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ДНІ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА УКРАЇНІ

СВЯТО ВІУЛЬТУРИ, 
СВЯТО ДРУЖБИ

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ДНІВ 
КУЛЬТУРИ ЧССР НА УКРАЇНІ

КИЇВ, 23 вересня. 
(РАТАУ). Глибокі корені 
і добрі традиції скріп
люють дружбу між на
родами Радянського 
Союзу і Чехословаччи- 
ни. Економічні зв’язки, 
творчі контакти, обмін 
художніми цінностями, 
культурне співробітниц
тво зближують їх, спри
яють взаємному всебіч
ному розквітові і духов
ному збагаченню. Цій 
благородній меті сприя
тимуть Дні культури 
ЧССР на Україні, від
криттю яких був присвя-

чений сьогодні урочис
тий вечір о Київському 
театрі опери та балету 
імені Т. Г. Шевченка.

У святково прикраше
ному залі зібрались дія
чі літератури і мистецт
ва, вчені, передовики 
виробництва, представ
ники партійних, радян
ських і громадських ор
ганізацій, 
молодь, воїни 
кої Армії.

Оплесками- 
ють присутні 
сцені членів 
Чехословацької

студентська 
Радянсь-

зустріча- 
пояпу на 
делегації 

Соціа-

ЛІСТИЧНОЇ Республіки!
яка прибула на Україну, 
Разом з ними — керів
ники партійних, радянсь
ких і громадських орга
нізацій столиці України, 
творчих спілок республі
ки, працівники культури.

На урочистому від
критті Днів культури 
виступили представники 
України і Чехословаччи- 
ни.

Господарі і гості об
мінялися пам'ятними по
дарунками. Київські шко
лярі вручили посланцям 
братньої країни букети 
квітів^

Потім відбувся спек
такль Словацького на
ціонального театру. Гля
дачам було показано 
оперу Е. Сухоня «Крут- 
нява».
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Автоматичні розвідники Всесвіту
На орбіту штучного супутника Землі виведено радян

ський космічний апарат «Космос-300». Планомірні запус
ки супутників цієї серії почалися з 16 березня 1962 року.

Супутники серії «Космос» по суті першими стали слу
жити практичним потребам людей. Використання штуч
них супутники Землі типу метеорологічних, комунікацій
них, навігаційних, геодезичних, геофізичних, астрономіч
них та іншого призначення відкриває нові широкі мож
ливості для розв’язання різних народногосподарських 
завдань.

Особливе місце, серед розв’язаних супутниками «Кос
мос» технічних питань займає автоматична стиковка апа; 
ратід у космосі, За допомогою супутників «Космос-180» і 
«Космос-188» в листопаді 1967 року було успішно завер
шено велику програму робіт по здійсненню автоматично
го пошуку, зближення, стиковки, спільного польоту і роз- 
Ьнковки. (ТАрС)
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На фото: перебування «Ятрані» в місті Угорський Брод (ЧССР). Керівник ансамблю 
народної пісні і танцю іОлшава» вручає ятранцям пам'ятний адрес.

зустріч •_
Учора, 22 вересня в Раді Міністрів УРСР 

відбулася зустріч з делегацією Чехословаччи- 
ии, яка прибула в Київ у зв’язку з Днями 
культури ЧССР на Україні.

Посланців братньої соціалістичної республі
ки прийняв член ГІолітбюро ЦК КП України, 
перший заступник Голови Ради Міністрів УРСР 
Н. Т. Кальченко. У теплій, дружній розмові 
він ознайомив гостей з державним устроєм 
Української РСР, досягненнями трудящих три
чі орденоносної республіки в розвитку еконо
міки, науки і культури. Тов. Кальченко поба
жав чехословацьким друзям щасливого перебу
вання на українській землі. - -

Керівник чехословацької делегації, заступник 
Голови уряду ЧССР К.Лацо подякував госпо
дарям за теплий прийом і дружні побажання.

На зустрічі були присутні заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР П. Т. Тронько, керівники 
ряду республіканських міністерств, відомств і 
організацій.

(РАТАУ).

ГОСТІ 
УКРАЇНИ

Великий загін працівників мис
тецтв Чехословацької Соціалістич
ної Республіки візьме участь У 
Днях культури ЧССР на Україні. 
Сім професіональних колективів 1 
один самодіяльний продемонстру
ють українським глядачам свою 
майстерність, познайомлять з пер
линами культури братньої країни.

З цікавим репертуаром виступить 
Словацький національний театр 
М. Братіславн, який славиться свої
ми майстрами сцени. Заснований 
близько п’ятдесяти років тому, 
театр здобув широке визнання по
становками опер І балетіп світової 
класики і особливо сучасних авто
рів. За великі успіхи в розвитку 
оперного мистецтва колектив удо
стоєний ордена Республіки. На ни
нішнє свято культури театр привіз 
дві опер» — «Крутнява», написану 
композитором Еугеном Сухонем на 
сучасну тему, і «Біла хвороба» Ті- 
бора Андрашована, створену за 
мотивами одноіменної п'єси Карела 
Чапека, До програми вечора одно

актних балетів гості вклю
чили три спектаклі — «Вес
на священна» Стравінського, 
«Дев’ятий вал» Одстрчіла, 
«Американець у Парижі» 
Ершвіна.
_ Трудящі України позна
йомляться ще з одним ко
лективом з Братіславн — 
камерним оркестром. Твори 
багатьох епох і стилів: та
кий творчий діапазон цього 
колективу. Особливу увагу 
він приділяє пропаганді но
вих творів сучасних сло
вацьких композиторів.

Славою високопрофесіо- 
нального колективу користує
ться симфонічний оркестр 
ансамблю, який носить ім’я 
свого засновника — талановн- 

(Закінчення на 2-й стор.)

Знайомство почалося з листування, да
лекі друзі з Моравії писали, що вони 

дужз хочуть побачити наш ансамбль, який,як 
їм стало відомо, працює на місцевій фольк
лорній хореографії. У такому ж плані творить 
і їх танцювальний колектив, а тому запросили 
«Ятрань» до себе в гості. Зустріч 1 особисте 
знайомство з ансамблем народної пісні і тан
цю «Олшава» з міста Угерськнй Брод відбу
лися під час Днів української культури в Че- 
хослова ічнні, що проходили в червні-липні ми
нулого року.

Всього чотири дні ятранці гостювали в 
Угерському Броді. Дивилися концерти чеських 
колег, побували на народних гуляннях. ЩО 
проходили з їх участю, показували свої танці. 
За цей короткий час нас зблизили не тільки 
схожість мов та однаковий вік більшості учас
ників ансамблю. Найбільше, мабуть, спільна 
мета — популяризувати народну танцювальну 
творчість.

«Олшава» — народний самодіяльний колек
тив. Всі 45 його учасників не професіонали. 
Це юнаки І дівчата з підприємств міста, за
кохані в красу народного танцю, вони присвя
чують цьому захопленню весь свій вільний 
час. Характерно, що виконавці зовсім відмо
вилися від сценічної обробки танцювальних 
номерів. Кожен танець виконується так, як він 
існує в народі. Тому танці супроводжуються 
піснею, бо така традиція в Моравії, тому в 
репертуарі чимало імпровізованих танців — це 
теж особливість цього краю. Нам. що звикли 
до чітко визначеної композиції танцю, було 
цікаво вперше побачити на сцені якусь по- 
своєму гармонійну невимушеність цих імпрові-

МОРАВСЬКІ 
РОЗСИПИ

зацій. Чи не найбільше враження на ятранців 
справив танець-імпровізація «Вербунк», Що 
його виконав чоловічий склад «Олшави».

Ансамбль народної пісні і танцю з У персько
го Броду досить популярний колектив. Завжди 
тепло його приймають у Моравії, знають його 
як одни Із найкращих самодіяльних колекти
вів у всій Чехословаччнні 1 навіть за кордо
ном, адже «Олшава» — неодноразовий учасник 
щорічних міжнародних фольклорних фестива
лів у Стражниці (ЧССР).

Лише чотири дні «Ятрань» був гостем «Ол- 
шавн». Та цього часу виявилося досить. Щоб 
стати друзями надовго. Між колективами за
в’язалося листування. Як тільки ми поверну
лися з Чехословаччинп, ваші нові друзі при
слали лнет-подяку за наші ковцертн. Ми за
просили їх до себе в гості. А через кілька 
днів радо вітатимемо в Кіровограді співучу І 
танцюючу «Олшаву».

