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ДЕЛЕГАТЙ^Шине^АСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКО! КОпфегьнц..

3 РЕКОРДОМ, 
СВІТЛОПІЛЬЦІ!

Трудовою перемогою започаткували 
другий рік п’ятирічки шахтарі Світлопіль. 
ськоі шахти. Місяць тому бригада про
хідників, яку очолює комуніст І. М. Хво
ростина, спустилась в забій для проклад
ки hodhx штреків. Уклавши договір на 
соціалістичне змагання з відомою 
бригадою В. А. Вдовенка, шахтн «Вербо- 
лозівська», колектив дав слово побити 
рекорд проходки — 428 поюнних мет
рів, який належав суперникам. І ось 
стали відомі результати цього трудового 
поєдинку. По Олександрійському буро- 
оугільному басейну зареєстровано но
вий всесоюзний рекорд проходки штре
ків за місяць — 550 погонних метрів. 
Адреса прописки рекорду віднині — 
Світлопільська шахта міста Олександрії. 
Творці рекорду — колектив, більшість 
якого становлять комсомольці і молодь. 
Разом з тими, хто завершував рекордну 
вахту, стояв прохідник, член бюро 
Олександрійського місьнко?лу комсомо
лу, член бюро обкому ЛКСМУ Леонід 
Буценко.

З нагоди вшанування бригади-пере- 
‘ можця на шахті відбувся урочистий мі

тинг.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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• 9 лютого в Кіровограді відбулася нарада партійно-господарського 
активу .області з питань промисловості, будівництва

транспорту, зв’язку, торгівлі і побуту
З доповіддю про підсумки гос

подарської діяльності за минулий 
рік та завдання на 1972 рік ви
ступив на нараді секретар облас
ного номітету партії І. С. ІВА- 
НЄНКО.

Виконуючи рішення XXIV з’їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КП України, го
ворить доповідач, більшість колек
тивів промислових підприємств, 
будов, транспорту, торгівлі, гро
мадського харчування, побутового 
обслуговування під^ керівництвом 
партійних організацій добились в 
першому році п’ятирічки високих 
виробничих показників, забезпечи
ли виконання народногосподар
ських планів. Трудівники промис
ловості області достроково, 26 гру
дня, винонали річний план реалі
зації продукції і виробили її понад 
план на 20,7 мільйона карбованців. 
Додатково до плану одержано 311 
тисяч тонн вугілля, 160 тисяч тонн 
брикету, 71 мільйон кіловат-годин 
електроенергії, 4,8 тисячі тонн 
графіту, 425 сівалок, 501 тонну 
ковбасних виробів, 3,2 тисячі тонн 
цукру, 653 тонни кондитерських 
виробів, 48 тисяч пар шкіряного 
взуття. Це значно більше, ніж пе
редбачалось соціалістичними зо
бов’язаннями.

Партійна організація області ве
де велику роботу по мобілізації ко
муністів і всіх трудящих на бо
ротьбу за прискорення темпів на
уково-технічного прогресу, впро
вадження прогресивної технологи 
і передових методів праці, та 
здійснення інших заходів, які 
сприяють підвищенню ефективнос
ті виробництва і росту продуктив-

ності праці. В таких вирішальних 
галузях промисловості, як машино- 
Зудування, металообробна, чорна і 
кольорова металургія, електроенер' 
гетина майже весь приріст про
дукції одержано за рахунок підви
щення продуктивності праці, план 
по якій у 1У71 році виконаний на 
102 проценти. Досягненню непога
них успіхів трудових колективів 
сприяли механізація і автоматиза
ція виробничих процесів, навчання 
кадрів робітників та інженерчо- 
технічних працівників, організація 
широкого соціалістичного зма
гання.

В минулому році, говорить І. С. 
Іваненно, було здійснене велике 
будівництво. Введена я експлуата
цію шахта «Світлопільсьна» по
тужністю 1,5 мільйона тонн вугіл
ля в рік, молокозавод і пивзавод 
в м Олександрії, завершена елек
трифікація залізниці на дільниці 
Хирівка — Помічна. Трудящі об
ласті одержали 134 тисячі нвад- 
ратннх метрів житла, шкіл на 2240 
учнівських місць, дитячих дошніль- 
них занладів на УЗО місць. Завер
шено будівництво газопроводу 
Кременчук •— Кіровоград, почалась 
газифікація промислових підпри- 
смств і житлових будинків облас
ного центру.

Поліпшилась робота транспорту, 
зв'язну, торговельних організацій.

Одная не всі трудові колективи 
відшукали шляхи для підвищення 
ефективності виробництва, Деякі 
підприємства не виконали в 1971 
році плану реалізації продукції, 
не впорались з планом по продук
тивності праці.

Доповідач донладно зупинився 
на завданнях, які стоять перед 
партійними організаціями, колек
тивами трудящих області, що ви
тікають з рішень листопадового 
(1971 р.) Пленуму ЦК КПРС і п'я
тирічного плану.

На нараді виступили бригадир 
шахти «Світлопільсьна» М. І. МІ
РОШНИЧЕНКО, бригадир комплекс
ної бригади управління № 1 тресту 
«Кіровоградсільбуд», О. С. ШИЯН, 
перший секретар Кіровоградського 
міськкому КП України І. П, ВА- 
ЛЯВСЬКИЙ, голова виконкому 
Знам’янської міської Ради депу
татів трудящих Т. М. ДОРЕНКО, 
секретар вузлового парткому стан
ції Помічна П. А. ПАРХОМЕНКО, 
дирентер Кіровоградської взуттє
вої фабрики О. Н. УДОДОВСЬКИИ, 
голова обласної ради профспілок 
Д. Т. ЖМАК, начальник обласного 
управління торгівлі В. О. ЛИМАР, 
керуючий бурякоцукротр е с т о м 
Г. І. СТЕПОВИЙ, начальник облас
ного управління побутового об
слуговування Л. Д. ТЕРНАВСЬКИЯ. 
начальник управління внутрішніх 
справ облвиконкому С. А. ШЕВ-. 
ЧЕНКО.

У роботі наради партійно-гос
подарського активу області взяли 
участь члени бюро обкому КП 
України.

На нараді виступив з промовою 
перший секретар обкому КП Ук
раїни М. М. КОБИЛЬЧАК.

Учасники наради партійно-гос
подарського активу області при
йняли нові соціалістичні зобов’я 
зання.

Нещодавно були підбиті 
Підсумки огляду худож 
ньої самодіяльності аагаль- 
лоосвітиіх шкіл міста. Два 
дні на сцені клубу 1ИВЛП 
цивільної авіації лунали 
лісні, вихрились танці. 
Учасники художньої само
діяльності тридцяти шкіл 
та двох шкіл-інтернатів 
змагались у майстерності 
та артистичності.

Згідно результатів огля
ду серед середніх, шкіл

ЗВІТ ЮНИХ МИТЦІВ
перше місце зайняв колек
тив художньої самодіяль
ності Кіровоградської шко
ли № 6. Одним з кращих 
визнано хор цієї школи 
Відзначено добру підготов 
ну хористів першої міської 
школн-інтернату, колектив 
художньої самодіяльності 
якої посів друге місце. 
Третє місце зайняли юні

МИТЦІ З середньої ШКОДИ 
№ 13.

Серед восьмирічних кра- 
щимл визнано колективи 
шкіл .4- 18. 8. 25, які зайня
ли відповідно перше, друге 
та трете місця,

Жюрі відзначило також 
майстерність хорового ко
лективу середньої школи 
№ ЗО, вокально-інструмен

тального ансамблю .школи 
№ 11. солістки з школи 
№ 32 Надії Твердоступ та 
інших виконавців.

Колективи, відібрані на 
огляді, незабаром візьмуть 
участь у огляді художньої 
самодіяльності шкіл об
ласті,

М. МАИСТРЕІіКО.

ВІД МРІЇ
Механізатори вже звикли до Василька Глущенна. 

Майже щодня після уроків прибігав він у трантор- 
ну бригаду: то допоможе закрутити гайку, то по
дасть необхідний ключ, а то мовчки спостерігає, 
придивляється, ян правильно переводити важелі, 
заводити двигуна, В ці хвилини юнак бачив себе 
в мріях за кермом трактора.

А потім було Гайворонсые СПТУ № 5. Один рін 
навчання. Але ян багато він дав майбутньому спе
ціалісту.

У тракторній бригаді хлопця зустріли привітно 
Іван Якович — бригадир, розмовляв з ним, ян з 
рівним, цікавився, як навчався, яка робота до 
вподоби.

— То, кажеш, права тракториста і комбайнера 
отримав? — запитав у задумі.

І враз — еесело:
— Ось і добре! Приймай номбайна. Хлопці вже 

два дні косять. Ось цей «Херсонець-, — твій.
Що ж, комбайна, то й — номбайна. Василь не 

заперечував. Відрегулював його, налагодив, а дру
гого дня виїхав у поле.

