде. Адже наші пере
моги завойовані під керів
ництвом партії комуністів, 
а плани її на світле зав
трашнє — сміливі і реальні.

Як не пишатися тим, що 
ми, гірники, разом з усім ра
дянським народом будуємо 
комунізм, будемо жити при 
комунізмі.

Наша бригада зобов’яза
лася до дня відкриття істо
ричного XXII з’їзду КПРС 
дати країні понад план 50 
тисяч тонн вугілля. Вже за
раз на рахунку бригади 45 
тисяч тонн понадпланового 
палива.

Після опублікування про
екту Програми партії — 
цього грандіозного плану 
побудови комунізму колек
тив бригади переглянув свої 
зобов’язання і до дня від
криття партійного з’їзду ви
рішив дати понад план ще 
5 тисяч тонн вугілля.

Наші зобов’язання будуть 
виконані, бо вони реальні.

Л. ЗАМ’ЯТКІН, 
машиніст екскаватора 
Семенівсько - Голов- 
ківського вуглерозрі
зу.
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Хорошими темпами ведуть жнива молоді механіза- 5 
тори колгоспу імені Леніна Олександрійського району. □ 
Вже на третій день збирання колоскових комбайнер Фе- ° 
дір Прокопенко та його помічник Анатолій Васильєв на- ° 
молотили 626 центнерів зерна, за шо одержали Перехід- □ 
ний вимпел. За 13 робочих днів з бункера їх комбайна □ 
відвантажено 6.555 центнерів пшениці.

На з н і м к у: Ф. ПРОКОПЕНКО (зліва) та А. ВА- ° 
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ЗА МИР І ЩАСТЯ
Знову партія звертається 

до народу, знову радиться 
з ним. Вирішується питання 
величезної ваги: комуністи і 
комсомольці, безпартійні, 
всі радянські люди обгово
рюють проект Програми на
шої рідної партії, програми 
побудови комуністичного 
суспільства. Велике хвилю
вання викликав проект Про-

грами і серед колгоспників 
нашої артілі.

Єднання партії і народу— 
це велика сила. Володимир 
Ілліч Ленін вчив зміцнюва
ти зв’язки, закликав радити
ся з широкими масами в 
кожному складному питанні.

Нині нашим очам відкри
ваються світлі горизонти. 
Все ближчою стає найвища 

_ мета нашої партії, зримі ри- 
'’іси комунізму проявляються 

А вже в наш час. Це'говорить 
І про те, що наше покоління 

житиме в комуністичному 
суспільстві. В проекті Про
грами поступальний рух до 
комунізму вимірюється

ближчими двома десятиріч
чями. Справа тепер тільки 
в тому, щоб кожний усвідо
мив реальність поставлених 
завдань.

В нашій артілі, де я пра
цюю агрономом, є немало 
працьовитих механізаторів, 
старанних кукурудзоводів 
і хліборобів. Колгосп зараз 

^закінчує збиральні роботи, 
Спродає хліб державі. Ми 
\ твердо пам’ятаємо про те, 
Сщо від нас самих залежить 
Сзростання добробуту радян
ських людей, і тому працює- 
л.ио, не покладаючи рук.
'() 1 ще важливо ні в якому
бразі не допустити розв'язан- 
()ня імперіалістами війни. На
звіть підготовка до неї, роз- 

Л —♦—

кукурудзоводів

комплексної бригади т. Майданюк і агроном т. Тхор- 
жацький ніяк не визначать, хто ж із них відповідає за 
роботу автотранспорту, який так погано обслужує ком« 
байни.

Та хіба тільки в цьому полягає їх безвідповідальність? 
Адже ж і за якістю збирання вони не слідкують. Ком
байнер Василь Сокур, який працює на комбайні 
«РСМ-8», залишає гриви нескошеного хліба, а комбайн 
«С-6» (комбайнер Володимир Пухир) не обладнаний 
пристроєм для підгрібання колосків.

Багатий врожай через безтурботність і безвідповідаль
ність тт. Тхоржацького і Майданюка перебуває під за
грозою. Допоможіть, товариші керівники району, бри
гадиру і агроному визначити свої обов’язки!

О. КАЛЬКО, 
наш позаштатний кореспондент. 

Рівнянськнн район.
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ДОЛЮ ВРОЖАЮ СЬОГОДНІ
ВИРІШУЄТЕ ВИ, МЕХАНІЗАТОРИ

В ЄДИНОМУ
КОМПЛЕКСІ

и головне—

комплексній 
заготовлено 

з площі 350

полювання мілітаристами 
воєнної істерії і гонка озб
роєнь важким тягарем лягає 
на бюджет кожної держави. 
Тому треба активніше боро
тися за мир.

В. ПОНОМАРЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Зайков- 
ського.

Вільшанський район.

ЩЕ здалеку на темнозе
леному фоні кукурудзи 

золотистими вершинами 
сяють ожереди соломи. То 
справа рук молодих механі
заторів. Вдень і вночі не 
вщухає басовита мелодія 
тракторів на ланах аджам- 
ського колгоспу «Росія». На 
ділянки, де щойно обмоло
чені хлібні валки, виводять 
свого трактора «Беларусь» 
Анатолій Михайлюк і Анд
рій Кравченко. Волокушею 
вони стягають і скиртують 
солому. А по слідах тягає 
грабки своїм «Універсалом» 
Давид Черненко.

— Всі рештки підбираю,— 
говорить він, — щоб краще 
було орати, та 
це ж корм!

У першій 
бригаді уже 
грубих кормів 
гектарів.

А як спадає 
ротка літня 
нені площі виводять стале
вих коней хлопці — трак
тористи Іван Щербина, 
Леонід Гончаренко, Андрій 
Шаравара. Трьома «ДТ-54» 
цілу ніч крають масний 
чорнозем — майбутн ь о м у 
врожаєві торують шлях. 259 
гектарів зораних площ вже 
мають на своєму рахунку 
молоді механізатори.

І. НАЗАРАТ1Й, 
наш позаштатний ко
респондент.

Кіровоградський район.
эоосс- ххо гх.е.еэз

на землю ко- 
ніч, на звіль-

ВИРОСТАЮТЬ СКИРТИ
У колгоспі імені 1‘2-річчя Жовтня йшли комсо- > 

мольські збори. Обговорювалось питання про > 
участь молоді у збиранні врожаю. Голова артілі ‘с 
Михайло Петрович Нестеренко наголошував на с 
тому, що збиральні роботи треба вести у комплек- І 

. сі, завершити їх у стислі строки.
Слова попросив комсомолець-причіплювач Олек- с 

сандр Шаповал.
— Комсомольську бригаду по скиртувинню со- с 

ломи ми можемо створити, — заявив Олександр.— £
/ створимо... Я з охотою 
бригаді. Пишіть першим...

За ним виступили інші, 
тут же, на зборах. Крім 
ввійшли ще шість хлопців — Олександр Куценко, 
Василь Коваль, Олександр Колодяжний, Микола 
Третяк, Василь Хабіров і Микола Микитенко. 
Бригадиром обрали юнаки Олександра Куценка.

Не ладилося в перший день: ніхто з хлопців 
раніше не працював на скиртуванні. Допомогли 
старші колгоспники — показали, як класти соло
му, розрівнювати її, як керувати роботою механі
заторів. А вже другого дня закипіла робота. 
Скирта росла на очах, кожної години лягали в неї 
десятки центнерів соломи.