А. КРИВОХИЖА, 
керівник заслуженого самодіяль

ного ансамблю танцю УРСР 
«Ятрань», заслужений Діяч мис
тецтв УРСР.

Пленум Устинівського райкому ЛКСМУ
Відбувся пленум Устинівського райко

му ЛКСМУ, який обговорив питання про 
завдання районної комсомольської орга
нізації по виконанню постанови X пле
нуму ЦК ЛКСМУ про стан і заходи по 
дальшому поліпшенню роботи комсо
мольських організацій по добору та ідей
ному загартуванню комсомольських кад
рів.

З доповіддю на пленумі виступив пер
ший секретар райкому комсомолу В. Кбр- 
нієць. В обговоренні доповіді взяли 
участь секретар комсомольської органі-’

зації колгоспу імені Куйбишева Л. Мун
тян, комсомольський пропагандист кол
госпу імені Ілліча Н. Балицька, органі
затор позакласної роботи Седнівської 
СШ І. Чередниченко, райвіськком, 
В. Ярошевич, секретар партійної органі
зації колгоспу імені Суворова Г. Субота 
та інші.

В роботі пленуму взяли участь секре
тарі райкому КП України І. О. Оковн- 
тий і О. Ю. Ткаченко та другий секретар 

‘обкому ЛКСМУ М. Гайдамака.

©ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ЯКЩО ВИРІШУВАТИ ТВОРЧО

»Лл?,гї??апружкСПІ АН.’.У хліборобів колгоспу «Україна» Гай- 
воронського району. Мета — І в наступному році мати на 
гектарі не менше зо центнерів пшениці.

С вач] працюють як годиться справжньому господареві їх 
перший порадник колгоспний агроном С. С. Лісничук.

Па знімку-, молодий механізатор М. СОТНИЧЕНКО, 
агроном С. С. ЛІСНИЧУК та студентка Знам’яиського сіль
ськогосподарського технікуму С. УШАКОВА.

Фото В, ЗЕМНОРІЯ,

Нинішпього року, коли серед комсо
мольських колективів шириться змагання 
за гідну зустріч 100-річчя з дня народ
ження В. 1. Леніна, коли ще більше зріс 
інтерес молоді до ленінської теоретичної 
спадщини, підбір пропагандистів гуртків 
комсомольської політосвіти має особливе 
значення. Завдання пропагандиста — 
спонукати слухача до особистих творчих 
пошуків, у повсякденних справах, у рості 
політичних і господарських успіхів окре
мих колективів віднаходити задуми І пе
редбачення В. І. Леніна.

Від особи пропагандиста, від його по-' 
літнчної освіченості і підготовки, коли 
виклад теми перетворюється у творчу 
Імпровізацію, коли пропагандист на
стільки легко оперує фактами і теоретич
ними поняттями, що йому не потрібно 
повсякчас звертатися до конспекту, у ве
ликій мірі залежить політична робота 
комсомольської організації.

У Голованівському районі заздалегідь 
подумали про це. До політичної роботи 
серед молоді залучено керівників під
приємств, голів колгоспів, учителів, інже
нерів, працівників райкому КІІ України, 
райвиконкому. Всі ці товариші мають 
певний пропагандистський досвід, переко
нані комуністи, які. як говорив В. І. Ле-

нін, роблять політику на кожному кроці. 
Рік Ленінського ювілею визначив у 
більшості райкомів 1 міськкомів комсо
молу і теми, Що будуть вивчатися в 
гуртках комсомольської політосвіти. Біль
шість юнаків і дівчат з комсомольських 
організацій Голованівського району ви
явили бажання глибше ознайомитися з 
життям і діяльністю Володимира Ілліча, 
з становленням Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, Основні гуртки комсо
мольської політосвіти в районі — «Біогра
фія В. І. Леніна», «Бесіди про партію», 
«Наш Ленінський ком:омол», пропаган
дисти яких розкриють перед юними слу
хачами велич духовних скарбів вождя і 
його соратників, покажуть всю багато
гранну революційну діяльність В. І. Ле
ніна по створенню першої в світі соціа
лістичної держави.

Отже, працівники Голованівського рай
кому комсомолу, секретарі первинних 
комсомольських організацій вірно зрозу
міли прагнення комсомольців в новому 
навчальному році, щодо вивчення основ
них політичних проблем.

Проте в самому комплектуванні мере
жі політичної освіти допущено чимало 
недоліків. Комплектація контингентів 
гуртків у першу чергу вимагає приблнз-

но однакового освітнього рівня тих, хто 
буде навчатися. В цьому питанні у голо- 
вапівців не все гаразд. Скажімо, в ком
сомольській організації колгоспу «Рас
свет» біографію В 1. Леніна будуть ви
вчати слухачі з вищою, середньою і вось
мирічною освітою. Немає потреби дово
дити. що матеріал окремі слухачі будуть 
сприймати по-різному. Подібне трапляє
ться і в інших комсомольських органі
заціях.

Наголошувалося, що слухачам-комсо- 
мольцям мало дати лише знання ленін
ських Ідей, їх треба залучати до вирі
шення конкретних політичних і господар
ських проблем. Найкраще цс робити н» 
прикладах свого колгоспу, підприємства. 
Показати ріст добробуту колгоспників, 
розширення виробничих площ на підори, 
ємствах. показати культурне зростання 
соціалістичного села, стирания граней 
між селом і містом. Пропагандисти мали 
під час канікул подбати про унаочнення. 
Останні не мали змоги цього зробити, бо 
затвердження їх відбулося наприкінці. 
Тематику політнавчання затверджено в 
той же строк.

Ця практика може негативно відбитися 
на рівні полігнавчання в окремих гурт
ках. У райкомі покладають надії на 
досвідченість пропагандистів. Але й пай- 
досвідченішнй мусить підготуватися, щоб 
провести заняття цікаво, глибоко і висо
коідейно

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара». 

Голованівськнй район.
Ok
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ГОСТІ УКРАЇНИ
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

того композитора і диригента Віта 
НеьД'їн. З успіхом гастролював він 
у багатьох країнах світу — Польщі, 
ИДР, Радянському Союзі, Швеції, 
Голландії. Японії. Своєю діяльністю 
оркестр сприяє розвиткові кращих 
музичних традицій. Українським

слухачам симфонічний оркестр за
пропонує симфонію рс мінор Анто- 
ніна Дворжака, концерт для ка
мерного оркестру індржіха Фелда 
та балету сюїту Павелд Иозефа 
Всйвавоаського.

Одним з кращих чоловічих хорів 
у Європі вважають Орхімені Віта 
Нседлн, «кий відзначив недавно 
своє 25-річчя. Він відомий як тала-

повитий популяризатор хорового 
мистецтва Чехословаччннн. Висту. 
нам цього колективу притаманна 
віртуозна майстерність. В його 
виконанні українські любителі спі
ву почують твори класики, чеські, 
словацькі І моравські народні пісні, 
а також 
лодії.

українські народні ме-

Гостсм ряду міст нашої республі
ки буде чехословацький ансамбль 
пісні і танцю — лауреат всесвітньо
го фестивалю молоді в Бухаресті у 
1953 році. У його програмі пісні й 
танці народів світу, твори класич-

ного репертуару. За великі досяг
нення в розвитку народного мисте
цтва ансамбль нагороджено орде
ном Праці.

З інтересом чекають на Україні 
• виступу ще одною відомого колек

тиву — духопого оркестру охорони 
Празького Кремля. Без його участі 
не обходиться жоден військовий 
парад у сголипі ЧССР. пін часто 
виступає по радіо і телебаченню, 
дав концерти в Празькому Кремлі. 
Дві нагороди — орден «Червона 
зірка» і орден Праці — свідчення 
його великих заслуг.

Любителі естрадної музики по* 
інайомлятьси з майстерністю прсд- 
ставників іцога жанру — артистами 
естрадного оркестру під керівниц
твом Карела Валдауфп. А шану
вальники народного самобутнього 
мистецтва но заслугах оцінять жит
тєрадісність. яскраві барви, націо
нальний колорит, якими відзначаю
ться репертуар самодіяльного ан
самблю народної пісні і ганцю 
«Олшапа» заводського клубу проф
спілок робітників м. Угорський Ьрод.