А через декілька днів, з'юрмившись біля дошки 
показників, на якій щодня відмічали результати 
соціалістичного змагання, механізатори хвалили 
юнака:

— Тан ти, Василю, ще й рекорд встановиш!
— Молодець! На два дні пізніше розпочав носи

ти, а вже наздоганяє інших.
А з досвідченим комбайнером Миколою Коля

дою, який мав найкращі результати, хлопці жар
тували:

— Дивись, Миколо, майорітиме червоний прапо
рець на Василевому агрегаті.

Не вдалося тоді Василеві випередити Миколу 
Коляду. Але й друге місце у соціалістичному зма
ганні серед механізаторів господарства — почасне 
досягнення.

То було шість років тому, всі ці рони на полях 
рідного колгоспу ‘Василь водна трантор: сіяв, орав, 
боронував, а ян була потреба, в гарячі жнивні дні 
брав у руни штурвал степового корабля.

Про те, як працював і працює юнаи, розповіда
ють його товариші-механізатори, керівники гос
подарства. І кожен згадує якусь теплу історію: 
одному допоміг-, другому — підказав, іншого — 
навчив.

Помічнин бригадира п’ятої бригади Микола Пои
менно відмічає, що нині Василя поставили на одну 
з найважливіших ділянок роботи — роздачу кор
мів. Вже понад три місяці працює юнак на цьому 
місці, а за цей час на кормороздаточному пункті 
відбулося чимало змін. Від введення у дію раціона
лізаторських пропозицій, запропонованих Васи
лем, отримано чималий економічний ефент, вивіль
нено дві машини, Василь знову щось прикидає, 
підраховує, обіцяє; «Через два тижні, ян введемо 
о дію новий агрегат, вивільнимо і третю машину». 
Тоді роздачу нормів на дільниці Василь забезпечу
ватиме лише своїм трактором.

Бригадир другої тракторної бриї ади Микола 
Петрович Ноцюрба згадує, ян у свій вихідний день 
Василь не відмовився попрацювати о його бригаді, 
допоміг виконати важливе завдання, хлопці з 
бригади І. Я. Пономаренка — як Василь після змі
ни лишився лагодити взже.ті навантажувача. У 
тридцятиградусний мороз, хуртовину майже шість 
годин лишався віч у полі, дони корм не доставили 
на ферму.

Тан проходять дні Василя Глущенна. Крім гос
подарських, у нього ще є турботи комсомольські: 
два роки Василь був заступником секретаря ком
сомольської організації, нині — член комітету ком
сомолу колгоспу, групчомсорг комсомольсько-мо
лодіжної групи, яна створена при нормороздаточ- 
кому пункті. Сьогодні турбот у комсомольського 
активіста ще більше — на минулій звітно-виборні»» 
конференції його обрано членом рамному комсо
молу.

До сказаного про делегата XVII обласної комсо
мольської конференції тракториста Василя. ~ Глу« 
Щенка хотілося б доповнити: бригада, у якій він 
працює, — одна з передових комсомольсько-моло
діжних колективів Новоукраінського району, у 
червні минулого року Василь став членом КПРС.

Ю Л1ВАШНИКОВ.
Колгосп «Дружба»
Новоукраїнського району.
На фО то : Василь ГЛУЩЕНКО.
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його доїння, 1! кращих механізаторів, 
5 переможців конкурсу наладчиків до
їльних апаратів одержали направлення 
в спеціальні учбові заклади. В значиш 
мірі зростанню майстерності молодих 
сприяють місцеві гуртки, школи по під
вищенню економічної освіти. Добре на
лагоджено економічну підготовку кадрів 
молочнотоварних ферм в колгоспі імені 
Карла Маркса.

Вже традиційними стали у нас щорічні 
зльоти доярок, на яких досвідчені, пере
дові доярки діляться своїми успіхами, 
розповідають про «секрети» високих на
доїв.

Завітайте в наші села, пройдіть їх ву
лицями. Вам не потрібний провідник, 
котрий розповів би вам про знатних лю
дей, бо па будинках, в яких воші про
живають, прикріплено таблички «Тут жи
ве знатний трудівник Долиящини». Це 
один з моральних стимулів, що застосо
вуються у нас на відзначення кращих з 
кращих, та не єдиний. Кращих молодих 
доярок, свинарок, телятниць, нагороджу
ємо призами, вимпелами, цінними пода
рунками, відзначаємо почесними дипло
мами, грамотами. В кожній школі та бі
бліотеці оформлені Книги та Дошки по
шани, до яких занесені кращі люди села.

Дальший розвиток тваринництва не
можливий без зміцнення його кормової 
бази. Відповідаючи на заклик ульянов- 
ців, 578 юнаків та дівчат взяло участь у 
вирішенні цього питання. Особливо від
значалися комсомольці колгоспу імені 
Кірова: комсомольсько-молодіжііпй екі
паж шоферів та комсомольська група 
доярок. І наслідок чудовий'— третя 
частина заготовлених для худоби кормів 
— справа рук молодих.

ІІині молоді тваринники Долиящини 
на марші другого року дев'ятої п’яти
річки. Обгозоремо й прийнято колективні 
та індивідуальні соціалістичні зобов'я
зання. Головним своїм завданням комсо
мольці й молодь і надалі вважають н;д- 
несешія продуктивності громадського 
тваринництва, комплексну механізацію 
ферм, переведения тваринництва на про
мислову основу.

І. ГНИ ВІДЕНКО, 
завідуючий організаційним відді
лом Долянського райкому комсо-

НА ТРИБУНУ 
КУП ОБЛАСНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

—миг’їМЧ’Я:: 
иро ..совість рХ3.^
тваринництва, цієї важливої галузі сіль
ськогосподарського виробництва. Питан
ня активної участі молоді в розвитку 
тваринництва, зміцненні його кормової 
оази знаходиться в центрі уваги комсо
мольських організацій колгоспів та рад-

йшло близько тридцяти молодих ентузі
астів. Перевалено, це люди, вибір профе
сії яких цілком осмислений, СВІДОМИЙ, 
«здебільшого юнаки Гі дівчата, що прихо
дять сьогодні на ферму, мають серед
ню освіту, або продовжують навчання в 
школах робітничої молоді. Не випадко
во професії доярки, свинарки, телятниці 
стають спадковими у сім'ї. Добре зна
ють в районі члена комсомольсько-моло
діжного колективу, доярку колгоспу 
«Дружба» Зіну Огоренко. яка після за
кінчення середньої школи прийшла на 
ферму, де працює її мати Н, С. Чижова, 
Кожна з них надоїла понад три тисячі 
кілограмів молока. Більше десяти років 
працює п цьому ж господарстві М. Т. 
Павленко. За прикладом матері працю
вати до корів прийшла й дочка Зіна. 
Тринадцять років трудиться доярка кол
госпу «Україна» Н. II. Гудзь, стежкою 
матері пішла й дочка Євгенія Мельни
ченко.

Велика робота по забезпеченню госпо-

І

І

дарства кадрами спеціалістів проводи
ться о колгоспі Імені Леніна. Всього тут 
працює 52 спеціалісти сільського госпо
дарства з середньою спеціальною та ви
щою освітою, у вузах та технікумах з ------ =._ ___ _________________  
знання понад 20 колгоспних стипендіа
тів. а заочно — ще більше. Лише в Олек
сандрійському сільськогосподарському 
технікумі навчається 28 чоловік. За до
мовленістю з дирекцією учбового закла
ду в селі відкрито консультаційний 
пункт.

Двадцять три господарства на Долин- 
щині. На жаль, ще не в кожному ми 
маємо комсомольсько-молодіжний колек
тив, комсомольську групу. З досвіду зна- 

дівчлни в 
колектив 1

З позицій ефективності
? ЗА КОМСОМОЛЬСЬКОЮ ПУТІВКОЮ
І МЛТЕР,В • 3 ІНСТИТУТУ — В КОЛГОСП
А ВИХОВУЄ МОЛОДІЖНИЙ колектив 
® пятирічка колгоспних доярок

госпів. Ми усвідомлюємо, який серйоз
ний, відповідальний обов’язок взяли на 
себе. І разом з тим впевнено відповідає
мо: текти молочним рікам па Дблинщипі. щ0,0 освітою, у вузах та технікумах з 
ио в наших молодих тваринників гарячі відривом від виробництва здобувають 
серця, мускулисті руки, а ще, що пайго- . ......... —......................
ловкіше, — бажання працювати гіо-ком- • 
сокольському. Безумовно, судять ке ІІО 
обіцянках, а по наслідках звершеної 
роботи. А наслідки на сьогодні в нас —- 
відрадні.

