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Комсомольський вік — час становлення характеру,- 
уас, коли формуються ідейні і моральні якості осо* 
би. Первинні організації комсомолу, які об’єднують 
мільйони юнаків і дівчат нашої країни, стали для 
молоді справжньою школою комуністичного вихо
вання. Вони згуртовують юність, об’єднують і при
множують її енергію, трудовий порив і самовіддану 
готовність до подвигу.

Партія робить осе, щоб підготувати підростаючу 
зміну до зрілої самостійної діяльності. Молодь зви- 
нята на найвирішальніших ділянках в усіх галузях 
народного господарства, з кожним роком бере ак
тивнішу участь в державному будівництві. Як прави
ло, ініціаторами багатьох добрих починань на ви« 
робництві і в громадському житті виступають ком* 
сомольські активісти, люди з палкими молодими 
серцями. Коли б можна було розповісти біографії 
тисяч таких ентузіастів, це був би колективний пор
трет нашого сучасника, портрет яскравий, справляю« 
чий велике враження, Всі вони — активні творці 
нового суспільства, становлять ядро величезної ар
мії комсомолу. I сила цієї армії, її роль у розв’я-' 
занні актуальних завдань комуністичного будівництва, 
у виконанні грандіозних накреслень партії за
лежить від ідейної переконаності кожного комсо
мольця, від його відданості принципам ленінізму.

Питанням дальшого поліпшення ідейно-виховно» 
роботи комсомольських організацій республіки у 
світлі рішень XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП 
України був присвячений VI пленум ЦК ЛКСМУ, який 
27 січня відбувся в Києві. З доповіддю виступив 
секретар ЦК ЛКСМУ А. М. Гиренко.

Доповідач і промовці в дебатах відзначали, що? 
під керівництвом партійних організацій комітети 
комсомолу республіки проводять значну роботу па 

(Закінчення на 2-й стор.).
Ольга Челишсва має неабиякий авторитет на Кі

ровоградській взуттєвій фабриці № 28. І найбільше 
їі поважають за руки працьовиті. З перших днів 
нового року змінні завдання вона винонує не мен
ше, як на 120 процентів.

Непосидючої вдачі, Ольга Естигас всюди, на все 
в неї вистачає енергії й завзяття, В громадському 
житті фабрини вона — серед найактивніших. Дів
чину можна зустріти і на засіданні комітету ком
сомольської організації цеху, і за випуском стін
ної газети, і на засіданні цехкому профспілки. 
Передова виробничниця успішно навчається на 
4 курсі фізико-математичного факультету Кірово
градського педагогічного інституту імені О. С. Пуш
кіна.

А кільна днів тому молодій робітниці комуністи 
фабрики виявили високе довір’я — прийняли Оль
гу Челишеву кандидатом в члени НПРС.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ЗБОРИ ПАРТАКТИВУ КІРОВОГРАДА
Позавчора в приміщенні філармонії 

відбулися збори партійного активу міста 
Кіровограда.

З доповіддю «Про підсумки листопа
дового (1971 р.) Пленуму ЦК КПРС і 
завдання міської партійної організації» 
виступив перший секретар обласного 
комітету Компартії .України тов. Кобиль- 
чак М. М.

В доповіді підведено підсумки досяг
нень промисловості міста у восьмій 
п’ятирічці і першому році дев’ятої. Ра
зом з тим вказано на недоліки, що ма
ють місце в роботі окремих заводів і 
фабрик, особливо ж — в будівельних 
організаціях. Будівельники повільно ос
воюють капіталовкладення та вводять в 
дію промислові і житлові об’єкти, до-

пускають розпорошення капіталовкла
день і матеріально-технічних ресурсів.

Особливу увагу звернув доповідач на 
роботу підприємств, які випускають това
ри народного споживання. З 21 під
приємства такого типу 8 не виконують 
планів.

Тов. Кобильчзк М. М. глибоко оха
рактеризував міжнародне становище 
Радянського Союзу.

В обговоренні доповіді взяли участь 
партійні і господарські працівники, спе
ціалісти різних галузей народного гос
подарства Кіровограда.

Головним завданням комуністів міста 
в галузі економіки збори вважають по
силення партійного контролю за вико

нанням народногосподарських планів.

в ДУСІ БРАТЕРСТВА
25—26 січня в Празі від

булась нарада Політичного 
консультативного комітету 
держав-учасниць Варшав
ського Договору про 
•дружбу, співробітництво і 
взаємну допомогу.

у нараді взяли участь де
легації, очолювані партій
ними і державними керів
никами Народної Республі
ки Болгарії, Угорської На
родної Республіки, Німець
кої Демократичної Респуб
ліки, Польської Народної 
Республіки, Соціалістичної 
республіки Румунії, Союзу 
Радянських Соціалістичних 
республік, Чехословацької 
Соціалістичної Республіки.

Радянську делегацію 
очолював Генеральний сек
ретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв. У складі делегації член 
ролітбюро ЦК КПРС, Голо-

ва Ради Міністрів СРСР 
О. М. Косигін, секретар ЦК 
КПРС К. Ф. Катушев та ін
ші.

Нарада розглянула акту
альні проблеми миру, без
пеки та співробітництво в 
Європі і питання підготов
ки загальноєвропейської 
наради. Було прийнято 
Декларацію про мир, без
пеку і співробітництво в 
Європі,

Учасники наради засуди
ли нові агресивні акти 
США в Індокитаї і прийня
ли в цьому питанні відпо
відну заяву.

На нараді відбувся обмін 
думками також щодо ін
ших міжнародних проблем, 
які становлять спільний ін
терес, Представлені на за
сіданні держави одностай
но підтвердили свою го-

товність і далі не шкоду
вати зусиль для зміцнення 
єдності та згуртованості со
ціалістичних країн. Вони 
сповнені рішимості відсто
ювати при розв’язанні між
народних проблем лінію на 
збереження і зміцнення 
миру, міжнародне співро
бітництво, давати відсіч ім
періалістичній агресії та 
реакції, підтримувати бо
ротьбу народів за свободу, 
національну незалежність, 
соціальний прогрес,

У роботі -наради брав 
участь головнокомандуючий 
Об’єднаними Зброй ними 
Силами держаа-учасниць 
Варшавського Договору 
Маршал Радянського Сою
зу І. Г. Якубовський.