працюватиму в такій З

Бригада була створена 
механізаторів, до неї

В. ЛИСЕНКО,
На з»1мку бригада скнртувальннк1в (зл1ва напра_ 

во): Олександр КУЦЕНКО, Василь КОВАЛЬ, Василь ХА- 
Б1РОВ, Олександр КОЛОДЯЖНИЙ, Микола МИКИ- 
ТЕНКО.

Фото В. КОВПАКА. К
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кому иіз ч 
будувати молодим =

||нішнє покоління ра
дянських людей житиме 
ПР» комунізмі! Яку молоду 
Л|одину ие схвилювали ці 
слова, проголошені в проек- 
Т| Програми КПРС, яке 
серце не змусили битися 
Швидше! Широкі горизонти, 
захоплюючі перспективи 
відкриває перед молоддю 
цей величний документ. Все 
для блага людей — ось яку 
велику мету ставить проект 
нової Програми. І в здій
сненні її бачать смисл жит
тя і боротьби комсомольці 
України. Це підтверджуєть
ся їх великими виробничи
ми ділами.

Щодня рапортують ко
лективи 52 ударних комсо
мольських будов семирічки 
про свої трудові успіхи. 
Молоді патріоти вважають 
справою честі до дня від
криття XXII з’їзду партії 
пустити першу чергу нафто
проводу «Дружба», домен
ну піч у Криворіжжі, 6 сек
цій другої черги Централь
ного гірничозбагачувально. 
го комбінату, Грушевську 
збагачувальну фабрику, 
першу технологічну лінію 
шовку . на Чернігівському 
комбінаті штучного волок
на.

Трудовий героїзм прояв
ляє і сільська молодь рес
публіки. Молоді хлібороби 
вирощують високі врожаї 
кукурудзи, добиваються 
підвищення продуктивності 
тваринництва. Ентузіазм 
юних, їх палке бажання 
здійснити накреслення пар
тії — запорука того,- що 
свої зобов’язання вони ви
конають.

У ці передз’їздівські дні 
на Україні зародилось ба
гато чудових починань мо
лоді. Семигодинне завдання 
виконувати за шість го
дин — кинули клич хар
ків’яни. А тепер так уже 
працюють багато комсо
мольців Донбасу, Кривого 
Рогу, Львова, Дніпропет
ровська. Широкого розма
ху набрала ініціатива киян, 
які почали змагання за пра
во називатися колективами 
комуністичної праці імені 
XXII з’їзду КПРС. У бага
тьох містах республіки ком
сомольці працюють під ло
зунгом: «Рік закінчимо в 
жовтні!»

Проект Програми вчить: 
для того, щоб прийти 
до комунізму, — недоенть 
тільки побудувати матері
ально-технічну базу. Треба 
також виховати високу сві
домість у всіх членів су
спільства. Ось чому комсо
мол республіки ще більше 
приділятиме уваги форму
ванню комуністичного сві
тогляду молоді, розвивати
ме рух за комуністичну 
працю, підвищуватиме рі
вень загальної освіти і тех
нічних знань юнаків і дів
чат, виховуватиме у них 
беззавітну відданість Бать
ківщині, народові, Комуніс
тичній партії.

Весь жар серця, силу 
рук, всю глибину знань 
комсомол України віддасть 
виконанню величної програ. 
ми комуністичного будівни
цтва в нашій країні.

В. КУЛИК, 
секретар ЦК ЛКСМ 
України.

ЛЮДИНА ЛЮДИНІ
Земля — вона скрізь годівниця, 

всіма мовами вона — магінка, 
росте на ній рис чи просо, пшени
ця чи маїс, банани чи хлібне де
рево. І скрізь полита вона люд
ським потом, оброблена руками, з 
яких не сходять мозолі.

Сашко Христенко міцно потис
кає простягнуті йому шершаві се
лянські руки. У нього, прославле
ного цілинника, в номері москов
ського готелю «Україна» перебу
вав «увесь світ». Не запам’ятаєш 
імен, не кожний залишить адресу. 
Але врізалось у пам’ять одне го
ловне питання: а як у вас?

Сашко — вмілий господар вели
чезного соціалістичного високо
рентабельного виробництва. Це 
про нього сказав якось Микита 
Сергійович Хрущов: «Є на цілині 
і 23-річний директор радгоспу 
«Київський» Карагандинської об
ласті Олександр Христенко, який 
показує добрий приклад, як треба 
працювати».

У господарстві — 36 тисяч гек
тарів угідь, 1350 корів, тисяча 
свиней, двадцять тисяч голів пти
ці. А було ж зовсім недавно: не- 
обжитий голий степ, палатки, ва
гончик, землянки. Ближче три
дцяти верст не знайдеш людей. 
Приїхало їх вісім чоловік — і всі 
головні: головний інженер, голов
ний бухгалтер, головний агроном. 
І він, Олександр, — головний у 
механічній майстерні. А втім, май
стерні не було. І йому, майстрові- 
машинобудівникові, довелося сісти 
за кермо трактора...

Учасник форуму юності Олек
сандр Христенко — зовсім не ди
пломат, людина він пряма, відвер
та. Тут, на форумі, він не госпо
дар, а люди з-за рубежу не гості. 
Тут всі вони на рівних правах, 
заінтересовані в тому, щоб зна
йти спільну мову, знайти шляхи 
спільної боротьби за щастя лю

дини. Ти сам прийшов до цілинни
ка почути правду, п. Франк з Нор
вегії, і не ображайся, що Олек
сандр не вибирає тонких ходів, 
не стримує гніву й іронії, коли 
його обурюють твої слова, йому 
ще не доводилось ось так, віч-на- 
віч, розмовляти з живим капіта
лістом^ Він для нього тут не як 
сторінка з підручника історії. Він 
говорить на повний голос, він від
стоює свою буржуазну точку зо
ру. Як його переконати?

Візьми, молодий буржуа з Нор
вегії, на пам’ять оці фотознімки. 
Там, на дозвіллі, вдома ще раз 
роздивишся, розкинеш розумом. 
Ось бачиш — голий степ. А це 
панорама з висоти пташиного по
льоту — добре сплановане місто— 
наш цілинний радгосп тепер, і це 
все за якихось п’ять років.

Ось тут житлові будинки, лікар
ня, школа, бібліотека, клуб, полі
клініка, сади, парки. Все це спіль
не і належить усім. Це і є соціа
лізм.

Ми йдемо в комунізм. Скільки 
хвилювання приніс учасникам фо
руму номер «Правды», як обгово
рюється в кулуарах проект Про
грами Комуністичної партії СРСР!

Наш добробут все поліпшуєть
ся. В Радянському Союзі буде 
найвищий життєвий рівень порів
няно з будь-якою країною капіта
лізму.

І тепер середня зарплата сіль
ськогосподарського робітника в 
нашому радгоспі — 85 карбован
ців, сім’ям надаються окремі 
квартири. М’ясо, молоко, овочі 
їм продаються по знижених, най
більш мінімальних цінах. Ми 
йдемо до комунізму. Він для нас 
не просто ідея. Він — реальність, 
саме життя.

Олександр про все це розпові
дає в комісії «Сільська молодь». 
Хлібороби з різних кутків світу з 

неослабною увагою слухають йо
го. У нього з'явилось чимало осо
бистих друзів. Давід з дружиною 
з США добре знають роботу на 
фермах. Багато корисного випи
тав у них Олександр. І вони його 
примусили досконально розповіс
ти про перспективи і методи ве
дення великого господарства. Щи
ро дивувалися з масштабів його 
радгоспу канадці, чехи, румуни, 
поляки, болгари, африканці. З ни
ми всього і не переговориш. Воло
дя, Жозеф, Майя — їх записав 
Христенко вже в особисті друзі. 
Ось ще Любушка Сисоєва, доярка 
з Підмосков’я і студентка-заочни- 
ця, скільки у неї можна повчи
тись!