Серед двохтисячного загону тваринни
ків району четверта частина — молодь, 
з них членів ВЛКСМ близько трьохсот 
чоловік. Торік доярки району виробили 
35,4 тисячі топи молока, забезпечивши 
дострокове, иа 108 процентів, викопаная 
річного плану продажу державі цього Досвід передових тваринників, кра- 
продукту. Серед 106 трьохтисячний» — щих колективів прагнемо зробити здо- 
одинадцять комсомолок!
- Районний, комітет комсомолу першо
черговим своїм завданням вважає зміц
нення кадрів тваринників за рахунок 
молоді. її професійне навчання, оволо
діння передовим досвідом, участь молоді 
у спорудженні тваринницьких комплек
сів.

Так, лише в 1971 році за комсомоль-

ємо, що членство юнака чи 
комсомольсько-молодіжному 
для них почесне 1 водночас зобов'язую
че. 4

Досвід передових

бутком кожної молочнотоварної ферми. 
З цією метою у пас діють дві шкали пе
редового досвіду. Сприятливі умови для 
поширення досвіду передовиків, оволо
діння молодими професією тваринника 
створюють конкурси професійної май
стерності. Торік в конкурсах взяло 
участь понад 50 юнаків і дівчат, з яких

Atilt, Jlill-UC АЗ X ІУ I 1 JU IXUIYIUUM'-Ml)* . t» » нелп./ СгЧ5 ськими путівками в тваринництво при- 6 переможців конкурсу майстрів машин- молу, 
ВййЯИЗІййййййЖВйййййй^^
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Дорога редакція! З дитинства я мрію стати пілотом. Ллє 
чи можна дівчині оволодіти цією професією? Дуже прошу 
дати відповідь на сторінках вашої газети.

Ллла БОНУ УК 
село Хмельове
Маловиснівського району.# „ Е

Подібних листів до редакції надійшло чимало. І щоб відпо
вісти на них, ми вирішили зустрітися з людиною, яка вже має 
професію, про яку мріє Алла Бойчук. Катерина Даньшина 
єдина в Кіровоградському аеропорту жінка-пілот. Іи ~ рік. 
Зона і дала інтерв’ю нашому кореспонденту Тетяні Кудрі.

ВИЛІТАЮ НА СВІТАННІ
Перше запитання було про її 

елрію, про те, коли вирішила 
комсомолка Катерина Даньшина 
стати пілотом, і

К ДАНЬШИНА: То було ще за 
шкільною партою. Ми спереча
лися теж про ті професії, які 
вибирають дівчата. Згадали про 
льотчиків — геріоіи Великої Віт
чизняної війни, говорили ПРО 
Чкалова, Кожедуба, і тоді я ска
зала своїм подругам, що неод
мінно спробую літати. Але пер 
ші кроки виявились не такими 
вже й легкими. В аеронлуоі, У 
Ди я прийшла після школи, мс 
но зустріли якось дивно, і хо 
знали, що я непогана спорт
сменка. радили 'поступити тро* 
куватись в якусь іншу секцію. 
І все ж я не оіймовилась ВІД 
свого рішення. (Перші трену
вальні заняття насторожили Ін
структора. В менб не було рішу
чості упосненост.і. Потренував
шись кілька місяців в Одесі, я 
переїхала до Кіровограда. І тут, 
в аероклубі знову сіла на 
«ЯК». Сотня годин..польоту в

І ~~І •

МОЛОДЬ, беручи активну 
участь у виконанні завдань 

п’ятирічки, вчиться господарю
вати з олівцем у руках. Ось чо
му з нинішньому навчальному 
році на багатьох підприємствах, 
колгоспах і радгоспах юнаки і 
дівчата виявили бажання навча
тися в гуртку кОснови соціаліс
тичної економіки». Тепер цих 
гуртків з області 358, на 54 біль
ше, ніж у попередньому на
вчальному році.

З метою аивчення і узагаль
нення досвіду пропагандистів 
редакція провела анкетування, 
45 процентів опитаних працю
ють із молоддю, що зайнята в 
сільськогосподарському вироб
ництві, решта —- пропагандисти 
гуртків, що працюють на про
мислових підприємствах, будо
вах і транспорті.

На питання «З яких джерел 
ви одержуєте матеріали, інфор
мацію, необхідні для занять?» 
осі опитані назвали журнали 
«Під прапором ленінізму», «Мо
лодок коммуниет». «Политичес- 
ное самообразоаание», «Зионо- 
мическую газету», підручник Із

небі переконала мене, що я та
йн зумію стати професійним 
пілотом. І тоді я поїхала о У 
лище.

Нині вона другий пілот на 
еАН-2». Після закінчен
ня училища Катерина Дань
шина мае на своєму рахунку 
більше 700 годин польотів у 
небі.
- ЯК ДАЛІ ТИ ДУМАЄШ УДО

СКОНАЛЮВАТИ СВОЮ МАЙ
СТЕРНІСТЬ?

— Мій перший учртель — . 
командир екіпажу. В першу чер
гу хочеться перейняти його 
Чосоїд І стати теж номандиром.

Іерез кілька днів я полечу Д° 
Києва І знову місяць вчитиму- 
ся А через певний час склада
тиму іспит на вищий нлас.

На знімну: Катерина
ДАНЬШИНА.

Фото Л. РЕЗНІЧЕНКД. J
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під сьогодні по всій республіці взяв 
І» стаїзт фестивальний місяць молодої 
української’ поезії «Юність викриває їм. 
періалізм». Це — своєрідним звіт пись» 
меннинів І митців перед 
і молоддю, засвідчення непримиренного 
ставлення до буржуазної Ідеологи, яснра« 
ве демонстрування партійного підхожу 
українського поетичного слоза до подій ( 
явищ, котрі турбують світ,

Строфи полум'яного інтернаціоналізму 
□ українській поезії мають своє глибоке 
коріння Ще з 20-х роках вірші солідар. 
пості з ’борцями проти Імперіалізму в

• усьому світі звучали з вуст Василя Чума
ка | Максима Рильського, Валер яма По
ліщука і Павла Тичини, Василя Еллана- 
Блакитного і Євгена Плужника... Десятки 
Імен, десятки блискучих поезіиі

І ось перед нами сьогоденні автори, 
ннижки нотрих серйозно заявили про 
себе далеко за межами республіки. В пер
шу чергу маємо назвати Бориса Оліииика 
і Миколу Вінграновського, Віталія Коро- 
тича і Віктора Коржа, Івана Драча і Бо
риса Нечерду... Список імен далеко, не 
вичерпується, як не вичерпується цілю
ще джерело громадянських мотивів

• останнього десятиліття.
Поети шукають, поети творять. Шука

ють ключі до дзвінких строф в житті 
’ сучасному, в його яскравих проявах, • 

його снладності, в його героях, відданих 
інтересам народу. Молода пісня мас 
справжні ознаки часу, сповнена не вига
даними трагедійками, а драматизмом 
борні, красою перемог І силою духу ра
дянського люду, який поставив перед 
собою величезні історичні завдання I ви
рішує їх, впливаючи своїми досягнення
ми на життя людства.

Світ справжньої поезії — світ незмір
ний. Щоденно мільйони радянських юна
ків і дівчат стають на вахту мирної пра
ці... Вони трудяться хіба тільки для тог», 
ицоб план виконати І перевиконати, вони 
працюють, вони думають... Бо не байду
жа їм доля молодих патріотів В ст{1а**У ’ 
Камбоджі, нраїн Азії. Африки, Яатин» 
сЬної Америки... А літератору? «Не оуде 
щастя ні моні, ні люду, поки на світі 
нещаслива буде хоча б одна людина ро
ботяща», — заявляє Микола Вінграиов- 
ський.

ЗАПРОШУЄ КНИГАI
і

s

I

1» новинок
Нещодавно до Кіровоградського мага

зину передплатних видань надійшла нова 
література. Передплатники можуть одер
жати такі книги: «КПСС в резолюциях и 
решениях», том 7; «Курс советского уго
ловного права», том 5; «Большая совет
ская Энциклопедия», том 6; «Енциклопе
дія історії України», том 3; «Словник 
української мови», том 2; «Памятники 
мирового искусства», том 4; «Жизнь жи
вотных», том в; Панас Мирний, твори, 
том 7; Юрій Смолич, твори, том 3; «Исто
рия Италии», том 3: Наталя Забіла, твори, 
том 1; Аркадий Гайдар, том 1 та 1и„ 
всього 19 новинок. Р. КОЖУХАР, 

завідуюча магазином передплатних 
видань.

ПОЛІТИЧНИМ ГАРТ

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ПРОПАГАНДИСТІВ

В системі комсомольської по
літосвіти в області зараз на
вчається 25 685 юнаків і дівчат, 
понад шість тисяч поглиблюють 
свої знання в системі партійної 
освіти. Зрозуміло, що рівень 
занять, активність слухачів у 
великій мірі залежить від про
пагандистів. Якісний їх склад 
значно поліпшився в останні 
роки. Тепер 87 процентів про
пагандистів — кандидати або 
члени КПРС, 80 процентів ма
ють вищу і незакінчену вищу 
освіту.