Нарада Політичного кон
сультативного комітету про
ходила в дусі братерської 
дружби і співробітництва її 
учасників.

ЦЕНТРАЛЬНЕ статистичне управління 
при Раді Міністрів УРСР підбило 

підсумки виконання Державного плану 
розвитку народного господарства УРСР 
у 1971 році.

Трудящі Радянської України, говори
ться в повідомленні ЦСУ УРСР, втілю
ючи в життя рішення XXIV з’їзду КПРС 
і XXIV з’їзду КП України, розгорнули 

ВПЕВНЕНИЙ

КРОК
П’ЯТИРІЧКИ
соціалістичне змагання за дострокове 
виконання плану першого року дев’ятої 
п’ятирічки і добились у 1971 році даль
ших успіхів у розвитку народного госпо
дарства, піднесенні матеріального та 
культурного рівня життя народу. Основ
ні завдання річного плану виконано, а 
по ряду показників план перевиконано.

Приріст національного доходу стано
вить 5,5 процента. За рахунок підвищен
ня продуктивності праці одержано більш 
як 80 процентів загального приросту на
ціонального доходу. Здійснено намічені 
на 1971 рік заходи по підвищенню на
родного добробуту.

Річний плай реалізації продукції і ви
робництва більшості найважливіших ви
робів перевиконано. Планом передбачав
ся приріст виробництва продукції на 5,2 
процента, фактично він становить 6,9 
процента.

Плац 1971 року перевиконали всі со
юзно-республіканські і республіканські 
міністерства та відомства, а також усі 
області республіки.

Поліпшились техніко-економічні по
казники роботи підприємств.

Планом передбачалося збільшити про
дуктивність праці в промисловості на 4,4 
процента, фактично вона зросла на 5^ 
процента.

Велику роботу проведено по стзорен- 
пю і впровадженню нової техніки. В ми
нулому році сконструйовано і виготовле
но більш як 800 зразків нових машин, 
устаткування, апаратів і приладів. Ос
воєно і почато серійний випуск близько 

тпсячі нових видів виробів, які відпові
дають сучасним технічним вимогам.

На промислових підприємствах за рік 
установлено близько 1,7 тисячі механізо
ваних потокових і більш як 200 автома
тичних ліній, понад 800 дільниць, цехів, 
виробництв переведено на комплексну 
механізацію і автоматизацію.

У народне господарство впроваджено 
понад 650 тисяч винаходів і раціоналі
заторських пропозицій, що дає близько 
650 мільйонів карбованців економії в 
розрахунку на рік.

Загальний обсяг продукції сільського 
господарства в 1971 році становив 20,6 
мільярда карбованців, що на 4,9 процен
та вище від рівня 1970 року і на 11 про
центів — від середньо-річного рівня ви
робництва за 1966—1970 роки. При цьо
му порівняно з 1970 роком продукція 
землеробства зросла на 8 процентів, а 
продукція тваринництва — на 1,2 про
цента.

Валовий збір зерна в минулому ропі 
становив 39,4 мільйона тонн, а врожай
ність з гектара — 25,4 центнера, що 
значно вище від валових зборів і вро
жайності зернових культур за будь-який 
попередній рік.

Дальшого розвитку набрало тваринни
цтво. У народному господарстві за 1971 
рік введено в дію основні фонди загаль
ною вартістю 13,2 мільярда карбованців, 
що на 20 процентів більше, ніж у 1970 
році.

В минулому році почалось проведення 
заходів,^ передбачених Директивами 
XXIV з’їзду КПРС на дев’яту п’ятиріч
ку по підвищенню заробітної плати ро
бітників і службовців та поліпшенню 
пенсійного забезпечення робітників, 
службовців і колгоспників.

За рахунок коштів держави, колгоспів 
і населення введено в експлуатацію (за 
попередніми даними) житлові будинки 
па 387 тисяч впорядкованих квартир за
гальною площею понад 19 мільйонів 
квадратних метрів, що на 260 тисяч 

- квадратних метрів більше, ніж було вве
дено в 1970 році.

Поліпшено житлові умови 500 тисячам 
сімен, або близько 1,8 мільйона грома
дян. Досягнуто дальших успіхів у роз
витку народної освіти, науки і культури, 
поліпшилась медична допомога насе
ленню.

(РАТАУ).
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комуністичному вихованню молоді. Головним у ді
яльності комсомольських організацій підкреслюва
лось на пленумі, є мобілізація юнаків і дівчат рес
публіки на успішне виконання рішень партійних з’їз
дів, планів дев’ятої п’ятирічки. Комітети ЛКСМУ 
повинні більше уваги приділяти формуванню у моло
ді комуністичного ставлення до праці і соціалістичної 
власності, високої відповідальності за справи свого 
колективу, особистої заінтересованості у підвищенні 
ефективності суспільного виробництва.

Повчальним ЩОДО ЦЬО'О є досвід комсомольської 
організації Харківського заводу «Серп і Молот». Бо
ротьба за підвищення моторесурсів тракторних дви
гунів, участь у реконструкції цехів і модернізації 
устаткування, зміцнення трудової дисципліни — такі 
головні напрями її діяльності. Молоді робітники 
широко залучаються до участі в автоматизації і 
механізації виробничих процесів. Діють штаби і пости 
контролю за впровадженням нової техніки і техно
логії. Тільки за два останніх роки на заводі стали 
ДО ладу діючих дві автоматичні лінії, над якими шеф
ствувала комсомольська організація.

Промовці відзначали велику популярність серед 
молоді Всесоюзного Ленінського заліку «Рішення 
XXIV з’їзду КПРС — в життяі». В ньому беруть 
участь понад 6 мільйонів юнаків і дівчат республіки. 
Проведення цього заліку дає можливість комсомоль
ським організаціям зосереджувати увагу на розв’я
занні вузлових завдань, що стоять перед колекти
вом в цілому.