Вдома Олександра чекає теж 
Любушка, така ж бойова. Любов. 
Дружина. Була вона раніше комс
оргом. Тепер командує в дитячо
му садку. Тому що з’явився сан 
санич — чистий цілинник, пояснює 
гордий тато.

Там, вдома, багато чого чекає 
його з нетерпінням. Наливаються 
хліба, зростає кукурудза. Дове
лось похвилюватися — не балува
ла погода. Тепер хлопці повідом
ляють: все налагодилось. На вір
них людей залишив Христенко 
своє багатство. Там є Павлов- 
ські—брати. Приїхали рядовими. 
Тепер Григорій — головний інже
нер радгоспу, Яків — добрий слю
сар, Микола — добрий керуючий 
відділком. Там є чудовий тракто
рист перших днів цілини Віктор 
Яремко, командири тракторних 
загонів Микола Орлик, Микола 
Ратушняк. Поки у директора 
справи в Москві, хай похазяйну
ють.

А справи у директора в Москві 
важливі. Він виступає на форумі. 
Він переконаний, що молодь — 

це велика реальна сила, яка може

ЗМІЦНЮВАТИ ЄДНІСТЬ НАРОДІВ-БЛАГОРОДНА СПРАВА МОЛОДІ
МОСКВА, 1 серпня. ('ІАРС). В бурхливу течію фо

руму вийшов документ, який схвилював усе людство, — 
проект Програми Комуністичної партії Радянського 
Союзу. Учасники молодіжної асамблеї ие могли, зви
чайно, залишитися до нього байдужими. Вони читають 
його російською мовою, рідними мовами в газетах, що 
надійшли в столицю з їх країн.

І хоч великий документ вийшов лише два Дні тому, 
його поява вже вплинула на виступи промовців. При
мовкли скептики, які всупереч фактам île вірили або 
не хотіли вірити в перевагу радянського соціалістично
го ладу, замовчали ті, хто намагався обілювати імпе
ріалізм, твердячи, шо він нібито несе людям прогрес, 
що, мовляв, це не з його вини в Анголі, наприклад, од
на дитина з двох вмирає від голоду і хвороб, перше ніж 
навчиться ходити.

Мимоволі вони замовчали. Найавторитетніша партія 
нашої планети — партія комуністів Радянського Сою
зу — з величезною силою аргументації, твердо па весь 
голос заявила, що вікова мрія найкращих умів люд
ства — комунізм — стане дійсністю ще в нашому сто
літті, вперше за всю світову історію в радянському сус
пільстві приступлять до здійснення великого лозунга — 
«Від кожного — за здібностями, кожному — по потре
бах».

І чи ие тому двадцятичотирьохрічнин чехословацький 
шахтар, депутат Національних зборів Чехословацької 
Соціалістичної Республіки Августіи Махата назвав про
граму «вражаючим документом», який освітлює шлях до 
світлого майбутнього не тільки радянським людям, але 
і всім народам. «Все для людним, в ім’я блага люди
ни» — ця думка, що проходить через увесь проек^ но
вої Програми, — продовжував молодий чех, — доходить 
до серця кожного, хто живе на планеті. Ми, тут в Моск
ві, обговорюємо насущні проблеми, які хвилюють моло
дих людей усіх континентів. І тим, що Програма Кому-: 
містичної партії Радянського Союзу закликає всіх лю
дей до зміцнення миру і дружби на землі, вона стає 
ближчою і кожному учасни
кові форуму.

Свідченням загального ін
тересу до проекту Програми 
КПРС була зустріч молоді 
в клубі «Форуму». Сюди 
прийшли юнаки і дівчата з 
усіх континентів. Кожному 
хотілося знати найголовні
ше, найістотніше, про що 
говориться в цьому історич
ному документі, який став 
теїіер найважливішим в на
ші дні.

...Швидко заповнюються 
ряди Великого залу Цен
трального Будинку літерато
рів. Чути англійську, фран
цузьку, італійську, іспан
ську, німецьку мови. Члени 
молодіжних делегацій різ
них країн і континентів «оз-
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броюються» навушниками 
синхронного перекладу.

Мексіканець і бразілець, 
негр з Африки і француз з 
Ліона, японець з острова 
Окінава та індус з Мадра
са — всі вони, так само, як 
і інші, що зібралися тут, ви
явили великий інтерес до 
Програми Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

З доповіддю про цей істо
ричний документ перед учас
никами форуму виступив член ради Міжнародної соціо
логічної асоціації, член-кореспондент Академії наук 
СРСР 10. ГІ. Францев.

Звертаючись до посланців юності усіх континентів, 
доповідач сказав, що Програма Комуністичної партії 
Радянського Союзу відкриває шлях у світле завтра. З 
ким же говорити про майбутнє, коли не з молоддю, 
яка є майбутнім людства.

Доповідач підкреслив багатство ідей, які містить про
ект Програми. Він докладно говорив про історичне зна
чення документа, який винесено тепер на обговорення 
всіх трудящих Радянського Союзу.

Капіталізм — найбільша перешкода па шляху сус
пільного прогресу, заявив тов. Францев. Проект Програ
ми говорить про той лад, який іде на зміну капіталізме-? 
ві. Завдяки самовідданій праці радянського народу, 
Комуністичної партії Радянського Союзу людство ді-

МОСКВА. ВСЕСВІТНІЙ ФОРУМ МОЛОДІ. З великою 
теплотою і привітністю проходять зустрічі москвичів з 
учасниками форуму молоді. 

Фото Л. ПОРТЕР,\ і В. МАСТЮКОВА. 
Фотохроніка ІАРС.

На знімку: біля Будинку спілок москвичі розмов
ляють з друзями із Іанн.

стало реально існуюче соціалістичне суспільство, науку 
про побудову соціалізму.

10. П. Францев повідомив учасників форуму, що го
ловне економічне завдання партії, радянського народу 
полягає в тому, щоб створити протягом двадцяти рокіз 
матеріально-технічну базу комунізму.

Доповідачеві було поставлено багато запитань.
Великий інтерес викликав на зустрічі молодих парла

ментаріїв сьогодні виступ члена Радянської делегації 
Юрія Єльченка—депутата Верховної Ради Української 
PCP. Він говорив, що в Радянському Союзі немає профе
сіональних парламентаріїв. У Верховній Раді — в найви
щому органі державної влади ÇPCP — 1378 депутатівс 
з них більше тисячі зайняті в промисловості і сільсько
му господарстві. В це число входять 614 робітників і 
колгоспників. Водночас, підкреслив доповідач, у кон
гресі США, про демократизм якого так багато говорить 
буржуазна пропаганда, немає жодного робітника або 
фермера.

Доповідач розповідає про те. що Радянська влада на
дає молодому поколінню необмежені можливості для 
участі в управлінні державою. Поряд з людьми, навче
ними досвідом життя і праці, до Рад депутатів трудя
щих обираються кращі представники молоді. Промовець 
каже. Що У Верховних Радах союзних і автономних рес
публік 933 депутати віком до ЗО років. Серед них ук
раїнська колгоспниця Маріся Пантелюк, білоруська 
прядильниця Алина Пивунова, чабан з Тянь-Шаньської 

)ласті Рахматали Сартбаєв, учитель-чеченка Селіма 
t-зієва, грузинський студент Олексій Губаз.