Щоб постійно зростав багаж 
знань пропагандистів, обком 
комсомолу разом з Будинком 
політосвіти обкому КПУ органі
зовують семінари. Черговий

триденний обласний 
пропагандистів гуртків 
мольської політосвіти 
ньої ланки щойно закінчив ро
боту.

Учасники семінару прослуха
ли лекції консультанта Будин- 
ну політосвіти О. О. Решетова 
«Питання логіки, . психології і 
педагогіни в роботі пропаган
диста», заступника заз. відді
лом юстиції Кіровоградського 
облвиконкому Ж. С. Туза «XXIV 
з'їзд КПРС і питання посилення 
правового виховання молоді», 
лектора ОК КП України М. О. 
Гавриленка про міжнародне 
становище, переглянули тема
тичні документальні кінофіль
ми.

Другого І третього дня відбу
лися секційні заняття. На сек
ції гуртків «Бесіди про партію» 
були заслухані доповіді: «Кому
ністична партія — нерівна І 
спрямовуюча сила радянського

семінар 
комсо- 
серед-

— \ 
суспільства а боротьбі за побу- і 
дову комунізму», «Ленінські 
норми партійного життя і прин
ципи партійного керівництва», 
«КПРС — невід’ємна складова 
частина міжнародного і робіт
ничого руху», «Міжнародне зна
чення досвіду КПРС» та інші.

На секції гуртнів «Основи 
соціалістичної економіки» були 
заслухані виступи і доповіді 
про наукову організацію праці, 
господарський розрахунок під
приємства, про прибуток і рен
табельність соціалістичного під
приємства, про організацію со
ціалістичного змагання та інші.

На секції «Основи комуніс
тичної моралі» заслухали ви
ступи І доповіді на теми: «Обо
в’язок, совість, честь і мораль
на гідність особи», «Товаришу
вання І дружба, любов і сім’я», 
«Криза буржуазної моралі. 
Необхідність боротьби з про
никненням буржуазної моралі 
в свідомість радянської молоді», 
«Комуністичний ідеал та шляхи 
боротьби за нього».

Учасники семінару побували 
на відкритих заняттях гуртків, 
обговорили їх на секційних за
сіданнях, обмінялися досвідом 
роботи.

А УНАОЧНЕННЯ
НЕДОСТАТНЬО

Так свідчать відповіді пропагандистів гуртків ^Основи 
соціалістичної економіки» на питання анкети.

політекономії, матеріали пар
тійних з'їздів і пленумів.

На жаль, ще не всі пропаган
дисти сповна використовують 
місцевий матеріал для прове
дення занять. Такий висновок 
напрошується тому, що лише 
5 проецнтів опитаних серед 
джерел назвали місцеві мате
ріали. Тоа. Нозловсьний з Кін
за а оду № 175 Онуфріївського 
району, наприклад, підкреслює 
що використовує річні звіти І 
промфінгілани ор г а н і з а ц і ї, 
П, Лавецьнин з Балахівського 
вугільного розрізу повідомляє, 
що організовує виступи перед 
слухачами спеціалістів плано
вого відділу розрізу, відділу 
праці і заробітної плати. Такий 
Досвід гідний наслідування.

Було в анкеті І питання про 
те, що варто зробити для під
вищення ефективності занять, 
Пропозицій є чимало. Пропа-

гандисти Є. Кодола з колгоспу 
їм, Чапаева Петрїаського ра
йону, Л. Хмара з колгоспу «Ро
дина» Онуфріївського району, 
В. Костенко із Сзітловодська, 
В. Макаров із ДСКБ (Кірово
град) наголошують, що для під^ і 
аищення ефективності занять 
потрібно більше наочних по
сібників, спеціальних діафіль
мів. Іакої думки 55 процентів 
опитаних. Ось це і насторожує. 
Виходить, що на заняттях з ба- 
ПЛЛХ ГуртЛах Унаочнення не
достатньо. Над цим варто заду
матись і комітетам комсомолу, 
в янил г!ропози4'и і зауважень 
в анкеп висловлено на адоесу 
Редакції. Вони будуть врахова
ні в подальшій роботі
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НА ВИСОКИХ ПОЧУТТЯХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУ
• СЬОГОДНІ ПОЧИНАЄТЬСЯ ФЕСТИВАЛЬНИЙ МІСЯЦЬ МОЛОДОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ «ЮНІСТЬ ВИКРИВАЄ ІМПЕРІАЛІЗМ».
Пишучи ці рядки, ми передусім думає* 

ЙІО про СПІЛЬНІСТЬ СВІТОГЛЯДУ прогресизм 
них літераторів усіх континентів, про со« 
лідарність українських радянських пись
менників з людьми добрих сподівань 
всієї планети.

Маємо на увазі Інтернаціоналізм.
Влітку 1936 рону іспанський поет-ко- 

муніст Гарсіа Лорна у бесіді з популяр« 
ним художником-карикатуристом Багарія 
¥ак сказав з цього приводу: «Я іспанець 
До мозку ністок, але я ненавиджу тих, 
хто іспанець тільки тому, що народився 
в Іспанії. Я брат ножному, але сповнений 
ргидн до людей, які сліпо люблять бать
ківщину і жертвують собою заради 
абстрактних націоналістичних ідеалів. 
Хороший китаєць ближчим мені за пога- 
Ного іспанця. Я оспівую Іспанію І відчу« 
ааю їі всіма фібрами душі, але перш за 
0се я належу всьому світові і брат усім 
ЛЮДЯМ».

І ось перед нами збірки віршів лауреа
та літературної премії імені Миколи 
Островсьного поета Бориса Олійника. Не 
треба порпатися між сторінок аби оряди- 
Тоди натрапити на строфи інтернаціо
нальної теми. Вони, ці строфи, полум’яно 
Живуть у ножній книжці, і не випадково, 
не від «зачаття натхненної миті», а 
утверджено, повнокровно; У книжці ьи- 
браних поезій Б, Олійника є цілий розділ 
під назвою «Іспанія мого серця». Змову ж 
таки, не навіяно ці мотиви чимось мо
дерним, чимось тлінним, вони увійшли в 
душу і мозок молодого митця ще там — 
на порозі білої батьківсьної. хати:

Десь дозорні тримали 
півнеба на голих гвинтівках. 

Десь вмирали дуби і зацвітало 
кохання. —

А в маленькім селі Із найменням 
смішним — Зачепнлівка 

Батько й син говорили в ту ніч 
иро Іспанію, 

Я дізнавсь тоді вперше 
про чорну годину Мадріда, 

Про чотири дороги — чотири багнети, 
А відтоді мені 

стала батькова хата рідною.
І тривогою.

. _ І неспокоєм поета.
Як бачимо, трагедія іспанської землі 

стала однією з найболючіших струн три
воги у поезіях Бориса Олійника. Все. що 
діється не лише на Україні, а й далеко 
за її межами, літератор сприймає як 
своє особисте — радість чи горе. З дитин
ства поета «не тягло до пухлих, по
жовклих романів з недвозначно маснень- 
ним смішном», юнак думав, І:

Через груди мої 
пролягли у димах барикади,

З-за яких я тирана тримав 
на прицілі:

Я хотів себе вистрілить 
в чорну корону снарядом.

Щоб Республіка встала з-під тропу 
Аттіли.

Щоб підняв Мате Залка 
полки атакуючим цепом,

І щоб Лорка зацвів смаглявим 
_ , метеоритом...
Пишучи вірші про ровесників своєї 

країни, Б. Олійник не полишає глибоке 
почуття Інтернаціоналізму. Ось своєрідне 
нредо поета-громадяннна;

Йвадцятого віку полудень 
ламету гойда, мов яблуко.

Ми ставим круті опалубки 
І плавим крутий метал. 
І вітер обнявши, парами. 
Хитаючись, мов на палубі.

Планету виносимо з мороку
Під «Інтернаціонал».

Поезії Миколи Сингаївського, Віктора 
Коржа, Олеся Лупія, Володимира Бази« 
левсьного, Івана Драча, Віталія Короти« 
ча, в основу котрих покладено громад« 
сьні мотиви, теж звучать на високих ре- 
гістрах Інтернаціоналізму. У Віталія Ко« 
ротича, напринлад, є вірші 1 про смагло* 
лицю Іспанію, є поезії, що розвінчують 
вояків Бонну, є гарні строфи про моло
дість звулканеної Африки.

Прекрасна в своєму щасті 
Та горда 1 мужня в горі, 
Я чую. країно Куба, 
Йо себе кличеш мене ТИ!

іоб мити вікна в Гавані, 
Та щоб мости будувати, 
Щоб чистити теплу зброю 
Та рибу ловити срібну. 
Ти чуєш мене, Кубо? 
Прошу зарахувати 
Мене до загонів Кастро, 
Якщо це тобі потрібно. — 

говорить Віталій Коротич у поезії «Лист 
у Гавану».