(РАТАУ).

ОНА проходить кілька кроків і 
озирається. Великий сріблястий 
човен місяця злегка погойду
ється над її хатою. Сьогодні в 
ньому сидить її мати Варвара Се- 
менівна Волощук. А ось учора бу

ли квіти і.., корова Лента.
Цей дивний човен уже кілька років 

проводжає її вдосвіта на ферму і зуст
річає пізнім вечором. Він викермовує 
на обрій, переповнений її мріями, наді
ями. І тоді вона думає, що все гаразд, 
бо завтра човен місяця привезе їй сон
це. Кругле і оранжеве. Сонце зігріє 
всю землю, а їй подарує кілька золотих 
променів щастя.
ВПЕРЕД рахманного степу хтось аиси- 
^пав пригірщ білих будиночків та густих 
садів і назвав усе це Червоним. Село, 
як село. Вулиці шугають попід паркана
ми, і___ __ ____ _
поверхової школи, 
воїнам, клуб. Це, так 
Червоного,

Обіч широкої вули
ці, неподалік, конто
ри колгоспу, на Дош
ці пошани мрійливо 
дивиться зовсім мо
лода жінка. Гладко 
зачесане світле во
лосся. Округле об
личчя з по-дитячому 
припухлими устами і 
густими віями, з під 
яких вихлюпується два 
голубих озерця. Євге
нія Круць, дівоче 
прізвище Волощук.

Напроти чайної роз
вертається автобус, 
розсовує дверцята, і 
люди легко зіскаку
ють на землю. Пер
ше, що їм кидається 
в очі, — портрети зна
менитих людей кол
госпу. 
JJ ВИТИСКУЮЧИ ДО 

грудей посвідчен
ня, крутолобе, неви
сокого росту дівча 
востаннє переступило 
поріг школи.

І тут за спиною за
дзвенів надривно 
шкільний дзвоник. За
співав про дороге 
дитинство, яке ніколи вже не повернеть
ся. Яке залишило свої сліди на обніжку 
дівочої юності. Відгорталися непомітно 
сім класів і в один день перетворилися 
на прозорі сторінки споминів.

— Дівчата, поступатиму в технікум!
— А я кінчатиму десятирічку.
— Завтра їду в Одесу.
Женя Волощук мовчки слухає запаль

ні прогнози своїх однокласників, супить 
густі брови. І коли Євген Крижанівський, 
з яким ходила до школи, запитав:

— А ти чому мовчиш?
Тихо відповіла:
— Попрацюю трохи на фермі. Мамі 

вже важко самій.,.
Варварі Семенівні дійсно вже важко 

було обходити свою групу корів. Не
рідко її найстаршенька Женя, поро
бивши уроки, приходила на допомогу.

— Ти, дівчино, до дійки не дістанеш, 
—- жартували доярки.

Але, бачачи, як вправно і вміло доїть 
мала Волощук, говорили:

— Росте в тебе, Варко, помічниця.
— Ай справді, — ясніло обличчя 

тері, — а там, можливо, і менші 
ду.ть моїм шляхом.

Так, Варваро Семенівно, добру ви со
бі зміну виховали. Невдовзі Женя стане 
досвідченою дояркою. А слідом за нею 
приймуть з ваших рук естафету її сест
ри Галина і Ганна. І хіба не запромі- 
няться радістю зморшки на вашім об
личчі, коли Ганна терпляче виходить 
групу нетеліа, І її первістки даватимуть 

І по 12—14 кілограмів молока щодня?
І чи не виповниться гордістю ваше 

серце, коли Женя від імені комсомоль
сько-молодіжного колективу ферми 
виступатиме на пленумі райкому комсо
молу? Коли за трудові успіхи її знімки 
прекрасять сторінки районної газети?

ВЙНЦЕВО-МАТОВІ хмари небавом 
розпливаються по сірому небу. Во

ни ховають блискучий човен місяця, 
який визирає то над похиленою вербою,

вихоплюючи з-за рогу будову дво- 
пам'ятник загиблим 

би мовити, центр

то над гостроребрим дахом молочної 
ферми.

Холодний світанок розхитує на дорозі 
пелехаті тіні дерев і відкидає їх на 
сині стіни будинків. Звивистою стежкою 
попід городами Женя поспішає на 
перше самостійне доїння. І хоч давно 
вже знала всі «секрети» своєї майбут
ньої професії, все одно було страшну
вато. Вже коли підсідала до норовис
тої Руслани, дівчину охопило тривожне 
передчуття.

— Ну, Руслано, ну, хороша, — попес
тила по широкій теплій шиї, — ну ось 
так, адже ти добра, правда ж?

І в цю мить добра Руслана так буц
нула, відра рід нею наче й не було.

На щастя, з усіх чотирнадцяти корів 
групи такою «невихованою» виявилася 
лише Руслана.

Нелегко було п’ятнадцятирічній Жені 
Волощук торувати свою трудову стеж
ку. Ранкове доїння обривало найсолод- 
ші сни. Ручна роздача кормів

ноги, а червона висока трибуна разом з 
нею пливе прямо в зал, а потім за ме
жі обласного міста, в їхнє Червоне. На
зустріч вибігають подруги по роботі, 
комсомолки Рая Алімова, Валя Охота, 
Галя Майстренко, Марія Кочен. Вони в 
білих халатах і з засуканими рукавами. 
Галя Майстренко ставить на землю 
дійницю і обіймає Женю:

—- Хвилювалась? А про ферму все 
розповіла?

— І про нас сказала? — заглядає 
очі сестра Ганна, — ми ж викликаємо 
лу область на змагання...

Потім уже, під час перерви, у вести
бюлі до Жені підійшов ветфельдшер і 
групкомсорг ферми Олексій Хитрук, 
який з нею приїхав на пленум обкому 
комсомолу:

— Молодець! Добре виступала, А дів
чата наші не підведуть.

— Безумовно, ні! — сяйнула з-під 
брів.

їхній комсомольсько-молодіжний ко*

В 
ці-

вияаила-

з гичкою
не

ма
лі-

ся справжньою мукою: рептух 
перегинав її майже вдвоє і ледь 
волікся по землі. А відра з молоком? 
Попервах вони здавались посудинами, 
наповненими оловом, які носити до ва
тів міг хіба що Жаботинський.

Увечері мати лагідно запитує:
— Натомилася, доню?
— Нітрішки, мамо.
— То піди до клубу, кажуть, інтерес

ний фільм...
— Обов'язково підуі
Який там клубі Через годину дівчина 

міцно спить, провалюючись у бездонний 
сон, забуваючи про подруг, про кіно і 
про руки, які трохи щемлять з незвич
ки.
Т>УКИ ДОЯРКИ. Я бачив їх у старої кол- 

госпниці,- яка не один десяток років 
віддала фермі. Вони були налиті бага
толітньою втомою і все ж не могли бу
ти спокійними навіть тоді, коли їхня 
господиня в святковій сукні сиділа з 
сусідами на призьбі. Незграбні і шер
шаві, вони весь час перебирали у пеле
ні невидиме мереживо.

Руки доярки, справді білі і міцні. Я 
бачив, як просто і вміло вони поводи
лися з технікою, примушуючи її вико
нувати таїнство доїння. Ці розумні ру
ки знайшли собі чудових помічників 
«Даугаву-100» і «Даугаву-200» і тому 
могли більше зробити і менше натоми- 
тися, ніж їхні попередники, про яких 
я згадував напочатку.

і Руки доярки. По їхніх долонях ков
зає вузенький човен місяця. Той самий, 
який досвітком проводжає їх на фер
му, а пізньої години — додому. В цей 
човен ховають вони свої радощі й болі, 
і він виколисує їх серед зоряного без
межжя.
ЗГАДАЄТЬСЯ слово доярці колгоспу 

«Мир» Гайворонського району Єв
генії Круць.

Це не сон. Женя сама все добре ро
зуміє і все ж, як уві сні, в неї терпнуть

лектив задумав справді гарну справу: 
виступив ініціатором змагання за гідну 
зустріч 100-річчя з дня народження 8. І. 
Леніна. На це змагання дівчата виклика
ли своїх молодих, колег з усієї Кіро- 
воградщини. І ось про це сказати дові
рили саме їй, Мені. Можливо, тому, 
в неї найвищі трудові показники, 
можливо, по тій причині, що вона, 
зважаючи на свій молодий пік, уже 
ярка з багаторічним стажем.