Про це свідчить досвід роботи комсомольської 
організації Рубіжанського хімкомбінату Ворошилов- 
градської області. Тут кожний учасник заліку розро
бив особисті комплексні плани, які передбачають 
підвищення продуктизності праці, виробничої квалі
фікації, загальноосвітнього різня, оволодіння суміж
ними спеціальностями, участь у раціоналізаторській 
роботі і набуття економічних знань. Відчутні і ре
зультати цієї конкретної цілеспрямованої роботи. 
У минулому році 920 юнакіз і дівчат стали ударника
ми комуністичної праці, більше тисячі — борються 
за це почесне звання. Молоді робітники внесли по
над 800 пропозицій з умовним економічним ефектом 
у 750 тисяч карбованців. Всі 43 комсомольсько-моло
діжних колективи підприємства успішно виконують 
соціалістичні зобов’язання.

Як керівництво до дії сприйняли комсомольці і 
молодь республіки Постанозу ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення організації соціалістичного змагзн- 

. ня». Вони розгорнули масозий рух «П’ятирічці — 
ударну працю, майстерність і пошук молодих!», про
водять конкурси професійної майстерності, огляди 
на кращу організацію роботи по залученню юнаків 
і дівчат по оволодінню технічними спеціальностями. 
Сотні тисяч молодих виробничників, 6 тисяч комсо
мольсько-молодіжних колективів республіки достро
ково до 54-ї річниці Великого Жовтня завершили 
виконання завдань першого року п’ятирічки.

Важливою формою участі комсомолу в розв’язан
ні першочергових народногосподарських завдань є 
ударне будівництво. Сьогодні комсомольські органі
зації України шефствують над спорудженням 15 все
союзних, 22 республіканських і 57 обласних будоз. 
Комсомол республіки бере участь у здійсненні гран
діозної програми, наміченої Постановою ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про заходи по дальшому роз
витку вугільної промисловості Донецького басейну». 
Оголошено дворічку шефства над технічним переоб
ладнанням шахт, спорудженням 14 нових і рекон
струкцією 17 діючих вугільних підприємств.

На пленумі зазначалося, що комітети комсомолу 
добились підвищення ролі комсомольців у сільсько
господарському виробництві. П'ята частина всіх ком
сомольців села зайнята тепер у тваринництві, де 
створено 6,5 тисячі комсомольсько-молодіжних ко- 
лектизів. Більшість комсомольських організацій рес- (РЛТАУ).

ВПЕРШЕ

у

Технічний прогрес у сільському госпо
дарстві залежить не лише від технічної, 
оснащеності колгоспів, але і від ефек
тивності використання тракторного 
парку. В господарствах Знам’янського 
району вперше вводяться нові форми об
ліку ефективності використання техніки 
І витрат на її утримання.

При районному об’єднанні «Сільгосп
техніка* створена служба по технічному 
обслуговуванню машинно-тракторного 
парку, яка складається _ з інженерно- 
контрольної, діагностичної, диспетч р- 
ської підслужб.

Організовано також службу централі
зованої доставки запасних частин.

Названа служба укомплектована авто
ремонтними майстернями з розрахунку 
одна на 60 тракторів та машинами тех
нічної діагностики з розрахунку одна на 
100 тракторів. Ця система дозволяє 
значно поліпшити використання -машин-

СВІДОМИХ
публіки розгорнули роботу по активному залученню 
молоді до механізації трудомістких процесів у цій 
галузі, будівництва сучасних промислових тварин
ницьких комплексів, впровадження прогресивних 
форм організації праці. Тільки а 1971 році в 50 райо
нах з активною участю комсомолу комплексно меха
нізовано 608 ферм, •. 137 переведено на двозмінну 
роботу.

Доповідачі і промовці відзначали, що у змаганні 
за успішне виконання планів і соціалістичних зобо
в’язань особливу роль відіграють традиції робітни
чого класу і колгоспного селянства. Приклад стар
ших поколінь, їх новаторський пошук, ентузіазм, з 
яким наші батьки працювали на будовах перших 
п'ятирічок, — надійний компас для нинішнього по
коління корчагінців.

У роботі по пропаганді бойової і трудової герої
ки необхідно добиватися більшого розмаху, ціле
спрямованості, ефективного використання усіх .форм 
і методів військово-патріотичного виховання. Знач
ний досвід у цій справі нагромадили комсомольські 
організації Дніпропетровської області. Тут створю
ються постійно діючі центри виховної роботи на 
революційних, ратних і трудових традиціях старших 
поколінь. В області уже працює багато музеїв В. І. 
Леніна, ленінських кімнат, музеїв історії місцевих 
партійних і комсомольських організацій. Тепер за
кінчується спорудження першого у республіці му
зею історії комсомолу області.

Почесний обов’язок кожної комсомольської орга
нізації — активно включитися у проведення Все
союзного походу по місцях революційної, бойової 
і трудової слави радянського народу, нинішній етап 
якого присвячений 50-річчю утворення Союзу PCP.

Питання ідейно-виховної роботи, підкреслювалось 
на пленумі, сьогодні нерозривно зв’язані з вивчен
ням та пропагандою документів і матеріалів XXIV 
з’їзду КПРС, XXIV з'їзду КП України, рішень листо
падового Пленуму ЦК КПРС і грудневого Пленуму 
ЦК КП України. Глибоке вивчення марксистсько-ле
нінської теорії —' одне з найважливіших завдань 
комсомольців і молоді.

Комітети ЛКСМУ поглиблюють зміст, ідейну спря
мованість масово-політичної роботи і лекційної про
паганди. Нині 1,5 мільйона молодих робітників ово
лоділи теоретичними знаннями о гуртках і семінарах 
комсомольського політнавчання. 307 тисяч юнаків і 
дівчат поглиблюють свої знання з мережі партійної 
політосвіти. Сьогодні з республіці працюють 46 ти
сяч комсомольських пропагандистів, серед яких 
більш як 87 процентів є членами і кандидатами у 
члени КПРС. Комсомольські організації приділяють 
велику увагу вихованню молоді в дусі радянського 
патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, 
братерської дружби народів СРСР. Юнаки і дівчата 
беруть активну участь з кампанії «Юність викриває 
імперіалізм». На масових мітингах і зборах зони 
гнівно таврують агресивні дії імперіалістичних кіл, 
засуджують сіонізм — знаряддя реакції, одностайно 
підтримують боротьбу народів за національне ви
зволення, демократію і соціалізм.