У публіцистичному етюді Віктора Кор« 
жа с такі записи: «Ім’я найостаннішого 
всесвітнього людожера — Адольф Гітлор. 
Печі крематоріїв — жахні органи трав« 
лення цього виродка... В’єтнам. Напалме- 
□і зливи... — нарб пронляття експортоза« 
ному гангстеризму... Еллада, Чорні пол« 
новники... — нарб журби за вкраденим 
сонцем...» Отож, «крещуть іскри тривог 
дві півкулі, грозою налиті».

Зверніть увагу на фотої 
Це — в’єтнамські діти' 
У їхній присутності 
Катували їхніх батьків.,,

Коли ж вам цього но досить, 
Уявіть собі кулаки негра, 
Стиснуті над гробом 
Мартіна Кінга,

пише у’вірШІ3 «Пробудження, котре лочи- 
мається з болю»мкіроооградець Володи
мир Базилевський. Ц1і

«Поета очі - це вітчизни очі» - ска 
зав у вірші «Повернення х,,,м0Іа* 
М Вінграновсьний. Сказано т®4”®- 
найменшого компромісу. Сенегальський 
поет І президент ЛеопольдСедар Сенг Р 
оспівує «Марсельєзу», сла°и^3пч/”?р5о.! 
котрий зумів народити автора полум яної 
пісні, бо «Марсельєза» стала "Раг,ор°” 
його життя, прапором Африки, івам 
Драч, поруч з віршами про нашого^моло
дого сучасника, ставить поезію, 
чену одному з керівників *л°Р0Н^оиаиПзд. 
комуністів Дарандо Гріллі. Теж невипад 
новб. Автора тривожить, що у Римі «на 
майдані і досі стремить мармуровим 
багнет Муссоліні». Вірш закінчується 
рядками святої солідарності:

Я з тобою мажорний.мов клекіт грози на траві, 
Розкриллю лет свій, „„„„-г«вивірюю злет свій достоту. 
Ти підважив мій гнів. Лгіп_.на густій партизанській брові, 
Флорентійський компаньйо 

з селянського древнього роду.м 
Тепер нам не трудно помітити оту 

пристрасть, дух, енергію, котрі сдн®*®™* 
справжніх поетів усіх .-
І Гарсіа Лорна, і Борис Оліиник, і Седар 
Сенгор, і Іван Драч... готові будь-якої ми
ті взяти на свої плечі тягар Всесвіту, 
нести той тягар заради великого люд- 
СЬГромадський підхід молодої _ україн
ської поезії 60—70 років до подій І явищ, 
що відбуваються на планеті ,— це перед
усім стремління І прагнення нашого ра« 
дянського народу до збереження миру на 
землі, це — осудження і викриття чорних 
задумів імперіалізму,

Валерій ІОР’ЄВ, 
учасник фестивалю молодої україн
ської поезії, член Спілки письмен
ників УРСР.

ВІД ШІСТНАДЦЯТИ..»
О К 8 СЛІД було чекати, першими на нову газетну рубрику «Від 

шістнадцяти...)» {«Двоє») відгукнулися ті, кому вона, власне, адре
сована. Студент Кіровоградського педінституту О. Турчак лише: 
«Я прочитав статтю раз, другий, третій і дивно: після кожного прочи
тування я знову відкривав для себе щось нове і ясніше уявляв для 
себе осіб, про кого там говорилось...» 9 читач викладає свою точку 
зору на питання стосунків між хлопцем і дівчиною у віці від шістнад
цяти років. ____

У міру доцільності під цією рубрикою редакція буде коментувати 
окремі листи та відгуки читачів, подаватиме й окремі бесіди за таки
ми відгуками, але основне призначення рубрики — а міру можли
вості і потреби, відповісти на питання підлітків, що стосуються їх 
інтимногр почуття, морально-етичних норм поведінки. Дехто з юних 
читачів (наприклад, учні 4-го курсу Кіровоградського технікуму меха
нізації сільського господарства В. Тозмаченко, В. Кушніров, В. Тере- 
щемко) зрозумів, що перша подача матеріалу «Двоє» і с вже уза
гальнена відповідь на листи, які наводилися у газетному виступі. А то 
якраз тільки початок розмови, де підкреслюється, що питання взає
мовідносин підлітків є настільки важливими в загальному комплексі 
ідейного і морального виховання підростаючого покоління, що на 
них треба давати своєчасну відповідь, пораду, допомагати молоді 
правильно розбиратися у почуттях своїх і почуттях друзів, знайомих, 
правильно оцінювати свої вчинки.

Тож увазі читачів пропонуємо серію бесід, до участі в яких закли
каємо педагогів і лікарів, юристів, батьків і самих «винуватців» роз
мови — юнака і дівчину. Звертаємось, повторюємо, і до літераторів, 
які засобами художнього слова під рубрикою «Двоє» можуть подати 
цікаві, корисні матеріали — оповідання, нариси.

ДЕВ'ЯТОМУ
БЕСІДА ПЕРША

(З листів учнів 7-го класу 
однієї з шкіл смт. Олександ
рівни та учнів культосвіт
нього училища міста Олек
сандрії).

«НАС ХВИЛЮЄ ВАЖЛИВЕ ПИ
ТАННЯ: У НАШОМУ КЛАСІ НЕ
МАЄ ДРУЖБИ МІЖ ХЛОПЦЯМИ 
І ДІВЧАТАМИ. А ЯКЩО И ЗА
В'ЯЖЕТЬСЯ ДРУЖБА МІЖ 
ХЛОПЦЕМ І ДІВЧИНОЮ ТО 
ЗРАЗУ Ж , ЗЛІ язики' ЦІП 
ДРУЖБІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ. МИ 
ВВАЖАЄМО. ЩО ДРУЖИТИ НЕ 
ТАК СОРОМНО. ЯК ДЕХТО ДУ
МАЄ І ДРУЖБУ ТРЕБА ЦІНУ
ВАТИ...»

«ЧИ МОЖЕ БУТИ СПРАВЖНЯ 
ДРУЖБА У ЮНАКА ТА ДІВЧИ
НИ?»

ЦІ РЯДКИ наводилися у вступній 
бесіді першими. Тож з них і 

"почнемо, шановний юначе і дівчи
но, нашу відверту розмову. Під- 

. креслюємо, відверту, бо а окремих 
випадках, можливо, скажемо те, 
про що ти до цього був чи була 
зовсім іншого переконання, ска
жемо правду у вічі.

Тож чи можна дружити хлопцям 
і дівчатам у сьомому класі? Безпе
речної Адже вам і вчитель неод
норазово нагадував: «Дружіть між 
собою. Дружба класу — це запо- 
«уча успіхів у навчанні, це і ди
сципліна 1 цікаве творче життя...» 
Так? Пригадайте! Невже вам цього 
не говорив класний керівник? Таке 
питання здається аж надто наїв
ним.

Але справа з тому, що дівчата 
з сьомого; питаючи про те, чи 
можна дружити, мають на увазі, 
мабуть, щось трохи інше. Точні
ше —• більше, ніж дружба хлопців 
і діамат одного класу, у який 
спільні Інтереси, умо8И навчання, 
зрештою, і прагнення.

Щось більше..,
Тож давайте про це «дещо біль

ше» чи «дещо Інше»,
Візьмемо життєвий приклад,.

_ ...Вона вже жінка. Вже Петрик 
її ходитиме скоро до школи. Ви
глядить набагато пітнішою, ніж іі

ровесниці. Коротке волосся під по
стійного знайомства з мудо-дивом 
хімією таного собі невизначеного 
кольору, в очах — від затаєної в 
душі якоїсь болі і гніту — байду
жість і холод. А почалося все з 
□чинків, яні в шістнадцять чи сім
надцять літ здавались такими 
нічого не значущими. Невже для 
долі Галини мало потім значення, 
що вона у дев’ятому класі но при- . 
йшла на іменини "Анатолія Л., у 
якого до цього дуже часто бувала 
вдома? ■.

Анатолій ггрно і охоче поясню
вав тригонометрію, а про крес
лення — й говорити не слід. Так 
швидко еліпс креслить! Ніби 
грається.

— Ну чого я мене не 
дить! — із усміхом і плачем 
кувала Галина.

І всі знали, що 
магає Галині, що і 
на приходить до 
вечором разом на 
Батьки Анатолія навіть звикли до 
Галини. Коли її день — два не ба
чили, запитували сина:

— Де ж це Галина? Чи не посва- 
рився?й

Того дня вона не прийшла теж 
не через сварку. Пішла дивитися 
нову кінокартину з десятикласни
ками, серед яких був теж Анато
лій, але Анатолій К., говорун, ве
селун, насмішник...

В клас Галина прийшла два ро
ки тому, у сьомому. Гарна облич
чям, особливо — своєю посмішкою, 
говірна, життєрадісна, безпосеред
ня, вона викликала загальну сим
патію.