Ця поїздка в Кіровоград надовго 
лишиться в пам’яті Жені Круць. І 
через те, що вона сиділа а президії, 
її прізвище

за- 
не 

..ЩО 
занотовували в блонкоти 

кореспонденти, а тому, що дівчата з 
ферми саме їй доручили виступити від 
їхнього імені.

— Мамо!
Женя міцно пригортає тендітну 

тать свого чотирирічного Олежка.
— Скучив?
Син ствердно хитає головою:
— Скучив. Цілий день тебе не бачив. 
Де йому, оцьому маленькому ведме

дику, знати, що мама сьогодні після 
ранкового доїння погнала корів на ви
пас, а в обідню перерву секретар ком
сомольської організації колгоспу Вік
тор Трухін проводив бесіду про Ленін
ський залік.
.Що ж, трудовий вона складає 

пішно: менше десяти кілограмів 
корови не надоює.

— Знаєш, Олежко, Квасоля знову да
ла тридцять кілограмів молока.

— А хто така Квасоля?
Хіба йому поясниш, що це її улюбле

ниця, рекордистка. Вона і зовні гар
на. Білі і чорні латки та великі очі. 
схожі на пологі сливи. Є у Жені й інші 
племінні корови, які дають до двадцяти 
кілограмів молока. Але Квасолю- їм не 
наздогнати.

Вечір снує фіолетові сутінки на обрії 
непомітно підкрадається до вікна з-за 
крислатого куща бузку. Значить, скоро 
повернеться Микола. Можливо, сьогод-

пос-

ус-
8ІД

ні вдасться наговоритися молодому по 
дружжю. Бо ось уже котрий день вони: 
майже не бачаться; він комбайнер, у 
полі до ночі. Поміж ними лише 
Олежка своєрідним перекладачем: тат
кові розповідає про маму, а мамі —•
про тата.

На синьому тлі стіни над дверима — 
барвиста грамота, де чітко надруковано, 
що нею Гайпоронський райком комсо
молу нагороджує доярку колгоспу 
«Мир» Євгенію Круць за трудові успі
хи в змаганні на честь 50-річчя Ленін
ського комсомолу.

Женя крадькома кидає погляд на 
грамоту, ніби боїться, щоб не помітив 

син, і посміхається радісно майже дитя
чою посмішкою.

А перед очима червоний куток мо
лочно-товарної. На стіні багряним кри
лом вогніє перехідний прапор обкому 
комсомолу, який вони тримають уже 
близько року. Червоними трикутниками 
світяться пам'ятні вимпели.

В їхньому багряному вогні пломеніє 
і її частка праці. Цього року Женя на 
честь 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна зобов’язалася надоїти від 
кожної корови по 4 тисячі літрів моло
ка. На сьогодні вона надоїла по 3 тися
чі кілограмів.

Та й усі дівчата працюють з комсо
мольським вогником, який передається 
і літнім дояркам. При плані на п’яти
річку 37590 центнерів молока вже за
раз ферма має 37105 центнерів.

Колектив доярок по надоях на фу
ражну корову тримає перше місце в 
районі.
О ВИЧНИМ рухом відкидає ковдру, 

швидко одягається, і, на хвилинку 
схилившись над ліжком Олежки, тихо 
виходить. Ферма зовсім поруч. Тому че
рез кілька хвилин, одягнувши халат, во
на прямує до своєї групи. Двадцять го
лів, як по команді, нашорошують вуха, 
вони ще здалеку пізнають ходу своєї 
господарки.

— Повернись, Сорока!
— Мм-му, — мукає Сорока і слухня

но повертається боком.
— Муреля, а тебе що, треба просити? 
Муреля повертає настовбурчені вуха

і якийсь час прислухається.
Женя професійними рухами налагод

жує доїльний апарат.
Доїти ними почали нещодавно. Коли 

вперше занесли в корівник механічні 
«руки», доярки насторожились. Відвер
то кажучи, охочих було небагато. Як і 
завжди, першою взялася молодь.

Спочатку можна було спостерігати та
ку картину: з одного ряду корови дої
лись механічно, а другий ряд доїли 
вручну. Проте поступово все владнало
ся.

В групі Є. Круць двадцять корів. Що
правда, деякі й досі не визнають техні
ки. І тому Жені доводиться доїти їх 
вручну, а заодно привчати й до меха
нічних «рук».

На ферм! ще далеко не ідеальні умо
ви. Корми роздають вручну, молокопро
від не працює. Але, попри всі вади, 
кожного дня у молочній ванні хлюпаєть
ся біла запашна хмарина, а вагар Оле
на Підвисоцька вписує в табель рівні 
колонки цифр, які свідчать про те, що 
дівчата не піддаються труднощам і но 
думають- так просто комусь іншому пе
редати перехідний прапор обкому ком
сомолу.
Ть УЛИ комсомольські збори. Трохи за

тягнулись.. І зараз Женя поспішає 
до своєї домівки. Біля контори з висо
кого щита вслід їй дивиться інша Євге
нія руць. Серйозна, з роздуженими 
темними бровами і ледь помітною змор
шкою на переніссі. Це — знатна люди
на колгоспу, комсомолка, яка однією з 
перших включилася в змагання на честь 
ленінського ювілею.

Жон я поминає темний ріг вулиці і ди
виться на небо. Сріблястий човен міся
ця звисас над її хатою, а в ньому — її 
вісім трудових років і син Олежка.

Раптом човен починає пливти, про
кладаючи за собою світлу голубу до- 
нійГУІл Жсн' з;}аєтьсй- ЩО вона йде по 
Ній. Іде ДО обрію.

Вона спокійна. Все гаразд. Завтра чо- 
гпчн^'051"“51 пРиоозе велике оранжеве 
сонце, а їй подарує кілька золотих про
менів щастя...

В. ГОНЧАРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара». 
Колгосп «Мир»
І ■п'іпоропсіїкого району.

Фото В. Зсмнорія.



ГІЛЬШЕ року минуло і часу, як Франція пережила иебу- 
10 валу за глибиною і розмахом соціально-політичну кризу.

Тоді, в травні 1993 року, на Оік бунтуючого студентства рі
шуче став робітничий клас, підтримавши його справедливі 
пнмогп масовими страйками, у яких взяли участь більше 
9 мільйонів трудящих на чолі .з Комуністичною партією і 
профспілками Загальної конфедерації праці (3]\П). Вони ви
сунули розгорнуту програму боротьби за інтереси широких 
мас, за передову демократію, проти антинародної політики 
монополій.

Хоч правим силам у кінцевому рахунку вдалось утримати 
в своїх руках політичну владу, підприємці іі уряд змушені 
були піти на досить істотні поступки. Заробітну плату під
вищили в середньому по країні па 13 процентів, розширили
ся права профспілок на підприємствах. Нарешті, в жовтні 
1968 року Національні збори прийняли закон про реформу 
(орієнтацію) вищої школи, розроблений тогочасним міністром 
народної освіти Едгаром Фором.

Закон передбачав певну перебудову вкрай застарілої, ар
хаїчної і бюрократизованої структури університетів. Традицій
ні громіздкі факультети гуманітарно-філологічний, економіко- 
прапопий. природознавчих наук, медичний розбивались на 
«учбово-дослідні одиниці» з конкретним профілем, більш 
близьким до вимог виробництва я епоху науково-технічної 
революції. У кожній такій одиниці створювались виборні 
ради з представників студентів, викладачів І адміністратив. 
но-техиічного персоналу, яким передавалися певні права по 
Контролю за учбовим процесом, використанню коштів.

Після прийняття .закону про «орієнтацію» вищої школи 
перед студентським рухом Франції постало питання: ІЦо ро
бити далі? По якому шляху йти? Різноманітні політичні те
чії серед учнівської молоді по-рідному розуміють свої зав
дання.