Далі Юрій Єльченко розповідає про свою депутат- 
сомп^ЛЬ-1СТЬ’ ■" К-ЖЛ’ що> будучи керівником ком? 
сомольської організації України, часто виступає на се- 
чіпХ1,оЛР?„От°Х₽аД'’ РЄ?ТЛІКИ 3 пропозиціям^ які за- 
чіпають інтереси молоді. І я не знаю прикладів з гор- 
вувТалисьЯі’не S,0BeUb’ К°™ ЦІ пР°позиції не врахо- 
котх Лоплиіпя °^ИЛИ В1Дэ^Раження У відповідних за
конах. Доповідач підкреслює, щ0 він як депутат не 
одержує заробітної плати Така млтрпіЛ Д ' 1
вість mncüL.nro ака матеріальна незалежність радянського парламентарія виключає ті незпучно-

Радникії^п^дн^ести нТ* захпет^миру муніципальних
повне роззброєння. Ру за затальне і

Війна—ворог молоді
З високою активністю проходяті яп-іп, 

«Молодь і роззброєння». Промовці настійливо 
люють. що молодь не повинна шкодуїатн енл 
битися припинення холодної війни ; п J 
баз на чужих територіях, укладення \‘.'®’Даці1 ÜUtul,n* 
нения випробувань термоядерної збпп/ ДИ Про ПрИПИЧ 
зання берлінської проблеми. 0 ’ мирного розв’я-

У виступах порушуються різні CTOBnuu „• 
лодіжних організацій, іноді вічгикіг₽^ Д1™ьності мо
псі сходяться на одному: спільний -АРужн,и СП,Р’ 
па. І ому на першому плані як 
шатись боротьба за мир. ’

На засіданнях цієї комісії » «
роззброєння вже взяли°уіасть °бговоРенні

комісії 
підкрес- 
щоб до
воєнних

але 
їй ворог МОЛОДІ — ВІЙ- 
і раніш, повинна зали-

проблеми
представники молодіж-



-ДР У г ГОЛОС ЮНОСТІ КЛИЧЕ - 
ДО ПРОГРЕСУ І ЄДНАННЯ

рішуче вплинути на долю нашої 
планети.

За старим звичаєм людина, яка 
ставала за плуг, вважалась дорос
лою, каже Олександр Христенко. 
Від імені людей, що стоять за 
плугом, урочисто і твердо він за
являє, що вважає себе та своїх 
друзів відповідальними за збере
ження миру на землі.

Подивіться ви, буржуазні соціо
логи, що кричать про «втрачене 
покоління». Ось вона — типова 
молода людина середини XX сто
ліття, рядова людина, не герой, 
не орденоносець. Цей дужий, кра
сивий хлопець, білявий, могутній і 
стрункий — рядовий представник 
молоді, яка здійснила прекрасний 
подвиг нашого часу — освоєння 
цілини. Від полів його взяли в 
армію. Але наша країна, провівши 
одностороннє скорочення військ, 
повернула багатьох хліборобів до 
землі, а робітників — до верста
тів. Олександр знову приїхав на 
цілину.

Можливо, подумає дехто з за
рубіжних посланців: не було у 
нього доброго заробітку чи хто- 
*^5удь примусив його кинути ком
фортабельну квартиру в Талліні, 
місце майстра на великому заво
ді? Ні, вісімнадцятирічний випуск
ник Харківського технікуму одер
жував оклад більше тисячі карбо
ванців. І з заводу його не відпус
кали — стаж ще невеликий, боя
лись, не зможе працювати, як тре-, 
ба. А він поспішав, боявся спізни
тися. 1 він став працювати так, 
що всі побачили: він гідний, не 
підведе свій колектив. Так Олек
сандр заслужив право поїхати на 
цілину.

Гранично чесним лишається 
Олександр в усьому.

Ось, наприклад, він був уже го
ловним інженером радгоспу. Ви
явилось, що одна віддалена вели
ка бригада не готова до сівби. 
Христенко визнав себе винним. І

він попросив направити його туди 
керівником, щоб виправити ста
новище. Комсомольсько-молодіж
на бригада вийшла на перше міс
це в радгоспі і навіть в області.

Вам незрозуміло, чому Христен. 
ко такий оптиміст? Тому, що у 
нього, як і у всякого представника 
нашої молоді, завжди що-небудь 
попереду. Тепер у третьокурсника 
велика мета — закінчити сіль
ськогосподарський інститут. Пе
ред цілинниками стоїть величезне 
завдання: різко піднести культу
ру землеробства. Це завдання не
легше від освоєння цілини. Хрис- 
тенко з товаришами виконає і 
його.

Закон життя Олександра сфор
мульований коротко і чітко: кому
нізм не прийде сам по собі. Щоб 
його побудувати, треба багато 
працювати. Треба забезпечити 
найвищий в світі рівень життя. І 
це все — теж його особиста спра
ва.

Як пояснити краще людям ін
шого світу основне положення на
шої моралі: людина людині друг. 
Розповісти, наприклад, що в рад
госпі живуть і міцно дружать 
представники вісімнадцяти націо
нальностей, добровольці мирної 
армії переднього краю, які не зна
ють, шо таке шовінізм і расова 
дискримінація, або те, що, їдучи 
на цілину, вони, добровольці, ду
мали тільки про те, що людям по
трібний хліб. Потрібний хліб своїй 
країні. Потрібний для подання до
помоги друзям з соціалістичного 
табору і голодуючим народам сла
борозвинутих країн.

А якщо розповісти про цей ви
падок?

За триста кілометрів доводи
лось першої зими їздити на трак
торах, завозити пальне, техніку, 
будматеріали, насіння. Два трак
тористи — казах і росіянин заблу
дилися в сніговий буран у степу. 
Дві доби блукали вони без шля
хів. Закінчилось пальне. Вони

них організацій Албанії, Кіпру, Англії, Гвінеї, Польщі, 
Непалу, Угорщини, Чехословаччини, Індії та інших 

_ країн.

У них—злидні, у нас— 
процвітання

Робота комісії сільської молоді наближається до 
кінця. З великим інтересом учасники комісії прослухали 
сьогодні доповідь представника молодіжної секції Все- 
японської федерації селянських спілок Шого Абе.

— Проведена в Японії так звана аграрна реформа, — 
каже він, — по суті не полегшила становище селян. У 
нас тепер на кожну селянську сім’ю в середньому при
падає близько 0,8 гектара землі. Цього недосить для 
підтримання навіть мінімальних умов життя.

Після реформи, продовжує молодий громадський ді
яч, селяни хоч і були звільнені від жахливо високої зе
мельної ренти, але вони стали перед іншим фактором — 
прямої експлуатації з боку монополістів. Останні вста
новили надзвичайно високі ціни на добрива, сільсько
господарські машини і почали скуповувати продукти у

/ МОСКВА ВСЕС31ТНІЙ ФОРУМ МОЛОДІ. Група учас
ників форуму відвідала Московський автозавод імені 

■; Ліїхачова, де ознайомилась з роботою спортивного ко- 
\ лективу підприємства, зустрілася з спортсменами авю. 
) заводу.
( На знімку: тренер по лижах Антоніна АРХИПОВА 
і ознайомлює гостя з Нігерії Джона ЛОНГМОР/Х з руха- 
/ ми лижника. Жителя безсніжної Африки дуже заціка- 
; вив не знайомий йому вид спорту.
< Фото Є. СЕІпспОВА.
< Фотохроніка ТАРС. 