Усі промовці підкреслювали важливість роботи 
комсомольських організацій з шкільною і студент
ською молоддю. Комітети комсомолу промисло
вих підприємств, сфери обслуговування будов, 
колгоспів і радгоспів повинні взяти шефство над за
гальноосвітніми школами, допомогти їм в роботі 
по профорієнтації, оволодінні молоддю необхідни
ми навичками для участі в суспільному виробництві. 
Комсомольські 
підпорядкувати 
формуванню у 
го світогляду.

* Разом з тим, 
виховній роботі комсомольських організацій респуб
ліки іноді ще бракує конкретності, розмаху і насту
пальності, нерідко вона провадиться формально, без 
урахування вікових та професійних особливостей

організації вузів республіки повинні 
свою діяльність головній меті — 

студентства марксистсько-ленінсько-

на пленумі вказувалось, що ідейно-

но-тракторного парку, запровадити еле
менти спеціалізації в проведенні техніч
них доглядів, створити постійний дис
петчерський зв’язок з колгоспами, лікві
дувати зайві склади запасних частин в 
господарствах.

Експеримент проводився в коглоспах 
імені XXI з’їзду КПРС, імені Дзерхши- 
ського та «Октябрь». Результати пока
зали, ніо в найбільш напружені місяці: 
серпні, вересні, жовтні і листопаді—готов- 

' вість техніки у всіх трьох господарствах 
становила відповідно 90, 91, 92 і 91 про
цент. Витрата пального на один гектар 
умовної оранки складала в середньому 
по трьох колгоспах 8,2 кілограма при 
плані 9,37, витрата коштів на один гек
тар умовної оранки становила 53 копій
ки при плані 60. Значно скоротились 
простої машин.

Цього року нова система технічного 
обслуговування машин буде запровад
жена у всіх колгоспах району. Це дасть 
можливість значно підвищити продук
тивність машинно-тракторного парку, що 
забезпечить виконання сільськогосподар
ських робіт, знизить їх собівартість.

В. ІВАНОВ.
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молодих

юнаків і дівчат, їх загальноосвітнього 1 культурного 
рівня. Окремі комітети комсомолу не досить уваги 
приділяють пропаганді досвіду героїв перших п’яти
річок, передовиків і новаторів виробництва. Допус
каються недоліки в ідейно-виховній роботі комсо
мольських організацій деяких вузів і технікумів, 
вимагає значного поліпшення атеїстична пропаган
да, робота по ідейному загартуванню творчої моло
ді/ Не завжди дається належна оцінка ідейним і ху
дожнім прорахункам у творчості деяких молодих 
літераторів.

Не в усіх колективах створюється атмосфера не
терпимості, засудження фактів порушення трудової 
дисципліни, хуліганства, недопустимого ставлення до 
соціалістичної власності.

Обов’язок обкомів, Міськкомів, райкомів ЛКСМУ, 
первинних комсомольських організацій, відзначало
ся на пленумі, постійно дбати про створення необ
хідних умов для підвищення економічного навчання 
робітничої і сільської молоді. Цікавий досвід з еко
номічній освіті нагромадили комсомольські органі
зації Донецької, Запорізької, Ворошиловградсько! 
областей. Тут значна частина молодих робітників 
колгоспників вивчає економіку виробництва у шко
лах комуністичної праці, гуртках комсомольської по- 
пітмережі, на курсах підвищення виробничої квалі
фікації. Заняття проводять кращі економісти, керів
ники підприємств, досвідчені спеціалісти. Навчання 
завершується екзаменом з основ економічного ви
робництва.

Слід активніше залучати молодих виробничників 
до науково-технічної творчості, раціоналізаторства і 
винахідництва, з цією метою треба повніше вико
ристовувати технічні бібліотеки і кабінети, бюро тех
нічної інформації, виставки, музеї, народні універ
ситети.

Велику увагу було приділено питанням підвищен
ня рівня організаторської роботи комітетів ЛКСМУ, 
удосконалення керівництва первинними організація
ми, підготовки кожного члена ВЛКСМ до виконан
ня завдань, поставлених перед комсомолом, партією. 
Слід підвищити відповідальність комітетів комсомо
лу за підготовку і виховання комсомольських над
різ і активу, поліпшити роботу з несоюзною молод
дю.

Підкреслювалась необхідність піднести роль мо
лодіжних друкованих видань у комуністичному ви
хованні підростаючого покоління, мобілізації юнаків 
і дівчат на активну участь у розв’язанні важливих 
завдань господарського і культурного ‘ будівництва. 

" Постійно практикувати виступи на сторінках моло
діжних газет і журналів, у передачах телебачення і 
радіо молодих трудівників промисловості і сільсь
кого господарства, передовиків виробництва, ком
сомольських активістів.

Завдання ідейно-виховної роботи з молоддю, які 
випливають з рішень XXIV з'їзду КПРС і XXIV з’їз
ду КП України, — складні і відповідальні. Тх вико
нання вимагає від усіх комсомольських організацій 
республіки великого творчого напруження, високої 
дисципліни, комсомольської ініціативи і ентузіазму. 
Кожний юнак, кожна дівчина нашої країни повинні 
стати справжніми патріотами-інтернаціоналістами, ак
тивними будівниками комунізму.

В обговореному питанні було прийнято відповід
ну постанову.

З інформацією про діяльність бюро і Секретаріа
ту ЦК комсомолу України в період між пленумами 
виступив секретар ЦК ЛКСМУ Г. І. Ревенко.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников 
вручив республіканській комсомольській організації 
перехідний Червоний прапор ЦК ВЛКСМ за успіхи, 
досягнуті у виконанні рішень XXIV з’їзду КПРС.

Перед учасниками пленуму виступив кандидат у 
члени Політбюро, секретар ЦК КП України Ф. Д. 
Овчаренко.

Було розглянуто також організаційні питання, У 
зв’язку з переходом на партійну роботу пленум 
увільнив О. С. Капта від обов’язків члена бюро і 
першого секретаря ЦК ЛКСМ України.

Першим секретарем ЦК ЛКСМУ пленум обрав 
А. М. Гіренка, увільнивши його від обов'язків дру
гого секретаря ЦК ЛКСМУ.