Лівацька фракція в керівництві Національної спілки фран
цузьких студентів (ІОНЕФ) стала на сугубо сектантську по
зицію, типову для психології дрібнобуржуазного «револю
ціонізму». Оскільки капіталізм зберігається, міркували її 
представники, І гнобительський класовий характер системи 

^Цфодної освіти у Франції неминучий, значить, завойовані 
^студентством у травні 1968 року реформи е всього лише при

надою, прийняття якої було б «зрадою» справі «травневої 
революції», з подібної екстремістської позиції робились 
далекосяжні висновки щодо тактики: студенти закликалисяНА РОЗДОРІЖЖІ

СТУДЕНТСЬКИЙ РУХ У ФРАНЦІЇ

до бойкоту виборів у Ради автономних учбово-дослідних 
одиниць, до саботажу екзаменів і фактичної дезорганізації 
всього учбового процесу у впертій надії викликати таким 
чином «стихійний рух», здатний перекинутися на робітничий 
клас і привести до нової загальнонаціональної кризи.

Виходячи з подібних настанов, ліваки, об’єднані п «комі
тети дій», почали провокувати все більш гострі сутички на 
вулицях, залякуючи, а іноді І б’юдн Інакомислячих. Взимку 
трупи студентіп-аиархістів влаштували /справжній погром у 
приміщенні ректорату Паризької академії (учбового округу) 
Сорбонни і нових будівель учбових корпусів на східній око
лиці столиці. Хулігани розбивали телевізори, різали ножами 
картини, мазали фарбою стіни, спалювали канцелярські до
кументи.

Ці безвідповідальні акти, вандалізму лише дискредитували 
«^студентський рух в очах громадськості, давши властям 
'•’зручний привід для суворих політичних репресій — арештів 

студентів, затримки виплати їм стипендій, відміни відстроч
ки від призову на військову службу і т. іи. Більше того, ізо
люючи учнівську молодь від її головних союзників — широ
ких мас трудящих, ліваки фактично- сприяли реакційним 
елементам в рядах самого студентства.

«Помірні» (точніше кажучи, праві), оплотом яких з 1061 
року служить відкрито заохочувана властями Національна 
федерація французьких студентів (ФЕНФ), почали гарячко
во сколочувати всілякі організації, що стоять на ніби «апо
літичній». «корпоративній» платформі. Взявши активну 
участь у виборах університетських рад. «помірні» захопили 
в багатьох з них більшість, особливо на тих факультетах, де 
найбільш високий процент студентів — вихідців з буржуаз
них сімей. — медичних,, права і економіки.

Не дивно, що здорова, частина прогресивно настроєного 
студентства, яка спромоглася вчасно зрозуміти небезпеку 
«лівого» екстремізму, в свою чергу вжила рішучих зусиль 
до подолання наслідків Дезорганізаторської діяльності ліва
ків. Центром таких зусиль став рух за оновлення ІОНЕФ, 
підтриманій Спілкою студентів-комуністів («ІОНЕФ пур сов 
Реиуво»). Він виник після з’їзду ІОНЕФ у Марселі п грудні 
1968 року.

Різко критикуючи недостатність і непослідовність урядового 
закону про орієнтацію вищої школи, представники «ЮНЕФ — 
Реиуво» бачили в ньому не «обман», а реальні завоювання 
учнівської молоді в союзі з робітниками, вирвані у оеаЕііії в 
ході травневої кризи 1968 року. Вони відкидали безплідні 
формули «ліво»-радикальних угруповань («все або нічого», 
«чим гірше, цім краще»), вважаючи єдино правильною так
тику використання органів університетської автономії з ме
тою перетворення їх па плацдарм для дальшої боротьби за 
Інтереси молоді проти Фінансової олігархії І її держави.

Учасники «ЮНЕФ — Реиуво» прийняли, всупереч директи
вам лівацького керівництва, участь у виборах рад «учбово- 
дослідних одиниць» зібравши близько 20 процентів всіх 
голосів І провівши 1200 своїх кандидатів. Тоді проти них ви
ступили анархісти й Інші, використовуючи методи прямого 
терору, але без всякого успіху. Незважаючи па те, що па 
черговому з’їзді ІОНЕФ лівацьким угрупованням вдалося з 
допомогою всіляких печистоплотних маневрів .зберегти керів- 

/?~'тїицтво в своїх руках, перемога виявилася пірровою. Бо вопи 
нанесли тяжкий удар по масовій базі студентських профспі; 
лок, посиливши в них відцентрові течії як зліва, так і 
справа.

Отже, якщо спробувати підбити загальні підсумки бороть
би а рядах французького студентства за останній рік. то 
можна прийти дл цілком визначеного висновку.

Потерпів крах міф про молодь, як нібито абсолютно поза* 
класову силу, що має спої особливі закони розвитку. Полі
тичне розмежування перед лицем повпх завдань відбулося 
серед учнівської молоді досить чітко і закономірно, причому 
«ультраліві» опипплися, незважаючи па свої словесні край
ності. фактичними союзниками правобуржуазних сил під 
спільним прапором антикомунізму

Майбутнє в студентському русі Франції — за тими сила
ми. які зуміли иа власному досвіді зрозуміти, що без міц
ного союзу з робітничим класом І його Комуністичною пар
тією учнівська молодь приречена на вростання в нелюд
ську машину буржуазного суспільства, яку не здатні зірвати 
безплідні вибухи сліпого обурення. Зростаюче розуміння цієї 
Істини — головна причина невпинного росту популярності 
«ЮНЕФ — Реиуво*. Лідером руху став Бенуа Монье.

Ю. ЮР’ЄВ.

Успіхи
' ‘ в’єтнамських 

патріотів

ХАІ-ГОЙ. (ТАРС). За 45 днів — з 1 серп
ня по 15 вересня — ЦЬОГО року Народні 
збройні сили визволення Південного 
В’єтнаму вивели з строю 65 тисяч солда
тів і офіцерів противника, у тому числі 
25 тисяч американських військовослуж
бовців, збили і пошкодили 795 літаків і 
вертольотів, знищили 2600 військових

ГАВРОШІ САНТЬЯГО
Де б ви не з'явились у ЧІ- 

лійській столиці: на місько
му базарі, па центральній 
площі, або на автомобільній 
стоянці — всюди бродять ці 
і апроші Сантьяго — обідра
ні, голодні діти. Вони готові 
иа будь-яку роботу: допо
могти піднести що-небудь, 
почистити взуття, постерегти 
машину, змахнути з неї на
віть неіснуючий порох, про
дати будь-що, якби лише за. 
робити, Часто оті Декілька

септесімос (дрібна чілійська 
монета) які їм перепада
ють, служать для них єдн- 
иим засобом для існування.

Проблема голоду серед ді
тей — одна з найсерйозні
ших проблем не ТІЛЬКИ ЧІЛІ, 
але і всієї Латинської Аме
рики. За даними Організації 
0011 в питаннях продоволь
ства і сільського господар
ства (ФАО), третина всіх 
дітей слаборозвинутих країн 
постійно недоїдає. Латинська 
Америка н цьому відношенні 
не є винятком. Латиноаме
риканський континент по 
праву вважається континен
том молодих — 52,7 процен
та всього населення молод, 
ше 20 років. Але багато ДЬ 
тей не мають можливості 
вчитися, голодують, позбав-

лені медичної допомоги. В 
Чілі, наприклад, більше по
ловини дітей віком від і До 
5 років щоденно недоїдає.

Погане медичне обслугову
вання приводить до того, що 
в деяких районах країни із 
кожних 1000 новонароджених 
дітей 118 вмирає, не досяг
нувши й одного року. Таке ж 
становище і в інших країнах 
Латинської Америки. Як • 
раніше, десятки тисяч моло
дих чілійців, аргентИщів. 
братільців бродять вулицями 
міст і сіл своїх країн у по
шуках будь-якої роботи, яка 
дала б їм можливість мати 
кусок хліба

А. МЕДВЕДЕНКО, 
кореспондент ТАРС.

Сантьяго.

У „ГЕТТО“ 
БРЮССЕЛЯ

ЦЕ БУЛЛ пожежа в «гет
то», — так пише бельгій

ка газета «Пьопль» про траге
дію, яка відбулася в ніч на 
1 вересня п одному із будників 
в центральній частині Брюссе.
ля. У вогні загинуло не менше 9 чоловік і ше 
продовжуються пошуки тих, хто пропав без 
вісті під уламками будинку, від якого зали
шився один остов. Шість чоловік одержали 
опіки.