злили залишки в одну машину. 
Але й так не вистачило. Тоді во
ни пішли пішки. Падав мокрий 
сніг, потім забивав подих мороз
ний вітер. Одяг на хлопцях за
мерз. Голодний Микола Омаров, 
який не спав три доби, впав, і, 
знесилений, не зміг уже піднятися.

— Кинь мене, Володю, йди, а 
то загинеш...

Але сім годин тягнув на собі 
Володя Долннін друга, поки не 
показалась казахська зимівля. Він 
обморозив обличчя, ноги, руки. 
Але він врятував життя товари
шеві...

Цілина. За шість років зорано 
41 мільйон гектарів землі, яка ві
ками не використовувалась. За ці 
роки цілина дала державі десят
ки мільйонів тонн пшениці. Цього 
досить, щоб прогодувати протя
гом року майже мільярд чоловік.

Хліб, який ми виробляємо, 
уособлює життя, щастя на землі, 
каже Христенко. Знаряддя нашої 
праці — це символ миру. При
хильники миру в усіх частинах 
світу закликають перекувати мечі 
на орала. Колись, у давнину, кра
діжка плуга вважалась тяжким 
злочином, рівносильним убивству, 
і каралася смертю. То яку ж кару 
заслужили дикуни цивілізованого 
світу, які, потрясаючи бомбами, 
погрожують знищити знаряддя 
мирної праці, перетворити землю, 
оброблену працею багатьох поко
лінь, у безплідну пустиню!

Скільки дужих рук прагне ро
боти, роботи, роботи. У світі є ще 
величезні масиви цілини, і нам є 
де здійснювати подвиги, для яких 
потрібні не війна, а мир.

Хай буде другом кожна людина 
людині — так проголошує з три
буни форуму комуніст Олександр 
Христенко, хлібороб, романтик і 
мрійник — типова радянська лю
дина середини XX століття.

Л. ОСТАШЕВА, 
кореспондент ТАРС.

селян по дуже низьких цінах. Крім того, щоб підтрима
ти в країні низькі ціни на сільськогосподарську продук
цію, монополісти почали у великій кількості ввозити в 
Японію ту саму продукцію з США.

Юнаки і дівчата нашої країни, каже наприкінці про
мовець, натхнені благородними ідеями радянської мо
лоді, беруть активну участь у загальнонародній бороть
бі за краще життя селянського населення Японії, вели
чезна більшість якого живе тепер під гнітом експлуа
таторів, у постійній нужді і бідноті.

Свою думку про життя радянської сільської молоді 
висловила в розмові з кореспондентом ТАРС заступник 
головного секретаря Спілки сільської молоді Франції 
Ліліан Брозвіль, яка відвідала підмосковний колгосп 
імені Горького.

— Я дуже задоволена, шо мені пощастило ознайоми
тися з життям і працею сільської молоді наймогутиі- 
шої країни соціалізму. Я ніколи не думала, що в ра
дянському селі, де проживає лише 3500 чоловік, може 
бути лікарня, до того ж добре устаткована, а також 
такий чудовий дитячий садок. Молоді французькі селя
ни, що працюють по дванадцять і більше годин па 
день, не можуть і мріяти про таке життя, яке я поба
чила у ваших селях. В них юнаки і дівчата мають всі 
можливості для одержання безплатної вищої або се
редньої спеціальної освіти. Для їх плодотворної пра
ці, навчання і відпочинку не шкодують коштів. Це лу
же відрадно відзначити.

Новин важливий крок
Відвертість — головна умова будь-якої дискусії. Про

тягом кількох днів йшла гаряча розмова представників 
молодіжних організацій усіх континентів у комісії в 
питаннях діяльності молоді в інтересах мирного співіс
нування. взаєморозуміння і співробітництва. Величезна 
більшість промовців підкреслювала, що тільки політика 
мирного співіснування може забезпечити міцний мир на 
землі, ліквідувати загрозу руйнівної атомної війни.

Сьогодні на заключному засіданні комісії було прий
нято резолюцію, в якій відзначається, що зустріч і об
мін думками представників молодого покоління всіх кон
тинентів на форумі знаменує новий важливий крок на 
шляху зміцнення дружби і співробітництва молоді земної 
кулі. Мирне співіснування і визволення від ярма коло
ніалізму та імперіалізму являє собою необхідні умови 
для нормальних відносин між народами і державами.

Учасники комісії бачать у досягненні незалежності всі
ма народами та в загальному і повному роззброєнні під 
дійовим контролем конкретне втілення принципів мир
ного співіснування і висловлюють впевненість у тому, що 
ці ідеї, які виражають заповітні сподівання молодого 
покоління землі, буде перетворено в життя.

Всі учасники комісії урочисто заявляють поо спою 
рішимість разом боротися за мир в усьому світі через 
повну ліквідацію колоніалізму, через досягнення демо
кратії і за перемогу ідеалів свободи та щастя народів.

З ранку до вечора не замовкає баг.агомозний говір V 
клубі форуму. Тут відбуваються регіональні зустрічі, 
вечори відпочинку, концерти. Сьогодні гостями клубу 
були юнаки і дівчата трьох континентів — Африки, Азії 
і Латинської Америки Ці представницькі збори обгово
рили необхідність створення єдиного фронту молоді 
трьох континентів у боротьбі за свободу і національну 
незалежність, проти колоніалізму. Туг виступили пос
ланці молоді Конго і Уругваю, Гватемали і Сальвадору, 
Мексіки, Кенії та інших країн.

Демонстрація зростання сил 
молоді

Дискусія, що розгорнулась у комісії по проблемах 
бооотьби за національну незалежність і національну ре
конструкцію. підходить до завершення. Сьогодні на ран- 
ковому засіданні виступили представники Занзібару, 
Чехословаччици, Іспанії, Перу, Уругваю, Еквадору, Із- 
раїля, Ісландії, Алжіру та інших країн.

Наш кореспондент попросив президента Африкансько
го національного конгресу Танганьіки Зубері Мтемву 
прокоментувати діяльність комісії.

— Мені і моїм колегам, що представляють 14 кра
їн. — сказав Зубері Мтемву, — доручено підготувати 
комюніке, яке повинно відобразити всі паші ідеї і праг
нення. Глибокий інтерес, що виявляється до складан
ня цього документа з боку моїх друзів, те раз свід
чить про виняткову діловитість форуму.

Характер роботи нашої комісії наочно продемонстру
вав велику активність молодого покоління у вирішенні 
долі своїх народів, які відстоюють національну неза
лежність і свободу.

І що має особливо важливе значення в цій всесвітній 
конференції юності, на мій погляд, це те. що фопум 
був демонстрацією зростання сил молоді в боротьбі за 
розв’язання найактуальніших проблем сучасності.

Я представляю країну, яка дістала незалежність тіль
ки у вересні минулого року, і лише завдяки ньому я 
зміг приїхати в Москву на форум. Я розглядаю це виз
волення моєї країни як перший крок до її дальшого про
гресу. Я і мій народ дуже цінимо вклад соціалістичних 
країн, що подали моральну і матеріальну підтримку ба
гатьом залежним народам, у тому числі й моєї країни.