Членом бюро, другим секретарем ЦК ЛКСМУ об
рано А. І. Корнієнка. Кандидатом у члени бюро ЦК 
ЛКСМУ обрано голову КМО УРСР М. 8. Чоломбить-

і
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• До портрета сучасника
— А як думає Валентина Миколаївна? *
Члени правління нерозуміюче перезирнулися, 

мовляв, кого це має на увазі голова колгоспу Петро 
Харлампійович Шкафер? Чи не Валю Жук, яку всі 
звикли звати лише пестливими іменами. Бо наймо
лодша ж? Але Валя — член правління, то чому б не 
величати її так, як інших.

Комсомолка піднялась і зі знанням справи ви
клала свою думку про комсомольсько-молодіжну 
ферму. Так, справа це потрібна, вона покладає пев
ні обов'язки на кожного тзаринника, дисциплінує, 
дає можливість ширше розгорнути соціалістичне 
змагання, вона ж, Валентина, із свого боку зобо
в’язується...

Вже нікого не дивузало, що дівчина виступає, як 
рівноправний член правління. Адже гозорить вона 
про речі близькі і зрозумілі, за які уболіває і ра
діє, бо, образно кажучи, Валя на фермі виросла, тут 
міцно стала на ноги. Власне, про іншу професію ду
мок у дівчини й не було. Коли читала в газетах чи 

ЙДУВ—
■ ДО ТЕБЕ,
■ МАМО
слухала по радіо про трудову естафету батьків і 
дітей, здавалося, це було про неї. А як же може 
бути інакше? З часом мама, Поліна Петрівна, піде 
на пенсію, хто ж замінить її на фермі?

Ще коли майже підлітком прийшла на ферму, 
поставили її підмінною дояркою. Допомзгаючи ма
тері, біля корів поратися звикла, але хотілось чо
гось іншого. Хотілося мати свою групу корів, до
глядати її, добиватись високих надоїв.

її старанність бачили,’ знали і матір — члена пар
тії, теж старанну трудівницю. Тому бажання задо
вольнили. А через деякий час надої від кожної ко
рови з групи Валентини різко піднялися.

Якось Валентина прийшла додому збуджена.
— Щось трапилось, доню?
— Мамо, — мовила дівчина, — а що, як я віддам 

свою групу тітці Євгенії?
— Це чому? Чи не подобається вже? Корови роз

доєні, показники в тебе непогані.
— Та не в тому річ. Є думка взяти первісток, щоб 

дехто не говорив, що від хорошої групи і показники 
одержує високі.

— А напарниця хто ж?
— Валентина Миколаївна Куркотова.
— Хай щастить вам у добрій справі, — мовила 

Поліна Петрівна, і додала: — Але знай, дочко, що 
честь ваша залежить зараз від ваших рук. Коли що, 
! мені буде соромно за вас.

Справи у подруг пішли добре. З часом обоє не 
рахувалися, коли, хто кого змінює, не підраховували. 
Точно дотримувались раціону, розпорядку дня. На
дої зростали. І вже про В. М. Жук та В. М. Курко- 
тову — майстрів машинного доїння — заговорили і 
а колгоспі, і в районі, як про передовиків. В мину
лому році вони добились найвищих результатів по 
фермі. Від кожної корови надоїли по 3300 кіло
грамів молока.

За постановою бюро міськкому КП України, ви
конкому районної Ради депутатів трудящих зміна 
майстрів машинного доїння колгоспу аПуть Ильича» 
в складі В. М. Жук та В. М. Куркотозої була зане
сена на районну Дошку пошани.

Труд красить людину. Недарма про працю, про 
ставлення людини до неї народ склав стільки при
слів'їв. Валентина ж уміє не лише красиво працюва
ти. Вона комсомольський активіст — заступник сек
ретаря комітету комсомолу колгоспу, людина авто
ритетна і серед молоді, і серед старших товаришів.

— Завтра недільник, — сказала якось перед свя
том.

Вийшли всі, хто міг, привели в порядок територію 
навколо ферми, розбили алеї, насадили деревця, 
корівники побілили.

— Правда ж, працюється веселіше, коли навколо 
отак? — звернулася дівчина до подруг.

З нею охоче погодились. І, мабуть, кожен поду
мав, що і працюється, і живеться веселіше, коли 
поряд така людина, як Валя Жук. Щира, невтомна у 
праці, доброзичлива, здатна у будь-яку хвилину 
прийти на допомогу товаришеві.

В. ДІМІН.
Знам’япський раноа.

і ін ■■■ ■ і

Коли на льоду з'явився капітан 
команди Сергій Синченко, при
хильники «Зорі» схвально загомо
ніли:

— Сергію, шайбу, шайбу!
А згодом над хокейним майдан

чиком вже неслося вимоглива І 
протяжне: «Шай-5у! Шай-бу! Шайбу?»

Форвард не примусив довго че
кати. Отримавши пас від свого 
партнера, Сергій обіграв двох за
хисників І пробне шайбу мимо во
ротаря.

— Гол! — перенрнкуіочи всіх, 
гукав червонощонии хлопчина.

— Це вже його 15 шайба на 
цьому тижні, — вів рахунок това
риш юного уболівальника.

Протягом усього сезону лідером 
хокейного чемпіонату житлово- 
експлуатаційної контори № 7 була 
«Стріла». І ось у вирішальному по
єдинку хокеїсти «Зорі», вигразшн 
у лідерів з рахунком 4:1» вийшли 
на перше місце. Хлопці раділи. Ад
же тепер ядро збірної команди ста
новитиме «Зоря».

По закінченні цього матчу ін
структор масово-оздоровчої роботи 
Раїса Озчаренко зібрала капітанів 
команд і повідомила:

— Завтра о десятій ранку тре
нування збірної.

І комсомолка зачитала прізвища 
кандидатів до збірної, попередила 
капітанів, щоб забезпечили явку 
спортсменів на тренування.

— А хто ж тренуватиме? — за
питав Володимир Рой.

Андріян Андріянозич.
Хлопці це повідомлення зустріли 

з захопленням. Всі добре пам'ята
ли скільни працював влітку з юни
ми футболістами А. Нестеренко — 
інструктор з фізкультури і спорту 
мебльового комбінату. Тоді юні 
футболісти стали чемпіонами Ук
раїни, третіми призерами всесоюз
ного розиграшу на приз «шкіря
ний м’яч».