Дівчині легко було подружитися 
з будь-ким. Сильна знаннями з 
мов і літератур, дівчина слабенько 
вчила математину, геометрію. 
Звернулася до Сергія Б., який при
ходив до школи задовго до за
нять. щоб той дещо пояснював у 
розв’язуванні задач. Сергій мешкав 
на околиці села І саме тому, щоб 
не запізнитися, приходив до шко
ли зараніше. Погодився допомагати 
Галині до уроків. Ні в ного згодом 
не було здивування чи глузливої 
посмішки, ноли їх бачили вдвох у 
ще пустій класній кімнаті — схи
леними над зошитами або у зви
чайній бесіді.

Та це згодом, мабуть, втомило 
Галину (бо треба ж значно раніше 
встати кожного разу), І вона неза
баром подружилася з Анатолієм Л. 
Живе він через дві вулиці, а мате

матику знас ліп
ше навіть, ніж 
Серьожа. Ну, як міг 
підмовити Д на- 
толій □ допомозі 
Галині, такій ве
селій і гарній!

Та ось сьогодні 
вона не прийшла 
на Іменини разом 
з іншими друзя
ми Анатолія. Чо
му? Що сталося? 
Просто інший 'Ана
толій сказав, мо- 
мливо, н а н а- 
роком приємний ' 

комплімент, і тепер вона ходить до 
його друзів — десятикласників І 
десятикласниць: пазом готують
урони, разом — в сільському клубі. 

Роз’їхались оипуеннйки. І вже 
Галина готувала урони, ходила на 
прогулянки разом з Борисом К., 
який ні в математиці зір не знімав 
і з мов мав дуже поверхові знан
ня. Просто Борис буя сином вчи
тельки, яка —' --------------
класах...

— Друзів 
справжнього 
через роки ... . .
зізнається Галина,

(Закінчення на 4-й сгор.)

ЛЮДИ. ПОДІЇ. ЧАС

ЛЕГЕНДАРНИЙ ШТУРМ
12 ЛЮТОГО - 50 РОКІВ З ДНЯ РОЗГРОМУ 

БІЛОГВАРДІЙЦІВ ПІД ВОЛОЧАЄВКОІО

вихо- 
вигу-

допо-Анатолій 
після уроків ео- 
нього додому, 

лижах бігають.

викладала в старших

було багато, а от
— п тепер зрозуміла
— не було, — щиро

Білогвардійці розраховували закріпитися у Воло- 
чаєвці, зробити її «далекосхідним Верденом* і тому 
зосередили тут найкращі свої частішії, укомплектова
ні здебільшого офіцерами.

Генерал біляків Молчанов, оглянувши свої позиції, 
самонадійно заявив, що пряма атака Волочаєвкп ви
ключена. «Я впевнений, — підкреслив він у своєму 
наказі, — що противник повинен мати не менша 10 
тисяч бійців».

Далекосхідна народно-революційна армія, якою 
командував герой громадянської війни В. К. Блюхер 
нараховувала п’ять з половиною тисяч бійців, але ца 
були бойові загони воїнів, які знали, за що б’ються 
вони тут, під Волочаєвкою.

Напередодні Волочаєвської операції Блюхер при
їхав на станцію їй, щоб безпосередньо керувати боєм.

Ось його ультиматум генералу Молчанову напере
додні штурму:

«Яке ж сонце Ви хочете бачити на Далекому Сході? 
Те. що красується на японському прапорі, чи схо
дяче сонце нової російської державності, яке починає 
зігрівати нашу рідну землю після днів очищаючої 
революційної грози?..

Я — солдат революції і хочу говорити з Вами, 
перш, ніж почати останню розмову мовою гармат. 
На цих сопках і без того багато могил. На випадок 
продовження боротьби один з них буде Ваіиою... Доро
гоцінна кров російського народу примушує мене 
звернутися до Вас з останнім словом. Своїх слів я на 
вітер не кидаю, так як і не на вітер будуть випущені 
кулі нашої народно-революційної армії, якщо бороть
ба бі’до продовжуватись*.

Командуючий білоповстанською армією відмовився 
добровільно скласти зброю 1, як відомо, кулі револю
ційних бійців Блюхера були випущені не на вітер.

Дні волочаєвських боїв стали легендарними. «Воло- 
чаєвська епопея, — писала тоді газета «Известия*.— 
показала всьому світові, як вміють битися люди, що 
хочуть бути вільними».

12 ЛЮТОГО. 25 РОКІВ ТОМУ (1947) ВИЙШОВ ПЕР
ШИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ «ЮНГЕ ВЕЛЬТ», ОРГАНУ 
мочод^ЛЬНОЇ РЛДИ С0ЮЗУ ВІЛЬНОЇ НІМЕЦЬКОЇ

СИН ПАРИЖА
• 9 ЛЮТОГО МИНУЛО 70 РОКІВ З ДНЯ НА

РОДЖЕННЯ (1902—1941) ГАБРІЕЛЯ ПЕРІ, 
НАЦІОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ ФРАНЦУЗЬКОГО 
НАРОДУ.

15 грудня 1941 року в Парижі біля Мсн-Валер’єна 
пролунали постріли. Той, в кого стріляли гітлерівські 
загарбники, повернувся обличчям до ненависного во- 
Sora, якому говорив разом в Морісом Торезом І Жаком 

кщло: «Фракція ще вся в кропі, але вона хоче жити 
вільною і незалежною. Ніколи настільки славний на- 
роа. як наш. ис будо народом рабів...»

Цього дня вулицями Парижа востаннє пппііпгпп тридпятпдев ятирічний Габріель Пері -Національний 
герой французького народу, визначний діяч Ф?ан. 
цузького революційного руху. - ‘кран-

реру Габріель Прпі ’Ian?rv™ ’£aB0J?' біснуватому фю- 
тими комуністами tcenvnan0івм? nvOpy І ₽азом 3 ,и* 
НО дочекавшись РУХ0М- Г В тому. ЩОнарод Париж» Ь ІХ в1й(?ьк- в серпні 1944 року«омандарР1н%рІиЖхГя?Лгм?0^? своїх гнобителю 1 
Таигі рішиїл військ Опору КОМУНІСТ Роль
тупавши окслипюПФпп1’ЦІ<Іі? в,йськ Фон Хольтіца. ирк- 
заслуг-Л °піпкя™ил™рги«й,П1Л вибухів, під знищення, 
ляних»3 ппВп'НїИ?,л° Га,бР1еля. члена «партії ро.істрі- 

комуністів. Це він разом з своїми заРйеаалеЖніе^^пПтгТру?ЯЩих Франції до боротьби 
СоюзомЛЄ КП С Ь‘ °а W співробітництво з Радянським 
Понйш0па уЦпІпт!?’’,м Габй1еяь Пер1 стаи комуністом. 
Ж? ПпиґтЛп “ створення - знаменному
нього щЧб боротись за Францію маіібут-лопо?А1 рез pl п й,ся “Раї»а заговорила про мо*
ипп?ГЇт комуніста. Габріель Пері з 1924 року -* 
п^‘\^^тральног,° комітету. ФКП, один з незмінних 
редакторів комуністичної «Юманіте».

. ло.д сть,’ псл сп,,а ЛЮДСЬКОГО духу І саме життя оули віддані справі трудящих Франції,

і



•стоп МОЛОДШІ КОМУНАР«
If} лютого 1012 року

IIЕГІП И її - ФОРТУНА
САППОРО, 11 лютого. 

(ТАРС). Молодий польський 
спортсмен Вонцех Фортуна 
став переможцем Олімпій
ських Ігор у змаганнях в 
стрибках з великого трам
пліна. його перший 
бон був рекордним 
метрів, а другий —

стри- 
— 111 
87,5. В

підсумку 219,9 очна. Валь
тер Штейнер із Швейцарії 
був другим — 219,8 (94 і
103 м) I Райнер Шмідт 
(НДР) — третім — 219,3
(98,5 і 101). Замкнув шістку 
наш Гарій Напалков — 
210,1 (99,5 і 92).