Цл пожежа найбільш сильна після того, як 
и 1967 році згорів універмаг «Інновасьон». — 
викликала велике занепокоєння в Бельгії. 
Справа в тому, що в результаті розслідування 
припін пожежі ще раз виявився зворотний 
бік «процвітаючої» Бельгії. Як можуть знахо
дитися в центрі міста будинки в аварійному 
стані і навіть цілі вулиці, які перетворились у 
справжні нетрі? — питають брюсссльцЕ Адже 
будинок на вулиці Ван Артевсльде. збудова
ний ще в минулому столітті, зайнявся як фа
кел, і багато його жителів згоріли заживо, 
В ньому було 17 кімнат, як) здавались під 
кайм, В цій старій розвалені опалення зовсім 
було відсутнім, І на всіх жителів був лише 
один туалет.

Жителями будинку були в основному Іно
земні робітники — виходці із Північної Афри
ки. Не від доброго життя вони «обрали» собі 
таке житло. Справа не тільки в тому, що за
робітки їх. як правило, значно нижчі від заро
бітної плати бельгійських робітників, але і в

расовій дискримінації, яка існує в країні. Як
що іноземний робітник захоче зняти пристойну 
квартиру, йому скаж5"гь: «Уже зайнята», або 
«шкодуємо, але тут не беруть кольорових», — 
пише газета «Пьопль». Ось чому в Брюсселі, 
як і в інших великих містах капіталістичних 
країн, за останній час-утворились цілі кварта
ли, «відведені* для іноземних робітників, які, 
як пише «Пьопль», сама ж Бельгія запросила 
на роботу. ЦІ квартали, по суті справи, 
справжні «гетто». Навіть тут в деяких кафе і 
ресторанах до «кольорових» робітників став
ляться презирливо, а на вітринах подібних 
закладів вивішуються таблички: «Не обслуго
вуємо північноафриканців».

Ось чому пожежа на вулиці Ван Лртевельде 
викликати такни резонанс в Бельгії. Вона ви
явила багато тіньових сторін життя, про яке 
не люблять говорити офіціальні особи Бюро 
Загальної федерації прані Бельгії вимагає від 
властей прийняти необхідних заходів, щоб 
запобігти полібпих катастроф.

В. волков. 
кореспондент ТАРС.

Брюссель.

Повідомлення про розмі
щення на американській вій
ськовій базі на Окінаві хі
мічної зброї серйозно стур
бувало японську громад
ськість. У зв'язку з цим жи
телі міста Наха провели де
монстрацію. учасники якої 
вимагали негайного вивезен
ня з Окінави всіх видів хі
мічної зброї 1 повернення 
острова Японії.

На знімку: мітинг
протесту проти розміщення 
американськими військами 
хімічної зброї на Окінаві.

Фото ЯПС-АПН.

КОРОТКО

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
УЛАН-БАТОР. Молодь на

родної Монголії готується гід
но зустріти 100-річчя з дня 
народження В. і. Леніна. ЦІ' 
МРСМ розробив копкретпі за
ходи по проведенню серед МО
ЛОДІ «Ленінського заліку» 
Програма «Ленінського залі
ку» передбачає глибоке ви
вчення творчої спадщини 
вождя світового пролетаріат^', 
і насамперед його робіт, при
свячених молоді.

«Вчитись. жити І працюва
ли, як Ілліч» — так називає
ться запланований цикл ле
нінських читань.

РАЙОН ГОТУЄТЬСЯ
ДО ЮВІЛЕЮ
СОФІЯ. У Ленінському ра. 

Поні болгарської столиці по
чалася ектпвпа підготовка до 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна.

На честь ювілею колективи 
промислових підприємств ра. 
йону борються за виконання 
п'ятої п’ятирічки па 4 місяці
раніше строку. ТІ. що відана- (ТАРС).

чаться у змаганні, будуть 
удостоєні ювілейних грамот 1 
значків. Організуються лек
торські групи. Більш як в (00 
семінарах вивчатимуться ле
нінські праці.

НЕОНАЦИСТИ 
ПІД ОХОРОНОЮ 
ПОЛІЦІЇ
БОНН. Неонацистській пар

тії НДП вдалося зз допомо
гою властей провестя в Ессені 
передвиборний мітинг. Демо
кратична громадськість міста 
організувала демонстрацію 
протесту, в якій взяло участь 
близько Б000 чоловік. Толі на 
допомогу неонацистам при
йшла поліція, яка пустила в 
хід водомети. Багато учасии- 
ків демонстрації заарешто
вано.

Представники демократич
них кіл країни рішуче вимага
ють зупинити неонацизм у За. 
хідній Німеччині. Група вя- 
кладачіп університету в Штут- 
гарті звернулась до всіх ви
борців з закликом ні в якому 
разі не голосувати за канди
датів НДП.

машин, потопили і підпалили 178 військо
вих суден і катерів, висадили в повітря 
80 військових складів противника.

Ці дані наведено у комюніке команду
вання Народних збройних сил визволен
ня, переданому Агентством преси «Виз
волення».

Молодь 
за припинення 
агресії

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). у 
новому навчальному році 
американські студенти ма
ють намір розширити антиво
єнний рух. По всій країні 
створюються комітети і ор
ганізації за якнайшпидше 
припинення агресії США у 
В'єтнамі. обговорюються 
плани проведення масових 
студентських демонстрацій 1 
мітингів.

15 жовтня в усіх універси
тетах і коледжах країни на 
один День припиняться за
няття. В цей день иа заклик 
студентської органі за ЦІ і 
«Комітет мораторію по В’єт
наму» американська молодь 
покине навчальні аудиторії 
і виступить за негайне за
кінчення агресії проти в’єт
намського народу. По всій 
країні студенти організують 
бесіди і збори з метою ви
криття аморального харак- 
церу американської агресії.

У рекламному оголошенпі, 
яке зайняло 21 вересня цілу 
сторінку газети «Нью-Йорк 
тайме», студентська органі
зація «Комітет мораторію по 
В'єтнаму» заявила: «Було б 
наївним місяць у місяць си
діти я пасивному чеканні то
го, коли президент Ніксоя 1 
міністр оборони Лейрд ви
знають. шо країна зробила 
помилку і що уряд без даль
ших зволікань поверне вій
ська додому з В’єтнаму».

В оголошенні підкреслює
ться. що одноденний мора
торій молоді проти в’єтнам
ської війни — тільки поча
ток широкого антивоєнного 
руху в США.

БАРОМЕТР
В1ЩУ(. БУРЮ
Літній період пе приніс скільки-небудь серйозного ПОЛІЙ- 

шення в економічному становищі Сполучених Штатів. Ctteo 
ціалктн вважають, що урядові не вдалося зупиняти іифля« 
цію — головну хворобу американської економіки нинішнього 
року. Ріст цій у країні, здається, не знав меж. Тільки я 
серпні підвищилися ціни на продовольство, зросла вартість 
транспорту, медичного обслуговування й Інших послуг.

Все літо в США тривав спад ділової активності — дев’я
тий уже з часу спаду 1946—49 р₽. I при тому найрізкіший І 
найдовший. Індекс курсу акцій Доу-Джопса. який у США 
використовується як своєрідний економічний барометр, » 
травня по липень упав па Цілих 160 пунктів — до рівня ЯОО 
пунктів (у грудні 1988 року вія складав 985) І лише трохи 
піднявся у серпні. Це падіння є передвісником серйозних еко
номічних потрясінь.

Найбільше впали в ціні акції так званих «конгломеоато- 
рів» (монополістичних груп, які об’єднують компанії різни» 
галузей промисловості) на зразок «Галф енд У естери Іяда- 
стріс», «Літтон індастріс». Знизився курс акцій авіатрап- 
спортпнх. залізничних, автобудівних, хімічних. текстильних І 
Інших компаній. Навіть політ «Аполлона-l І» яд Місяць не 
зміг зупинити падіння акцій таких гігантів апіакосмічяеї 
промисловості як «Боїнг». «Трумэн». «Макдоннел-Дуглас». 
Цього літа різко знизилися темпи житлового будівництва, а 
за ними й будівництво комерційних приміщень

Турботу коментаторів викликає не тільки економічне ста
новище в середині країни. Далеко не благополучне, на ї* 
думку, становище США І на зовнішніх ринках. У липні аме
риканський експорт лише ненабагато перевищив імпорт, і 
вважають, що в цьому році позитивне сальдо зовнішньотор
говельного балансу буде лише трохи більше, ніж у минулому 
році, коли, до речі, воно було найнижчим за останні ЗО ро
ків. Економічні спеціалісти зараз побоюються щоб деваль
вація західноєвропейських валют — за прикладом фран
цузького франка — не підірвала ще більше копкурентоздат- 
кість американських товарів.