Тренувалися завзято, щодня роз
учували комбінації, працювали 
над технікою передачі шайби. Піс
ля декількох тренувань запросили 
у гості хокеїстів ЖЕКу № 1, і зі
грали з ними товариську зустріч. 
Тренер лишився задоволений свої
ми вихованцями — вони провели 
у ворота суперників десять «су
хих» шайб...

Після цього товариського матчу 
л зустрівся з інструктором оздо
ровчо-масової роботи ЖЕКу № 7 
Р. і. Озчаренко і попросив її роз
повісти про спортивну роботу.

— З перших днів січня у нас 
стартувала спартакіада «Юність», 
план проведення якої складено

громадською радою. Спартакіада 
проходитиме у два етапи. Перший 
етап (зимова спартакіада) прохо
дитиме з січня по квітень. Силами 
мірятимуться хокеїсти, лижварі, 
новзанярі. До речі, ці поєдинки 
відповідно називаються «Золота 
шайба», «Юний лижвар», «Швидкі 
новзани». Дошкільнята змагатиму
ться на санках. Щойно закінчили
ся змагання хокеїстів. Стартували 
20 команд двох вікових груп: се
редньої (хлопчини 1957 — 58 років 
народження) та молодшої (хлопчи
ки 1959 — 60 років). Переможці, як 
відомо, «Зоря» і «Факел».

Щоб охопити масосими змагання
ми якомога більше юних спорт
сменів, при ЖЕКу Мі 7 ведеться 
велина робота по вихованню гро
мадських інструкторів і спортив
них суддів. Наприклад, відмінно 
справилися з своїми обов'язками 
суддів по хокею Вітя Синченко та 
Юра Татарчук. Ю. Татарчук буде 
також суддею змагань «Швидкі 
ковзани».

Отже — зимова спартакіада 
«Юність» ЖЕКу № 7 V розпалі...

10. ЛІВА111ИИКОВ.
На знімку юні хокеїсти: 

Сергій СИНЧЕНКО. Вячеслав ОР- 
ЛЯНСЬКИИ та Микола ІГНАТИШИН. 

Фото АВТОРА.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
ф Легка атлетика. У 

Ворошнловграді на зимо
вій першості республікан
ської ради ДСТ «Спартак» 
успішно виступив кірово- 
градець Валерій Шеста- 
ііовііч. Він виявився най-

сильнішим серед юніорів 
у стрибісах у висоту, 
Юнак подолав планку на 
висоті 185 сантиметрів.

А Міжнародні шашки. 
У шаховій кімнаті заводу 
тракторних гідроагрега

тів проходив турнір на 
першість області з між
народних шашок серед 
жінок. Після першого ко
ла турнірну таблицю 
очолили спартаківка Оле
на Литввнчук та студент
ка Кіровоградського ін
ституту сільськогоспо
дарського маїпинобуду-

вання Тетяна Логвинова, 
які мали по 4 очка.

У першому турі друго
го кола лідери зустрілися 
між собою. Перемогла 
0. Литвинчук. Вона і ста
ла чемпіонкою області 
(8,5 очка). Друга — Т. Лог
винова (8 очок), третя — 
авангарді вка К. Ернст 
(7 очок).

Запрошує «Турист»
Якщо ви зби

раєтесь в мандрів
ку чи готуєтесь до 
нового спортивно
го сезону, завітай
те в Кіровограді в 
цей гостинний дво
поверховий мага
зин. що на вулиці 
Карла Маркса. І 
ви придбаєте для 
себе спортивний 
костюм, мотоцикл 
чи велосипед, м'я
чі, намети, рибаль
ські знаряддя і все 
інше, що необхідне 
для вас. А в ці зи
мові ДНІ МОЛОДИЙ 
продавець Вален
тина Бордюг за
пропонує вам лижі 
або ковзани (в 
цьому сезоні лиж в 
магазині «Турист» 
продано біл ь ш е 
п’яти тисяч пар 
та майже ти
сячу пар ковза
нів). Олена Бон
дарчук вибере за
пасні частини до 
мотоцикла (весняні 
дні ж недалеко). А 
якщо ви захочете 
купити речі на ве
лику суму, зверні
ться до Галини 
Сільчеяко, 1 вона 
оформить вам па
шу покупку в кре
дит...

Отже, маг а ля гг 
«Турист» запрошує

Фото 
Л. РЕЗНІЧЕНКА.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, ЗО СІЧНЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
Гімнастика для дітей. 

(М). 9.15 — Новини. (М).
9.25 — Для школярів. «Бу
дильник». (М). 9.55 — «То
вари — народу». (М). 10.25 

і у- «Музичний кіоск». (М),
10.55 — Для дітей. «Чудер- 

пР“г°йи. ЩО трапилися з Діткою-незедимкою

та його друзями». 8истава 
дитячого телетеатру. Дру
га і третя частини, (Дні
пропетровськ). 12.25 —
Програма передач. (И)- 
12.30 — Для школярів. «Ве
села естафета». Фінал 
спортивних рухливих ігор. 
(К). 13.30 — За накреслен
нями XXIV з’їзду КПРС. 
Тележурнал «Прогрес». (К). 
14.00 - Для Дітей. «Зи- 
монька-зима». (К). 14.45.
— Для воїнів Радянської 
Армії І флоту. (Сверд- 
ловськ). 15.20 — Багатосе
рійний художній фільм 
«Чотири танкісти і сооа- 
ка». 10 серія. (М). 16.15 — 
Народний телеуніверситет, 
(М). 17.00 — «Клуб кінопо-

дорожей», (М). 18.00 — Но- 
вини. (М). 18.10 — Кольо
рове телебачення. «У світі 
тварин», (М). 19.40 — Ко
льорове телебачення. Ху
дожній фільм «Червоний 
намет». II серія. (М). 21.00 
— Програма «Час». (М). 
21.30 — «Майстри мис
тецтв». Народний артист 
СРСР О. Грибов. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55
— Для школярів. Г. Кар

пенко. «До бабуні і дідуня».
(М). 12.10 — «Сільська го
дина». (М). 13.05 — Для
юнацтва. Телеклуб «Шу
кач». (М). 13.45 — Доку-
ментальний фільм «Кому
нар 20-го віку». (М). 14.45 
— Художній фільм «Весня
ні води». (К). 17.15 — На-

ша афіша. (К). 17.20 —
«Серйозна розмова». Літе
ратурний театр. (Дніпро
петровськ). 18.00 — Мульт- 
Їйльм «Казка мовиться...»