Мені пощастило бути присутнім на засіданні XV се
сії Генеральної Асамблеї ООН у той момент, коли прий
малась декларація про надання незалежності колоніаль
ним країнам і народам, внесена на розгляд Асамблеї 
главою делегації СРСР М. С. Хрущовим. Так шо мені 
особисто довелося перконатися в тій величезній ролі, 
яку відіграють країни соціалізму в спільній справі бо
ротьби за мир. проти колоніалізму,

3. ХРОМОВА, 
Б. ЛУК’ЯНОВ, 

А. МЕДВЕДЄВ, 
кореспонденти ТАРС.
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В дусі взаєморозуміння 
і дружби

Дев’ятий день у різних кінцях столиці майорять пра
пори більш як ста держав. Москвичі вже звикли до роз
порядку роботи Всесвітнього форуму. Зранку біля Бу
динку спілок, Центрального будинку літераторів збираю
ться люди, щоб особисто передати посланцям юності 
всієї планети палкі слова привіту, побажати їм успіху.

.Учасники форуму — молоді парламентарії і члени му
ніципальних рад відвідали сьогодні Верховну Раду 
СРСР. У залі засідань Великого Кремлівського палацу 
відбулась дружня розмова, в якій взяли участь заступ
ник голови Ради Національностей І. А. Каіров, заступ
ник голови Комісії законодавчих передбачень Ради На
ціональностей К. О. Губін та інші діячі Верховної Ради 
СРСР.

Сердечно вітаючи посланців молоді п’яти континентів, 
І. А. Каіров висловив впевненість, що форум внесе гід
ний вклад у справу зміцнення дружби і взаємного розу
міння між народами.

На просьбу гостей К. О. Губін розповів про діяль
ність найвищого органу державної влади Радянського 
Союзу і відповів на численні запитання молодих парла
ментаріїв. Він наводить цифри, які дають уявлення про 
те, що депутати піднялись до державної діяльності з 
надр народних мас. З 1.378 депутатів Верховної Ради 
більше тисячі безпосередньо зайняті в промисловості і 
сільському господарстві. 614 депутатів — це робітники 
і селяни. 1 зрозуміло, підкреслив К. О. Губін, що в своїх 
рішеннях вони керуються інтересами трудящих — своїх 
виборців. Депутат розповів про порядок проведення 
виборів до органів управління країни, про діяльність 
постійних комісій.

Відповідаючи на запитання про роль парламентської 
групи СРСР, він сказав, що ця група є членом Міжпар
ламентського союзу і в її завдання входить встановлен
ня тісніших контактів між країнами, а також сприяння 
мирному розв’язанню різних міжнародних спорів.

К. О. Губін відзначив, що парламентську групу СРСР 
не задовольняють деякі існуючі положення в Міжпарла
ментському союзі і насамперед політика дискримінації 
щодо ряду країн. Досі, наприклад, не оформлено член
ство Китайської Народної Республіки. Це мотивується 
тим, що КНР не є членом ООН. Воднораз до Міжпар
ламентського союзу прийнято Швейцарію, яка, як відо
мо, не представлена в ООН.

Депутат І. А. Каіров каже, що в справу зміцнення 
дружби, співробітництва, взаєморозуміння між країнами 
вносять свій вклад групи, що об’єднують окремі країни, 
як, наприклад, франко-радянська. Він запропонував мо
лодим парламентаріям подумати про створення таких 
груп у своїх країнах.

Від імені учасників форуму представник Греції Афа- 
насіос Какояніс подякував депутатам Верховної Ради 
за теплий прийом. Він сказав, що знайомство з діяль
ністю радянських депутатів дуже корисне для них. Ми 
бачимо, що ваша Конституція надає депутатам великі 
можливості. Нам було цікаво дізнатися, що в числі 
депутатів вашого найвищого орган)' влади багато моло
ді і жінок. Щодо Греції, то п нашому парламенті лише 
4 жінки і один молодий депутат, якому 29 років. Мо
лодь у Радянському Союзі відіграє величезну роль в 
управлінні державою.

На просьбу представника Кенії молодим парламента
ріям було надано можливість оглянути робочий кабінет 
і квартиру В. І. Леніна в Кремлі. Гості відвідали МавзЬ- 
лей В. І. Леніна і й. В. Сталіна.

Робота форуму наближається до кіпця. В різних комі
сіях приймаються декларації, звернення до міжнародних 
і національних організацій. В цих документах — підсу-

(Закінчення на 4-й стор.).
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В ДУСІ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ДРУЖБИ
(Закінчення).

мок ко-і<ктипного демократичного обговорення найваж
ливіших проблем, які хвилюють тепер молодь.

Необхідністю виховання юного покоління в дусі гума
нізму пройнятий один з важливих документів форуму— 
проект послання учасників комісії «Виховання молоді». 
Воно звернуте до всіх молодіжних національних і між
народних організацій, а також усіх, хто відповідальний 
за виховання молоді.

Ми, учасники форуму, відзначається в цьому посланні, 
засуджуємо людиноненависницькі тенденції у вихованні 
підростаючого покоління, пропаганду влади сильного 
над слабим. Ми вимагаємо заборони романів, що оспі
вують страхіття і вбивства, фільмів, які виступають з 
відкритою або замаскованою пропагандою порнографії, 
цинізму, війни, культу грубої сили. Від імені всіх учас
ників форуму ми звертаємось до представників світово
го мистецтва, літератури, видавців, кінодіячів з просьбою 
присвятити всі сили розвиткові благородних гуманних 
ідеалів, спрямовувати молодь на боротьбу за щасливе 
майбутнє всього людства.

— Шукати безробітного в нашій країні — цс все одно, 
що шукати голку в стогу сіна, — сказав представник 
молоді Угорщини Кароль Кіш у комісії по проблемах 
робітничої молоді. Він розповів потім про умови праці 
і життя молодих робітників в Угорській Народній Рес
публіці. Вони можуть з успіхом здійснювати свої заду
ми і розвивати здібності. Держава надає їм всілякі піль
ги, дбає про те, щоб підростаюче покоління було здо
ровим і щасливим. Недавно було спеціально виділено 
20 тисяч квартир для молодожонів.

Зовсім іншу картину намалював делегат з Австралії 
Ян Дейкін. У цій країні 200 тисяч безробітних і багато 
з них — молоді. Труднощі перед ними все зростають. 
При прийомі на роботу підприємці вимагають тепер від 
молоді вищого загальноосвітнього рівня, але не кожний 
має можливість-дістати потрібну освіту. Ян Дейкін звер
нувся до представників молоді Греції та Італії з прось
бою, щоб вони не радили своїм співвітчизникам їхати в 
Австралію шукати заробітку, бо тут багато емігрантів 
теж не мають роботи. Австралійський уряд використовує 
безробіття для наступу на життєвий рівень трудящих.

Країною, де процвітає деспотизм і тиранія, назвав 
свою батьківщину Саід Алі — представник молоді 
Саудівської Аравії. Тисячі молодих людей тут неспро
можні навіть купити шматок хліба. Місцеві робітники 
на нафтових промислах американської компанії одержу
ють зарплату в 20 раз меншу, ніж американські робіт
ники.

....... " —

Сьогодні в комісії, що обговорювала проблеми робіт
ничої молоді, дискусія закінчилась. Прийнято комюніке, 
в якому учасники комісії підтримують боротьбу трудя
щої молоді капіталістичних країн за реальне забезпе
чення права на працю, проти звільнення, безробіття, за 
рівну оплату, за рівну працю, за скорочення робочого 
дня без зниження заробітної плати, організацію профе
сійної і загальної освіти. З метою дальшого об’єднання 
зусиль молоді в боротьбі за свої соціальні та економічні 
права комісія вирішила звернутись до керівних органів 
міжнародних і національних молодіжних, профспілко
вих та інших організацій з просьбою розглянути питан
ня про скликання в 1963 році Всесвітньої конференції 
трудящої молоді.