У Сполучених Штатах говорять: «Коли Уолл-стріт простуд
жується. декілька мільйонів американців чхають». Зараз < 
Уолл-стріт і Інші фінансові Центри країни лихоманить так 
сильно, що економічні оглядачі серйозно побоюються, щоб 
вони не захворіли хронічним грипом.

X Е. Є ГОРОВ»
кореспондент ТАРС.

Нью-Йорк.
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ЗВІТУЄ
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
КОМІТЕТ

Не
успішністю
єдиною...

Третя комсомольська 
конференція 
градського 
сільськогосподарськ о г с 
машинобудування готу« 
велася як справжнє свя« 
то вузу. Делегати її ви
ділялись особливою під
тягнутістю, урочистістю. 
Здавалося б, сама об
становка підкаже тему 
великої, цікавої розмо
ви...

Секретар 
комсомолу 
Погрібний добру тре
тину доповіді присвя
тив успішності й пове
дінці. Виступаючі теж 
пішли цим шляхом.

— Комітет комсомолу 
не займався пи- 

успішності сту- 
—- говорить ста- 
однієї з груп 

Де 
про 
що 

навіть не 
чемпіонів...

вияснилося,

Кірово 
інституту

комітету
Станіслав«

зовсім 
танням 
дентів, 
роста
В. Стародубцев. - 
вже говорити 
спорт? Я впевнений 
наш секретар 
знає своїх

Далі вияснилося, що 
тільки за весняну екза
менаційну сесію студен
ти одержали 440 незадо
вільних оцінок. Цифра 
справді катострофічна. 

Невстигаючі — в ос
новному. першокурсники, 
і взагалі в ході конфе
ренції чітко вимальову
валася думка: першо
курсники — це одна ка
тегорія, старшокурсники 
— інша. Отут, мабуть, 
і треба шукати корінь 
зла.

Справді , Кіровоград
ський інститут сільсько
господарського машино
будування — дуже мо
лодий вуз. Може, рано 
вимагати усталених тра
дицій. Але ж зв’язок 
між курсами повинен іс
нувати? Чому ж тоді 
тільки зараз л'ятикурс- 
ник Іван Псьол вніс про
позицію брати шефство 
над молодшими група
ми?

Слід сказати, що про
позицію взяти шефство 
над відстаючими групами 
всі зустріли досить ак
тивно і схвально. Зна
чить, в інституті не бай
дужі люди зібралися. 
Зумій їх тільки спряму
вати, і вони зроблять 
усе. Саме цього й бра
кувало комітетові.

Та й не тільки цього. 
В доповіді не без гор
дості відзначалося, що 
комсомольська організа
ція інституту з року в 
рік зростає.

— Але за рахунок чо
го вона зростає? — пи
тає студент О. Динер- 
ман. — Тільки за раху
нок першокурсників, які 
прийшли комсомольця
ми зі школи. В групах 
же у нас ще багато не- 
спілкової молоді і ніхто 
не залучає її до комсо
молу.

На конференції було 
обрано новий склад ко
мітету комсомолу. Сек
ретарем обрано Миколу 
Коломійця — випускни
ка цього ж інституту.

Г. ІВАНЧЕНКО.

До 120-річчя з дня народження І. П. Павлова

У ТАЄМНИЦІ
МОЗКУ Класик природознавства, великий 

фізіолог Іван Петрович Павлов на
родився 27 вересня 1849 року в міс
ті Рязані. Семи років почав учити
ся грамоти, а одинадцяти — всту
пив до духовного училища, з яко
го перейшов до Рязанської духов
ної семінарії.

Світогляд молодого Павлова фор
мувався в знаменні 00-і роки, в 
сноху Герцена Добролюбова, Чер- 
яншевського, Писарева. Опорою їх 
матеріалістичного світогляду було 
природознавство.

Дід і батько Павлова були свя. 
іценникамн. Цю професію мав 
успадкувати і молодий Павлов. 
Проте піц покинув рязанську семі
нарію 1 вступив у 1870 році до Пе
тербурзького університету на при
родничий відділ фізико-математич- 
ного факультету, який закінчив че
рез п’ять років^ Па третьому курсі 
Павлов обрав своєю основною спе
ціальністю фізіологію тварин, а на 
четвертому закінчив свою першу 
наукову роботу про іннервацію під
шлункової залози, за яку був наго
роджений золотою медаллю фа
культету.

У перший період своєї дослід, 
ницької Діяльності Павлов працю
вав над вивченням серцево-судин
ної системи. У 1883 році він опуб
лікував і захистив дисертацію на 
вчений ступінь Доктора медицини.

Його класична праця присвячена 
відцентровим нервам серця.

У 1886 році, повернувшись з твор
чого двохрічиого відрядження в 
Бреславль І Лейпціг, Павлов роз
почав роботи в галузі фізіології 
травлення, інтерес до якої був ще 
з студентських років. Праця в цій 
галузі швидко дала великий успіх: 
уже п 1888 році Павлов виявив на
явність секреторних нервів підшлун
кової залози, нервів, які виклика
ють соковиділення. Цікаво, що 
протягом 20 років західноєвропей
ські дослідники не могли відтвори
ти досліди Павлова І брали під 
сумнів їх правильність, поки один з 
учнів Павлова не продемонстрував 
в Англії техніку його експеримен. 
тів.

У 90-х роках діяльність Павлова 
набула громадського визнання. У 
1904 році його — першого з росій
ських вчених — нагороджено Нобе
лівською премією — вищою в той 
час нагородою за наукові дослід
жений. За традицією під час цере
монії вручення почесного диплома 
і золотої медалі лауреата, вітальна 
.промова виголошувалася рідною 
мовою удостоєного цієї премії. За
ради Павлова професорові, який 
повинен був виступити з промовою 
на його честь, довелося спеціально 
вивчати російську мову,

На початку 900-х років Павлов 
приступає до майже недослідженої 
галузі фізіології'— фізіології ви
щих відділів центральної нервової 
системи — кори великих півкуль 
головного мозку. їй він присвятив 
35 років свого життя. Зібраний ним

матеріал був узагальнений в на
уковій праці «Лекції про роботу 
великих півкуль головного мозку» м 
1926 році.

Вчення про умови! рефлекси в 
найважливішим досягненням сучас*. 
иої фізіології. Павлов зробив вели* 
кий науковий подвиг тим, що роз
крив основні процеси, які відбуваю
ться у вищому відділі центральної 
нервової системи. До Павлова Фі
зіологам була відома лише так зва
на нижча нервова діяльність.

Особливо широко й інтенсивно 
розгорнулися дослідження Павлові» 
за Радянської влади. В січні 1021 
року В. І. Ленін підписав спеціаль
ний декрет про сприяння Павлову, 
зокрема про видання його безсмерт
ної праці «Двадцятирічний досвід 
об’єктивного вивчення вищої нер
вової діяльності тварин». «Хочеться / 
довго жити тому, що небувало роз
квітають мої лабораторії. Радян
ська влада дала мільйони на мої 
наукові праці», — з вдячністю гово
рить Павлов у 1935 році, і у відпо
відь всі сили і знання вченого пі" 
віддавав своїй країні, народові, 
людству. «Хоч що роблю, завжди 
думаю, що служу цим. скільки до
зволяють мені мої сили, насампе
ред моїй Вітчизні. На моїй батьків
щині йде тепер грандіозна соціаль
на перебудова... Я хочу дожити іце 
до того часу, поки не побачу оста
точних наслідків цієї... перебудо
ви...» — заявив Павлов у 1935 році.

11а фото: І, П. Павлов відкриває 
XV Міжнародний конгрес фізіологів 
(1935 рік).

І ЗНОВУ—
СТУДЕНТИ

Три дні на Криворізькому шосе тривала міжвідомча пер
шість міста з велоспорту. У змаганнях брали участь збірні 
команди обласних раї добровільних спортивних товариств.

У перший День велогонок на 20-кіло.метровій дистанції 
стартували жіночі команди. З результатом 39 хвилин 57 се
кунд фінішували спортсменки «Буревісника» В. Макаровська, 
Л. Осипова та Л. Чнгрнн. Команда «Авангарду» була дру
гою (47 хвилин 20 секунд), треті — спарзаківкн (53 хвилини 
55 секунд).