8.20 — Художній теле
фільм «Угрюм-ріка». III се
рія. (К). 19.30 — Концерт.
В перерві — «На добраніч, 
діти». (К). 21.30 — «Все
про «Спортлото». 21.40 — 
Художній телефільм «Уг- 
рюм-ріка». IV серіл. (К). 
22.55 — Музичний фільм
«Композитор Родіон Щед
рій». (К).

ПОНЕДІЛОК, 31 СІЧНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (К). 11.10 —
Художній фільм «Бур’ян». 
(К). 12.40—Телеспектакль»

27-й неповний». (К). 16.35
— Програма передач. (Кі
ровоград). 16.40 — Для ді
тей «Зірниця». (Чернівці). 
17.10 — Республіканська 
фізико-матемдтична школа
«>ХЛ17-40, “ Телевісті. (К).

18.00 — Тележурнал «Лю
дина і закон». (Кірово
град). 18.40 - «Від поне-

Дог. П0Н*Ділна». (К). 
~ Прем'єра документального телефільму 

«П ЛА,(| Р°«и Китаю» (М). /о.оо — Кольоровий ху
дожній телефільм «Карна
вал». 1 серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30
— «Ви нам писали» (К).
22.40 — Кольорове телеба
чення. «Російський ро
манс». (М). 23.10 - Тсле-

вісті. ДРУГА ПРОГРАМА. 
18.40 — Народний теле
університет. «Проблеми 
ефективності та плануван
ня науково-технічного про
гресу в промисловості 
Весгубліки». (Н). 19.10 —і

аші прем’єри. В. Катаев, 
«Пора кохання» Телеспек
такль. (Одеса). 20.30 —і
«На добраніч, Діти». (К). 
?КІ°°211пСпІва и Т’ КУУЗ|,С- 
(к). 21.30 — «Назим Хін- 
м?Т/м1Л,І£рЛтуРна перед.»« ча. (М). 22.20 — Д. Шоста
кович «П’ятнадцята сим
фонія», (М). 23.05 — Но
вини. (М),

Про можливі зміни п 
програмі вас повідомлять 
диктори радіо і телеба
чення.
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трагічного 
думав Гліб

Він не 
пройшов 
до квар- 

як під-

справчла 
враження, 

одразу

(ЗУСТРІЧ ШУБЕРТА 
З БЕТХОВЕНОМ).

ПОЧУЄ СВІТ“

175 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ШУБЕРТА, ВЕЛИКОГО

ЗО січня. 100 років з дня народження (1882— 
1945) Г. Є. Котельникова, радянського винахідни
ка, творця першого в 
парашута.

31 січня.
(1797—1828) ФРАНЦА 
АВСТРІЙСЬКОГО КОМПОЗИТОРА.

„ПРО нього

ЛЮДИ. ПОДІЇ. ЧАС..

Наші адреса і телефони
316030 ГСП, Кіровоград, 50, вуп. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та Інших відділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградсного 
обкома ЛКиМу, г. Кировоград,
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Історія винаходу і за
стосування першого ран
цевого парашута — один 
з яскравих прикладів то
го, як царський уряд не 
тільки всіма засобами 
душив творчу думку на
роду, а й ставив перепо
ни технічному прогресові 
у будь-якій галузі.

...Це сталося восени 
1910 рокуч В Москві про
ходив Перший всеросій
ський день повітропла
вання. У святі брали 
участь одинадцять росій
ських льотчиків, серед 
яних окремі вже мали 
неабияку славу в авіації. 
Трибуни буквально лама
лися від охочих подиви
тися повітряне торже
ство. Кожен політ викли
кав грім овацій. І ось 
зненацька над головами 
глядачів на висоті близь
ко 400 метрів з «Фарма- 
ша IV» випав пілот.

Аероплан кілька разів 
перевернувся в повітрі і 
впав на льотне поле, на 
якому вже лежав неру
хомим капітан Мацієвич.

— Загинув капітан Ма
цієвич...

Ці слова, що прокоти
лися стривоженими три
бунами, через день обле
тіли Росію.

Свідком катастрофи 
був і двадцятивосьмиріч- 
ний артист Гліб Євгено
вич Котельникоз. Він не 
вперше спостерігав за 
польотами авіаторів. «Не
вже не можна було уник
нути цього 
випадку», — 
Євгенович.

Катастрофа 
таке сильне 
що Котельников ...___
сів за літературу по па
рашутній справі. Парашу
том, цим найпростішим 
засобом приземлення, ко
ристувалися більше двох 
століть. Італієць Веран- 
ціо (1612 р.), потім брати 
Монгольфье (1783 р.), Ле- 
норман, Бланшар та інші 
повітроплавці. Але всі 
зразки, яні використову
вали, навіть в 900-і роки, 
були надто громіздки
ми — у спеціальних ша
фах, або ящиках, часто □ 
розкладеному вигляді, з

резервуарами 
тим повітрям.

Одного разу, 
партері під час вистави, 
Котельников «з іншого 
бону» звернув увагу на 
одну деталь. Актриса за 
ходом п сси, з невеличкої 
сумочки мала висмикну
ти шовкову шаль. Коли 
лона це зробила — лег
кий платок цілою хмар
ною злетів у неї над го
ловою. «А що, коли і па
рашут зробити з легкого 
шовку? — майнула думна 
в артиста. — Складати 
його у спеціальний неве
ликий ранець, який буде 
постійно при ПІЛОТОВІ...»

Цю ідею Котельников 
незабаром здійснив. І ус
пішно. Модель ранцевого 
парашута зі стропами 
скоро була випробувана і 
схвалена спеціалістами. 
Але комісія, очолювана 
генералом Кованьком, 
відхилила винахід, вва
жаючи його непотрібним. 
Життя авіаторів, яке у ті 
роки в повітрі було під 
загрозою кожної хвили
ни, не цікавило російську 
вояччину.