У студентів кожної країни є свої особливі турботи. 
АГолодь Японії, наприклад, дуже занепокоєна відрод
женням в країні мілітаризму. Студенти Гаванського 
університету на Кубі ведуть безперестанну боротьбу з 
залишками реакції. А керівники студентського руху 
Болгарії добиваються все ширшої участі студентів у 
соціалістичному будівництві.

Але всі студенти хочуть миру і національної незалеж
ності, демократизації освіти і поліпшення умов життя. 
Єдність молоді допоможе якнайшвидшому здійсненню 
цих цілей. Так говориться і в комюніке, прийнятому сьо
годні на заключному засіданні студентської комісії.

Дискусія, в якій взяли участь представники студент
ських організацій з 49 країн, проходила в обстановці 
повного взаєморозуміння. Захисників розколу в студент
ському русі виявилось дуже небагато...

Представник студентів Канади намагався обілити ді
яльність МСК (КОСЕК). Проте не секрет, що керівни
цтво цієї міжнародної студентської організації~орієнтує- 
ться в своїй діяльності на реакційні елементи, виступає 
проти об’єднання студентського руху. ГІро це говорили 
багато учасників дискусії.

Але у величезній більшості своїй учасники комісій ви
ступають за дальший розвиток і зміцнення міжнародних 
зв’язків. Вони відзначають важливість проведення в 
найближчому майбутньому ряду студентських конферен
цій, семінарів, кампаній солідарності, а також скликан
ня конференції круглого стола, в якій візьмуть участь 
впливові студентські організації і яка, можливо, ство
рить основу для досягнення єдності міжнародного сту
дентського руху.

л. ОСТАШЕВА, 
А. ІВАНОВСЬКА, 

В. ЄГОРОВ, 
Н. ЖЕЛЄЗНОВ, 

кор. ТАРС.

Прийом у Кремлі з нагоди форуму молоді
Тайницький сад — один з мальовничих кутків Мос*=> 

крвського Кремля. 1 інисті алеї, своєрідний зелений 
проспект, що простягнувся біля підніжжя Кремлівсько
го пагорба від Боровицьких воріт, квітники радують око.

2 серпня тут зібрались посланці юності п яти конти
нентів. Вони були запрошені на прийом, влаштований 
Комітетом молодіжних організацііі СРСР з нагоди Все
світнього форуму молоді.

До присутніх звертається голова Комітету молодіжних 
організацій СРСР Петро Решетов. У своїй промові він 
підкреслює, що історія ще ніколи не знала таких пред
ставницьких зборів молодого покоління, як цей форум. 
Наш обов’язок — учасників форуму — донести до своїх 
організацій, а це значить до кожного юнака і дівчини 
земної кулі дух та ідеї цієї прекрасної школи мирное 
співіснування.

Петро Решетов запропонував тост за дружбу молоді 
всіх країн і континентів, за єдність у боротьбі за роз
в’язання насущних проблем, які хвилюють молодь сві
ту, за здоров’я гостей.

Виступає глава радянської делегації на форумі пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ Сергій Павлов. _

Він вітає присутніх від імені радянської молоді, від 
імені 19 мільйонів комсомольців.

Ми щасливі, сказав Сергій Павлов, що ініціатива про
ведення форуму зустріла найактивнішу підтримку у мо
лоді земної кулі. Форум — справді всесвітня зустріч мо
лоді, юнаків і дівчат, які додержуються найрізноманіт
ніших поглядів та ідеологій, віросповідань. Форум ще 
не закінчив свою роботу. Але вже можна твердити, що 
на цих широких і важливих зборах восторжсствували 
ідеї миру, дружби, рівноправності і прогресу.

В деяких країнах, сказав Сергій Павлов, народ ляк.'ц^ 
ють словом комунізм. А тут ви бачите, що радянські 
люди зв’язують з комунізмом усе найсвятіше, найгуман- 
ніше, найбільш горде.

Сергій Павлов проголосив тост за дружбу молоді всієї 
землі, за щастя молодого покоління, за міцний мир в 
усьому світі.

3 промовами на прийомі виступили Білл Хук — керів
ник делегації Австралії, священник, член.Комітету за
хисту миру Австралії; Харуо Камія — керівник делега
ції Японії; Хорхе Ріскет Вальдес — капітан повстан
ської армії Куби, керівник делегації Республіки Куба; 
Обліте Тетте — керівник делегації молоді Гани; Хорсг 
Шуман — керівник делегації НДР, голова Спілки віль
ної німецької молоді.

Для учасників прийому було дано концерт.
(ТАРС).

А В. К Е Т А. Т А р с
Кореспонденти ТАРС звернулись до учасників Всесвіт

нього форуму молоді — представників організацій різних 
країн з просьбою відповісти на три запитання:

1. Який головний підсумок форуму, його вклад у роз
в’язання проблем, що стоять перед молоддю середини 
XX століття?

2. Ваша думка про роль молоді в боротьбі за відвер
нення війни, за прогрес?

3. Яке, на вашу думку, значення зустрічей молоді, по
дібних до форуму, фестивалів, спортивних олімпіад?

Абдурахман Алі — член Фронту національного визво
лення Саудівської Аравії:

— На форумі присутні три представники моєї країни. 
Форум дав можливість його учасникам висловитися в 
найактуальніших питаннях дня:-Для об'єднання сил мо
лодого покоління у боротьбі за мир і дружбу проведе
ній асамблеї належатиме почесне місце. Дискусії ще 
раз підтвердили єдність молоді в її прагненні відстояти 
мир від загрози атомної війни, добитись повного роз
зброєння, покінчити з ганьбою нашої епохи — колоніа
лізмом. / це головний підсумок форуму.

Я брав участь в роботі комісії по проблемах діяль
ності молоді в інтересах мирного співіснування. Як і 
більшість учасників дискусії, цілком підтримую цю ідею, 
бо вона ослабляє імперіалізм і створює умови для 
об'єднання народів. Ті, хто говорить про неможливість 
мирного співіснування, забувають, що у нас тільки два 
шляхи — або мир, або війна, і третього шляху немає. 
При цьому мирне співіснування не виключає боротьби 
з імперіалізмом та колоніалізмом.

І, нарешті, дозвольте відповісти на останні два за
питання; молодь різних країн повинна частіше зустрі
чатись на' форумах, фестивалях, асамблеях. На цих 
зустрічах преисгавники різних молодіжних організацій, 
на мою думку, повинні звітувати про те, що вони зроби
ли на користь зміцнення миру. Я вважаю, що єдність 
молоді не просто фрази, в боротьбі за мир молодь може 
зробити багато чого.

Фрагоса Чавес Елеутеріо — студент з Мексіки:
— Молодь Мексіки з великим схваленням зустріла 

ідею проведення форуму. Міжнародна зустріч представ
ників молодіжних організацій всіх континеніів виправда
ли себе. Я вважаю, що такі зустрічі необхідні, вони до
помагають зблизити людей з різними політичними пере
конаннями.

Юники і дівчата країн Латинської Америки заінтере
совані в розвитку контактів. Але, на жаль, на шляху 
встановлення їх, наприклад, з молоддю Радянського 
Союзу і соціалістичних країн, стоять великі перешкоди. 
Наші власті, як правило, відмовляють нам у візах на 
виїзд в ці країни. Ви не ставили мені цього питання, але 
мені хотілося б самому сказати про це: наша молодь 
цікавиться життям своїх ровесників у Радянській краї
ні — країні, яка добилась величезних успіхів, країні, яка 
витримила грандіозну битву з фашизмом.