А на 50-кілометровій дистанції спортсмени «Буревісника» 
Г. Шеремет, Л. Нутовцев, В. Мезиц та В. Сурков досягла 
фінішу за 1 годину 16 хвилин 42 секунди. Це — найкращий 
результат серед чоловічих команд. Другими були авангар- 
дівці, третіми — спартаківці.

На другий ден и в іруповій гонці на 32-кілометровіі1 ди
станції стартували жінки. Вже після трьох кілометрів було 
ясно, що перевага на боці команди «Буревісника». З резуль
татом 1 година 43 секунди Вікторія Макаровська виграє гон. 
ку. А її подруги по команді Людмила Осипова та Людмила 
Чигрин долають відстань за 1 годину 1 хвилину та 1 годних 
6 хвилин 11 секунд.

Напруженою була боротьба між майстрами спорту В. Те- 
доренком («Авангард»), Г. Шереметом та В. Сурковим («Бу
ревісник») в гонці па 64 кілометри. Вона точилася до само
го фінішу. Нарешті. Г. Шеремет виходить уперед. Він фіні
шував з результатом 1 година 45 хвилин 45 секунд. Лише 
на 10 секунд відстав від нього авангардівець В. Тедоренко.

На третій день змагань почалися Індивідуальні гопки з 
роздільним стартом. На дистанції 15 кілометрів залікові оч
ки команді «Буревісника» принесли В. Макаровська, Л. Оси
пова, а авангардівцям — Л. Малець.

Чоловіки повинні були подолати 25-кілометрову дистанцію. 
Майстер спорту В. Тедоренко намагається виграти заїзд. 1 Це 
йому ніби вдається, але біля самого фінішу його переганяє 
В. Шеремет. 88 хв. 54 сек. — такий результат цього спорт
смена з «Буревісника». А В. Тедоренко відстає лише на дві 
секунди. Третім фінішував В. Сурков (39.18).

Загальнокомандну першість виграли спортсмени «Буревіс
ника». На другому місці — авангардівці, на третьому-« 
спартаківці.

Варто відзначити, що представники «Буревісника» в ни
нішньому році вже не вперше виборюють перемогу. І кож. 
кого разу студентська команда демонструє все вищу і вищу 
майстерність. На черзі я спортсменів «Буревісника» нові 
поєдинки. 8—10 жовтня вони візьмуть участь у першості рес
публіканської ради ДСТ «Буревісник».

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИЙ, 
головний суддя змаганЬ,

Першою фівішува.іа студентська команда.
Фото ІО. ЛІВАШННКОВА.

ПЕРШІСТЬ —
ЗА ЦУКРОВИКАМИ

На стадіоні Олександрійського 
цукрозаводу закінчилася пер
шість районної ради ДССТ «Ко
лос» з легкої атлетики. В зма
ганнях взяли участь тринадцять 
команд. Переконливу перемогу в 
цих змаганнях зайняли цукрови
ки (Інструктор по спорту В. Ян
чук). На другому місці спорт
смени зооветгехнікуму, на тре, 
тьому — команда районного 
об’єднання «Сільгосптехніки».

РОВНО, 23 вересня. (РАТАУ). У традиційних Всесо
юзних змаганнях з боксу пам’яті легендарного розвідні^ 
ка Героя Радянського Союзу М, І. Кузнецова брали 
участь цього разу 138 спортсменів з 40 міст країни. Із 
11 золотих медалей — б завоювали українські майстри 
шкіряної рукавички. Це — Віктор Семехін (Кримська 
область), Володимир Верзуни (Харків), Василь ГІоліщуй 
(Київ), Григорій Мошняга, Павло Дмитріев, Геннадій 
Медяник (усі троє з Ровно).

22-річному залізничникові із Свердловська Марату 
Хісматулліну, який представляв на змаганнях земляків 
легендарного героя, було вручено приз «За волю до пе
ремоги», встановлений колишніми ровенськими партизан 
нами. Він прийняв то нагороду з рук прославленого 
рингового бійця, колишнього ад’ютанта командира пар
тизанського загону «Переможець» заслуженого майстра 
спорту СРСР Миколи Корольова.

ЧЕМПІОНИ БЕЗ КОНКУРЕНТІВ
В Кіровоградському стрілецькому клубі за

кінчилися змагання на першість обласної ради 
ДССТ «Авангард» з кульової стрільби. На 
вогневі рубежі вийшли збірні команди буді
вельників, машинобудівників, енергетиків, ву
гільників, працівників легкої промисловості. В 
кожній команді чотири спортсмени; три чоло, 
віки та одна жінка.

Найкращий результат у стрільбі на 50 метрів 
лежачи показала студентка Кіровоградського 
технікуму сільськогосподарського машинобу
дування Ніна Кухаревська. Набравши 292 очка 
з трьохсот можливих, вона виконала норму 
першого спортивного розряду. Друге місце 
дісталось представниці гірників Світлані Тимо
шенко (Олександрія), трете — Людмилі Зелен
ко (Кіровоградська взуттєва фабрика).

У чоловіків у цій вправі переміг червонозо- 
рівець Володимир Степанов. Віктор Жадано- 
внч (Кіровоградська взуттєва 
фабрика) був другим, а пред- 
ставник олександрійських гірші-

' тре-
по де- 
стоячи .

та з коліна, дистанція 50 метрів. Серед жінон 
знову перемогла Ніна Кухаревська, другою ■ 
була Світлана Тимошенко. Трете місце в цій 
вправі зайняла представниця енергетиків Люд- 
мила Богдашева (Світловодськ). У чоловіків 
перше місце вибороли студент Кіровоградсько
го технікуму сільськогосподарського машннб- 
будування Олександр Черненко.

У командному заліку перемоиіцямн сталі) 
представники машинобудівників — Ніна КухЛ® 
ревська, Олександр Черненко, Петро ІпатовЦ 
Володимир Степанов. На другому місці комаїн 
да гірників, на третьому — обкому профспілці 
ки працівників легкої промисловості.

Прикро, що більшість учасників змагань по
казала низькі результати. За перше командно 
місце фактично боротьби не було. Чемпіони 
досягли успіху без конкуренції.

М. СТОРЧАК.

ків А. Фургайло на 
тьому місці. Потім — 
Сять пострілів лежачи,

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 27 вересня. Перша 

програма. 9.00 — Гімнастика.
(М). 9.45 — Новини. (М). 10.00 
— хБудьте щасливі»-, (М). 
■ Приборкувачі стихії.

10.50 — Зустрічі з майст- 
театру. Народна артист.

СРСР. Майя Плісецька.
11.50 — «Знання». Науко, 

програма.

10.30
(М). 
рами 
ка
(М). . .
во-пізнавальпа програма. 
(Одеса), 12.20 — Наша афіша,
(К). 12.25 —■ «Незабутнє», (К). 
12.50 —. До 100-річчя з Дня на
родження Леніна. Фестиваль 
самодіяльного мистецтва.
(Львів). 13.30 — Мультфільм. 
«Малюк і Карлсон». (К). 14.20 
— Атлас народів СРСР, Тувіїн-

гька АРСР. (М). 14.50 - До 
Дня машинобудування. ;«По» 
гляД У майбутнє». (Донецьк). 
т-іАп 7^™Вистапа Омського 
ГЮІу. 1 z.00 — «На меридіана?! 
України». (К). 17.30 ~ ГІрогра-і 
ма кольорового телебаченні)« 
«Кістка лося». Прем’єра теле
спектаклю. (М). 13.30 ~ Чем
піонат світу з художньої гім
настики. Болгарія. 20.00 —
«Ленінізм — прапор нашої 
епохи». (М). 20.30 - .«Крупи і 
Краузе». Телефільм. 5 серія. 
1 «Музичний ант
ракт». (М). 22.20 — «Портрет

^аслужепа артистка« 
УРСР Г. ІІіколаєва

Q ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 26 вересня, 9.40 — 

Художній фільм :«Мати і без
мовність». (II серія). 11.00 — 
Програма Республіканської сту
дії телебачення. 16.40 — До 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Фестиваль народ
ної творчості. 17.40 — Програма 
Республіканської студії телеба
чення.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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маляр-штукатур. 
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