Найкращі на 1000 м
САППОРО, 11 

(ТАРС), 17-річна 
Пфлюг з ФРН виграла

лютого.
М он і на

.___ _ .... __ ,____ і на
білій Олімпіаді змагання з 
ковзанярського спорту на 
дистанції 1000 метрів — 
1 хвил. 31,40 сен. Срібну 
медаль завоювала голлз ід-

ка Атьє Нейлен — Деел- 
стра — 1.31,61 і бронзову 
Анне Хенмінг (США) — 
1.31,62. Людмила Титова 
була четвертою — 1.31,85, 
Ніна Статкевич —п’ятою — 
1.32,21 , Людмила Саврулі- 
на — десятоюХОКЕИНИИ ТУРНІР

СТАНОВИЩЕ НА 11 ЛЮТОГО

Ш

1.33,41,

.А

СРСР 
ЧССР
Швеція 
США 
Фінляндія 
Польща

28-11
24 — 8
14— 9
12 — 14
10 — 21
8 — 33

Ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 13 ЛЮТОГО. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастика для дітей. (М). 
9.15 — Новини, (М). 9.30 — 
Для школярів. «Будиль
ник». (Таллін). 11.00 — Ко
льорове телебачення. «На 
Хі зимових Олімпійських 
іграх». (Японія). 12.30 — 
Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (Мінськ). 13.55 
.— Тележурнал. «Гірнил». 
(Донецьк). 13.25 — Для
школярів. «Веселі старти». 
(К). 14.25 — Програма пе
редач. (К). 14.30 — Літера
тура і сучасність. (Воро- 
шиловград). 15.00 — Бага
тосерійний художній теле
фільм «Чотири танкісти і 
собача». 12 серія. (М). 16.00 
Кольорове телебачення. 
«Клуб ніноподорожей». (М). 
,17.15 — Кольорове телеба
чення. «Закриття XI зимо
вих Олімпійських ігор». 
(Японія). 19,15 — На «Вог
нику» — иультпрацівнини 
«власті. (Кіровоград). 21.00 
.— Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телеба
чення. «На XI зимових 
Олімпійських Іграх». Під
сумки. (Японія). 22.30 — 
•Танцювальний зал». (М). 
123.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 
—- Програма передач. (К). 
,17.00 — «Сім днів Намазу». 
День сьомий. (М). 17.15 — 
До 50-річчя з дня народ
ження піонерської органі
зації імені Леніна. «Піонер
ський салют». Телевізійна 
республіканська лінійка. 
(Донецьк). 22.00 — Худож
ній фільм «Фальшива «Іза
белла», (К).

ПОНЕДІЛОК, 14 ЛЮТО
ГО. ПЕРША ПРОГРАМА. 
,11.00 — Телевісті. (К). 11.10 
— Художній фільм «Ніхто 
не хотів умирати». (К). 
,16.15 — Програма передач. 
(Кіровоград) 16.20 — Для 
школярів. «Зима у лісі». 
(М). 16.45 — За накреслен
нями XXIV з’їзду КПРС. 
♦Тваринництву — промис
лову основу». (И), 17.00 — 
Мультфільм «Про ведмеди
на, яного не чекали». (К). 
17.10 — Республіканська 
фізико-математична школа. 
|Н), 17.40 - Телевісті. (К). 
18.00 — «Від понеділка до 
понеділка». (К). 18.10 —
• П’ятирічна, рік другий». 
{Теленарис про будів
ників Ладиженсьної ДРЕС. ' 
ЇМ). 18.45 — Кольорове те
лебачення. «Ваша думка». 
Концерт. (М). 19.45 — Ко
льорове телебачення. Пре
м’єра багатосерійного те
лефільму «Тіні зникають 
©півночі». І серія. (М). 21.00 

Програма «Час», (М).

21.35 — До 50-річчя СРСР. 
Телефестизаль театрів Ук
раїни. Б. Васильєв. «Остан
ній день». Вистава Дніпро
петровського російського 
драматичного театру ім. 
Іорького. ""

ДРУГА 
— Поезія 
17.30 - „
«Вогнище». (М). 18.00 —
Новини. (М). 18.10 —
О. Островський. «Свої лю
ди — поквитаємось». Теле
спектакль. (К). 20.20 — «На 
добраніч, діти». (К). 20.35 — 
Чемпіонат СРСР з хокея. 
«Динамо» (Київ). — «Торпе
до» (Мінськ). Третій пе
ріод. 21.05 — Художній
фільм «Ніхто не хотів уми
рати». (К). 22.45 — Спец
випуск тележурналу 
«Старт». (К).

російсько.1- о 
театру 

(Кіровоград).

ПРОГРАМА. 16.45 
О. Пушкіна. (М). 

Для школярів. 
. (М). -------
(М)._

ВІЕТОРОК, 15 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів «Вогнище-». (М). 
10.15 — Художній фільм 
«Король Лір». 1 серія. (М). 
11.25 — Документальний 
телефільм «Перший в Ро
сії». (М). 12.10 — Концерт. 
(М). 12.45 — Документаль
ний телефільм «Юрій За
водський». (М). 13.50 —
Телевісті. (К). 14.00 — «Ят- 
ранські ігри». Концерт. (М). 
15.55 — «Океан». Навчаль
на програма. (М). 16.20 — 
«Галілео Галілей», Теле
спектакль. (К). 17.20 — Ко
льорове теле бачення. 
Мультфільм. (М). 17.30 —
Програма передач. (Кіро
воград). 17.35 — «Хроніка 
тижня». (Кіровоград). 17.45
— Бесіда лікаря. (Кірово
град). 18.00 — Мультфільм. 
(Н). 18.10 — Телевісті. (К).
18.30 — Кольорове телеба
чення. Співає О. Кузнецо
ва. (М). 19.00 — Ленінський 
університет мільйонів. (М).
19.30 — Кольорове телеба
чення. «Молдавська сюїта». 
Фільм-концерт. (М). 19.45 — 
Кольорозе телебаче н н я. 
Прем’єра багатосерійного 
телефільму «Тіні зникають 
опівночі». 2 серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — А. Зак., І. Ку
знецов. «Незграбний пару
бок». Прем’єра телеспен- 
танлю. (М). 22.45 — Теле-
фестиваль «Комсомольські 
зорі». (К). 23.35 — Телевіс
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— Для школярів. Концерт.
(М), 17.30 — Для дітей.
«Жили собі та були собі». 
(Дніпропетровськ). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — «Три
буна письменника». Виступ 
Тетяни Тесс. (М). 18.30 —
Телефільм «Зміна». (К). 
19.30 — Концерт. В перерві 
— «На добраніч, діти». (К). 
21.10 — «Снарби народу». 
(Львів). 21.55 — Художній 
фільм «Щит і мет». 1 серія. 
<К>.

Про можливі зміни в 
програмі вас повідомлять 
диктори радіо і телеба

чення.

і Qi*) НИИ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

316050 ГСП, кіровоград-іи, вуй, луначарського, зо.
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком? 

сомопьського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу яметів і масової роботи та інших відділів — 2-45*36.

Б К 06134. Індекс 61197

(Продовження. 
Початок на 3-й стор,).

Пізнє заміжжя, раннє овдовіння. 
Доля, що забрала колишню життє
радісність, веселість.

А ТЕПЕР даваймо з вами, юначе 
і дівчино, подивимось, чи ж 

мали вплив на цю пізнішу долю 
вчинки Галини у сімнадцять літ? 
Маємо на увазі її ставлення до 
своїх взаємин з однокласниками. 
Справа в тому, що дружбу вона 
розуміла по-своєму (так, як її 
розуміє, на жаль, і дехто з наших 
юних читачів, що запитують про це 
почуття). Якщо Сергій погоджував
ся майже щодня приходити задов
го до уроків, щоб пояснити їй 
виконання якогось домашнього 
завдання, значить він їй симпати
зує, значить він готовий зробити 
для неї все.

Але він янийсь суворий, надто 
пунктуальний — запізниться вона 
вранці і він вже ніби янийсь неза- 
дозолений. А ось Анатолій Л. — 
зогсім інший. Він І в математиці 
найсильніший в класі, і не „такий 
вимогливий, жартує з нею, на ли
жах з нею бігає з задоволенням.

• «Закінчить школу, він вчитигле- 
ться в інституті, — мірнує Гали
на. — і де б я не була, знайде ме
не, чекатиме роками. Бо він же її 
любить, раз тан щиросердо допо
магає».

Але Анатолій низенький і... го
лова якась у нього довга... «Ну як 
на нас дивитимуться, коли ми, на
приклад, одружимось?.. Разом в 
театр підемо. Як буде?..»

А ось інший Анатолій — висо
кий, жвавий! І говорив, що лона 
непогано вірші читає, і задачі з 
тригонометрії може пояснити, . бо 
він же в десятому.

шд шістнадцяти...
но іронічне зауваження, або, тим 
більше, стане висміювати, розумій
те це як вияв безкультур я. МО-

Останній вступив до інституту, 
замав нових друзів, нове студент
ське життя захопило, заполонило 
всього. І залишилось на подвір’ї, 
як у казці Пушкіна, розбите ко
рито.

А потім життя ще не раз відпла
чувало дівчині за таке ставлення 
до дружби, до близьких взаємин. 
Тож ці, здавалося б, «дрібниці» 
визначили навіть долю молодої 
жінки.

У тому, вже такому ніби далеко
му дев’ятому Галина змішувала 
два хоч близьких, але різних по
няття — дружба і кохання, любов. 
А звідси, можливо, — і її непо
стійність саме в дружбі, тобто, ду
же негативна риса, яка формує 
досить поганий характер.