Майкл Голдмен — представник молодіжного і студент
ського руху за ядерне роззброєння.

— Ми збудували ще один міст — міст дружби молоді 
через п’ять континентів. Так розцінюю я з моїми друзя
ми результати нашої чудової московської зустрічі. Ми 
багато чого навчилися на цьому форумі. Я, зокрема, ді
знався, як борються за ядерне роззброєння мої ровесни
ки в Японії, Франції та інших країнах.

Особливо сподобалося мені на форумі те, що обгово
рення тієї чи іншої проблеми найменше було схоже на 
декларації. Це були ділові розмови про конкретні фор
ми боротьби за роззброєння, про конкретні 
робітництва і зміцнення дружби молоді всіх '

Впевнений, що зустріч у Москві збагатила 

нас, зміцнила в нас бажання брати ще активнішу участь 
в усіх сферах міжнародного життя.

Беатриса А. Родрігес — Федерація селянської молоді. 
Венесуела:

— Наша планета — це гігантська рілля. Але не всю
ди на ній плодами землі користуються ті люди, які ви
рощують ці плоди. Ось чому я вважаю великою заслу
гою Московського форуму той факт, що він приділив 
багато уваги і насущним потребам сільської молоді.

Ми побували в гостях у молодих господарів підмос
ковних колгоспів і ферм, розмовляли з нашими колега
ми з Китаю, Чехословаччини, Польщі. їх багатий дос
від — це наш актив, наші резерви.

Майкл Голд — американський письменник, почесний 
гість форуму:

— Дуже задоволений тим, що взяв участь у роботі 
форуму, зокрема комісії по вихованню молоді, і ось чому. 
Американська молодь рік у рік дедалі глибше підклю-. 
чається до тієї чудової боротьби за прогрес і мирне спів
існування, яку веде юність азіатського, африканського 
та європейського континентів. Мені було приємно поба
чити, що посланці моєї криїни беруть участь у форумі.

Я переконаний, що такого роду представницькі збори 
молоді, хай не зразу, а через якийсь час, обов’язково за
родять у серцях молодих глибокі процеси, примусять 
їх брати активнішу участь у різних сферах діяльності 
суспільства.

Джон Нільсон — шахтар з Шотландії:
— Форум був дуже корисним, тому що на ньому ство

рилась атмосфера єдності між робітничою молоддю сві
ту. Мені вдалось зустрітися з шахтарями з Донбасу і 
мати з ними цікаві розмови.

Що найбільше сподобалось у Москві? Це, звичайно, 
дружнє ставлення москвичів.

Олексій Сурков — письменник, почесний гість форуму:
— В руках молоді — ключі від завтрашнього дня. 

Нинішня чудова зустріч у Москві показала, що юність 
розуміє цю велику відповідальність, що вона сповнена 
рішимості не віддавати ці ключі людям, які не бажають 
людству добра, які ще мріють, щоб по землі пронеслася 
пожежа нової- війни.

В добру путь, юність/ Пам’ятайте, що долю миру вам 
вручило покоління, яке захистило вас від фашизму, по
коління, яке принесло світові надії на братерство, рів
ність, щастя усіх народів землі.

Люіс Антоніо Бустос Есгерра, голова комісії сільської 
молоді, студент університету м. Богота (Колумбія):

— Мене найбільше вразила єдність думок учасників 
форуму в основних питаннях боротьби волелюбних на
родів проти імперіалізму, колоніалізму, проти системи 
гноблення і експлуатації. Учасники форуму прийшли до 
одностайного висновку, що ця ганебна система повинна 
неодмінно зникнути з лиця землі.

Крім того, слід відзначити як позитивне, що величез
ну увагу на засіданнях комісії форуму було приділено 
таким животрепетним питанням, як захист миру. І я вви- 
жаю, що боротьба за мир є найважливішою справою 
нашого покоління.

У відповідь на друге запитання повинен сказати, що 
молодь являє собою авангард у боротьбі за збереження 
і зміцнення миру на землі. І як авангард вона повинна 
бути найактивнішою у проведенні в життя великих ідей 
миру та гуманізму.

/, нарешті, значення зустрічей молоді, подібних до 
форуму, фестивалів, спортивних олімпіад, величезне. 
Це найефективніший спосіб знайомства та контактів 
юнаків і дівчат різних країн, і, беручи до уваги все ви
щесказане, такі зустрічі необхідні.

Г. В. Масленников, московський будівельник:
— Я був у складі радянської делегації форуму, брав . 

участь у засіданнях комісії, яка обговорювала проблеми 
робітничої молоді. Тут виступали представники різних 
країн, і всі ми дізналися, за що борються молоді робіт- 
ники Африки і країн Латинської Америки, які проблеми 
розв’язують молоді трудівники соціалістичних держав. 
Форум допоміг немовби побачити робітників усього сві
ту з їх справами та їх турботами, і, безумовно, він 
сприятиме об’єднанню молоді в її боротьбі за мир, за 
ліквідацію колоніалізму. Без цього немислимий прогрес.

Під час форуму ми, радянські представники, позна
йомилися з кубинцями, англійцями, молодими робітни
ками інших країн. Всі вони — добрі хлопці й дівчата. 
Спільна думка така: нам треба регулярно зустрічатися, 
розмовляти, разом розв’язувати багато проблем. Тому 
учасники нашої комісії поставили питання про скликан
ня в 1963 році всесвітньої конференції трудящої молоді. 
Будемо сподіватися, що вона відбудеться.

Маргоно — представник Об’єднаного фронту індоне
зійської молоді:

— Форум, в якому мені пощастило взяти участь, роз
в’язував свої проблеми в дусі найтіснішого співробіт
ництва і взаєморозуміння. Безсумнівно, це ділове спів
робітництво і контакти, які встановилися тут між послан
цями різних країн і континентів, а також документи, які 
ми приймемо, принесуть велику користь у мобілізації 
молоді земної кулі в похід за мир, демократію, соціаль
ний прогрес.

В КІНОТЕАТРАХ МІСТА
КІНОТЕАТР «МИР.. Для лі- 

теіі «На графських руїнах». 
Початок о 10 годині ранку. 
«Шукачі щастя». Початок о 12,
1 год. 50 хв., З год. 40 хв. дня,
5 год. ЗО хв., 7 год. 20 хв. і У 
год. 20 хв. вечора.

КІНОТЕАТР ЇМ. ДЗЕРЖПН- 
СЬКОГО. Для дітей «Аіорська 
чайка». Початок о 9 год. ЗО хв. 
та 11 год. ранку. «Шукачі щасї 
тя». Початок о 12 год. ЗО хв.,
2 год. 20 хв., 4 год. 10 хв. дня,
6 год., 7 год. 50 хв. та 9 год. 
50 хв. вечора. О 8 год. 45 хв. 
вечора «Карнавальна ніч»

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро
нікально-документальні фільми: 
«Наталія Ужвій», «Індійська 
поема», «Іноземна хроніка»

№ 12/61. Демонструються без
перерви з 10 години ранку до 
9 години вечора. Художній 
фільм «Чориоморочка». Початок 
о 9 год. ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
«Смуіастий рейс». Початок о 9 
год. 20 хв. та 11 год. 10 хв. дня. 
«Шукачі щастя». Початок о 4 
год. 40 хв. дня, 6 год. 30 хв., 
8 год. 20 хв. та о 10 годині ве
чора. На літньому майданчику 
«Рангом нижче». Початок о У 
годині вечора.

Т. в. о. редактора
В. КРАМАРЕНКО-
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