Ми докладно розглянули цей 
приклад з життя. Можливо, не та
кий яскравий, але характерний, Бо 
коли дівчата з 
училища писали, 
справжня дружба 
чини, то, напевно, 
почуття любові, кохання. А це зов
сім інше почуття. Про можливість 
його у шістнадцять літ ми погово
римо в наступній бесіді. А щодо 
дружби — хорошої, взаємокорис- 
ної, такої, що грунтується на спіль- 
них інтересах, прагненнях, ставлен
нях до багатьох речей — в цьому, 
шановні наші двоє, сумнівів ніяких 
хай у вас не буде. Такі взаємини 
тільки прикрашають життя, збага
чують його. І ми сьогодні конста
туємо, що частіше чисту, хорошу 
дружбу юнаків і дівчат бачиш там, 
де на високому рівні виховна ро
бота і вчителів, і батьків, і комсо
молу, де по-справжньому дбають 
про духовний світ підлітка.
ТТЕВЖЕ ВАМ, Людо, Світлано, 

Катерино, батьки робили б 
«рознос», коли б до вас, до кож
ної зокрема, прийшов одноклас
ник? І не тільки за тим, щоб підго
тувати урок, а й запросити в кіно? 
Невже вам робив зауваження вчи
тель, побачивши котрусь з вас з 
однокласником, коли ви поверта
лися увечері з репетиції в сіль
ському чи робітничому клубі? Не 
віриться в таке. Підтвердженням 
цьому — наше життя. І цілком 
правильна думка дівчат з сьомого 
класу однієї з шкіл селища Олек
сандрівни, лист яких ми винесли в 
епіграф до першої бесіди. «Ми 
вважаємо, що дружити не так со
ромно, як дехто думає, —- пишуть 
вони, і дружбу треба цінувати».

Так, цінувати слід, і сором тут ні 
до чого. Якщо вам двом хтось ки-

КуЛиТОСВІТНЬОГО 

чи може бути 
у хлопця і дів- 
мали на увазі

ральної безграмотності з боку то
го, хто насміявся. Але маємо нана 
увазі дружбу хлопця і дівчини са
ме в тому розумінні, про яке ми 
говоримо. (Просимо ще раз, юна
че і юнко, це почуття не ототож
нювати з коханням, любов ю).

Ти помічав, юначе, що дівчині- 
товаришеві ти іноді можеш від
критись душею і в такій мірі, Щ° 
про подібні речі друзям-хлопцям, 
або одному другові ти ніколи не 
повідав би? Адже зрозуміло, 
«сильна половина» одразу візьме 
тебе на сміх за якусь «слабкість». 
І про те, що тобі дуже подобає
ться он та дівчина, ти, напевно, 
вперше скажеш ровесниці, з якою 
перебуваєш у дружніх стосунках. 
Або й інше. Тебе зобидили вдома, 
вдома якісь неладки між батьком 
і матір’ю, і ти, коли маєш друга- 
дівчину, першій про це поскар-

ЕЕИ

дружба випробовується часом. А 
якщо вже подружились—пам ятай- 
те народне прислів’я: «Квітам — 
сонце, а дружбі — вірність».

Вірність дружбі—одна з найкра
щих рис характеру людського.

Тут хочеться згадати тільки один х 
приклад. Саме дружбу молодих 
людей — її і його. Він — це Мико
ла Островський. Людина яка но 
уявляла справжнього, повнокров
ного життя без міцної дружби. 
І друзів у нього було багато. Се
ред них немало — і жіночої статі.

Ровесники, як писав Островський 
про себе і своїх друзів, «нестямно 
люблячі життя, ту боротьбу, ту ро
боту по побудові нового, багато 
кращого світу» були здружені 
єдиним прагненням бути корисни/л 
трудящому люду, ЩО будував но
ве життя. І не вина в тому, що 
М. Островський розгубив багатьох: 
тяжка хвороба вирвала його з ки
пучих буднів, де він боровся 
пліч-о-пліч. Проте як цінувала ця 
людина дружбу!

Ще десь в 1925 році Микола 
Островський двадцяти років, пере- |
буваючи в Харківському медично- У
механічному інституті, здружився |(
з Ганною Давидовою, листувався з і
нею довгий час. «...Я знаю, що ти 
славна дивачка. Нас тим більше 
зв’язує один,твій виступ, за який 
тисну тобі руку, моя хороша Га- 
лочко, «старушка», — писав Ост- ь
ровський, будучи вже одруженим і
з Р. Островською. І через роки, но- 
ли відновилося листування, в трав
ні 1931 року він звертається з про
ханням до свого товариша: «В Хар
кові живе одна славна жінка —. 
Давидова Ганна Павлівна, моя 
прилтельна... Вона надіслала лист. 
П’ять років не листувалися. Якщо 
зможеш, зайди до неї і повідай ссе 
про мене, що вона хотіла б знати... 
Вона славна дівчина».

А його ставлення до іншого 
близького друга — Олександри Ми
ррової!

«Шура, поцілуй 
міцно свого мо
лодшого братика 
Колю. Я міцно тис
ну твої руни, я 
міцно бережу твою 
дружбу, тебе, що 
стала мені такою 
рідною».

«Шурочка, тіль
ки потрап в «Крас
ную Москву», ад
же це за 20 кронів. 
Як гарно гли про- 
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дуже 
один, 
твою

в са-

жишся. М'якіша, ніжніша у дівчат 
душа і одразу вони відгукнуться, 
поспівчувають. А в такі роки 
хочеться, щоб хтось, хоч 
розділив іноді твою образу, 
невдачу.

З іншого боку — справа
мих молодих людях, їх характері, 
захопленнях, нахилах.

В класі багато хлопців але ти 
чомусь подружився з Таїсою. До 
школи ходиш з однієї вулиці, що й 
інші доа хлопці, але до них не тяг
не тебе. І не тому, що вони хлопці, 
а Таїся — дівчина. Микола, твій 
сусід, тільки й знає — домашні 
завдання, книги, а Юрко не відомо, 
взагалі, чим займається. На уроках 
відповідає погано, в жодному з ху
дожніх гуртків не бере участі. А 
ось Таїса! Плавець — краще від 
будь-якого хлопця, ручний м’яч — 
теж її стихія, в шкільному хорі 
співає. Вже побувала Таїса в Києві 
і Ленінграді. Хоче бути геологом, і 
ти хочеш бути теж розвідником 
надр. Ти завжди знаходиш з нею 
спільну мову, хоч не писав запи
сок, хоч не «проводив додому». 
Просто у вас багато спільного. 
Обоє ви життєрадісні, рухливі, 
спільне у вас прагнення.

Прикладів такої дружби, а то і 
більшої, сильнішої, такої, що грун
тується на чомусь більшому — на 
спільності у боротьбі (згадаємо, 
що єднало Софію Перовську з 

навести 
вони це

Желябовим) — можуть 
вам вчителі. Треба, щоб 
робили.

Перечитайте ще раз І 
гвардію» О. Фадеева, прочитайте 
по-новому. Спитайте себе, а чому 
дружили Олег і Уляна Громова. 
І хіба в когось хоч на думку спа
дало огудити цю дружбу?

ЯКЩО вже ви подружились, 
юначе і дівчино, то хай вас 

з’єднує щось значиме, добре і 
красиве. Не поспішайте називати 
його чи її вірним другом. Хай ця
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«Молоду

ЯнБн хто мене спитав би, що мене 
найрадісніше чекає, я б відповів: 
«Шурочка приїде».

Це з листів, написаних в 1^32 ро
ці з Сочі. А треба знати, що $ 
М. Островський дружив не будь з 
ким, не перед кожним «розсипав
ся». Тільки той близький був йому, 
хто мав ідейну і моральну спів
звучність. Про це він сам писав:

«Друзів у мене немає. (Мається 
на увазі — в Новоросійську, куди 
він приїхав на лікування — Б. Я.). 
Тоото таких друзів, як ми розуміє
мо. Правда мене оточують люди, 
ставляться до мене дуже добре — 
це сім’я, типово обивательська. І з 
ними в процесі спілкування живу 
Добре, але не можу від них одер
жати те, що можуть дати люди 
МОЄЇ сім’ї. Одне, ЩО тяжіс, це те, 
Що л відірваний від своїх реблт- 
номуністів. Вже скільни МІСЯЦІВ я 
у вічі не бачив нікого із своїх...»

Так розуміє дружбу людина, 
перед пам яттю якої схиляє голову 
нині кожен живий.
0 ТОЖ, неначе все ясно. Дружба 

юнака і дівчини — почуття З» 
прекрасне. Треба його плекати, 
тримати в чистоті, збагачувати 
його, цінити.

То чому ж таки в школі Марія 
Михайлівна вас обох, тебе і її, за
кликала в кабінет директора, і обу
ренню вчительки немає кінця? Чо
му мама погрожує: «Я покажу тобі 
Валентину!,,»

Яка ж це у вас двох дружба? 
Може, це щось інше?

Давайте про це й поговоримо з 
вами, юначе і юнко, наступної 
бесіди.

В. ЯСЕНІОК
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