За часів Радянської 
влади до талановитого 
конструктора прийшло 
справжнє визнання, його 
винаходом детально заці
кавилася Летуча лабора
торія, якою нерував 
«батько російської авіа
ції» М. Є. Жуковський. 
Один з дослідників лабо
раторії М. Д. Анощенко 
писав: «Жюкмесівський
парашут набагато гірше 
нотельниковського... Ми 
повинні прямо заявити, 
що його слід вилучити із 
використання у повітря
ному флоті і замінити но- 
тельниковським...»

Думка радянських вче
них, премія Головповітро- 
флоту онрилили кон
структора, I Котельников 
відновив свою роботу над 
вдосконаленням свого ви
находу.

Нині на службі □ авіа
ції. і радянської, і зару
біжної, використовуються 
численні зразки парашу
тів різних призначень. 
Але принцип конструкції 
у них один — котельни- 
ковський.

ДОРОГА редакціяі Нам уже 14.
Навчаємося ми ■ 7 класі. Нас 

хвилює важливе питання: У нашому 
класі немає дружби між хлопцями 
та дівчатами. А якщо й зав’яже
ться дружба між хлопцем І дівчи
ною, то зразу ж злі язики цій 
дружбі перешкоджають. Ми вва
жаємо, що дружити не так сором
но, як дехто думає. І дружбу треба 
цінувати...

Поясніть, будь ласка, чи вірно 
ми міркуємо і чи можна дружити 

нашому віці?
ДІВЧАТА 7 КЛАСУ. 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН.

ВІД ШІСТНАДЦЯТИ...

Франц Шуберт прожив 
коротке, сповнене драма
тизму, життя, 
яка до тридцяти 
писала близько 
сень, десятим 
музичних

Людина, 
років на- 
600 пі- 

широких 
музичних полотен, що 
увійшли в золоту скарб
ницю світової музичної 
культури, жив у таких 
нестатках, терпів такі 
зиск І байдужість видав
ців, що це доводило ком
позитора до відчаю.

Та перемагало світло, 
світло життя, у яке так

щиро вірив Шуберт, ДО 
якого тягнувся, ян пагі
нець до сонця. Де
мократична у своїй 
основі, глибоко зв’язана 
з народною музиною, 
творчість Шуберта знахо
дила вже при житті ком
позитора численних ша
нувальників, які бачили в 
ньому справжній музич
ний геній.

Про першу зустріч Шу
берта з великим компози
тором, який був для ньо
го беззмінним кумиром, 
ходило дві версії (бо про 
неї він ніколи не згаду
вав). Одні говорили, що, 
насмілившись, зрештою, 
зробити візит Бетховену, 
Шуберт його не застав 

— удома і віддав згорток 
нот прислужниці, інші 

в твердили. ЩО зустріч від- 
Я булася, під час якої <гс- 
Я нералісимус> прийняв 
Я Шуберта дуже милостиво 
Б І ця увага так вразила,

іцо гість не міг сказати* 
щось доречне.

Одначе зустріч відбула
ся. хоч... запізно.

Починаючи з грудня 
1826 р. Бетховена вже 
не зустрічали на вулицях 
Відня. Перенісши чотири 
операції, пін лежав при
кутий до ліжка страждан
нями. Ного давній секре
тар Антон Шіндлер, ходя
чи біля нього, намагався 
відвертати композитора 
від темних думок розпові
дями про музичні новини. 
Так він довідався і про 
Шуберта.

— 1 я ппо нього нічого 
не знав. Подумати - тіль- 
і.и! Ну. він далеко піде, 
скоро про нього почує 
весь світі

Бетховен висловив ба
жання зустрітися з Шу
бертом. Коли про це по
відомили Франца, той 
відчув не тільки хвилю
вання, а якийсь благого
війній'! страх, 
пам’ятав, як 
коротшій шлях 
тири Бетховена 
нявся по східця:

Після довгих секунд 
чекання, ною запросили 
в кімнату великого ком
позитора. Біля ліжка 
стояв лікар: Бетховен 
втратив свідомість. То 
були останні години ве
ликого життя.

Через три дні в числі 
тридцяти найближчих
Бетховену музикантів 
Шуберт ніс факел поряд 
з труною геніального 
композитора.

Це було в березні 1327 року.
Через рік цими ж вули

цями на те ж кладовище 
несли труну з тілом ви
датного Франца Шуберта.

(За книгою О. Чорної 
«Франц Шуберт?).

Дорога редакція!
Нам зараз по 14 років. Ми вчи

мося у восьмому класі. Дайте нам 
будь ласка відповідь на тане за
питання: чи можна в нашому віці 
закохатись? Чи можливе таке 
почуття?

ТАНЯ Ч. І КАТЯ С. 
ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОН.
Добрий день дорога реданціє.
Хочу дещо вас запитати. Чому 

дівчина не може сказати хлопцеві, 
що він їй подобається і хоче з ним 
дружити? Адже в нашій нраїні 
рівноправ’я. А в нас будуть смія
тись, коли дівчина зробить так. 
От мені зараз подобається дуже 
хлопець, а я не знаю ян поступи
ти. I ще одне питання: Чому хло
пець вибирає собі дівчину, а на
впаки? -

До побачення.
Т. ТАМАРА. 

УЛЬЯНОВКА.
Дорога редакція! Я звертаюся до 

тебе вперше і хочу, щоб Ви дали 
мені пораду ?що мені робити?» 
Полюбила я хлопця всім серцем, 
всією душею, але з ним я не дру
жу і не знаю чи любить він мене 
чи ні. То порадьте мені дорога 
редакція «що робити?» Прошу на
друкувати цього листа в наступ
ному номері газети «Молодий ко
мунар». Прошу не відмовити мого 
прохання.

УЧЕНИЦЯ 10 КЛАСУ. 
П. ВАЛЯ Д.

м. ГАЙВОРОН.
(Тексти листів подано без ви

правлення морфологічних ти син
таксичних помилок).

Лист, що наведений 
надійшов 
редакції 23 
ня. Інші — 
що раніше. 1 — 
2-місячної дав
ності. Це тіль
ки якась неве
лика частина по
дібних за зміс
том листів, що їх різний час 
одержувала редакція. (Хай читач 
не дивується, що друковані листи 
підписані лише представниками 
жіночої статі: подібні писались і з 
боку «сильної половини»).

Що робити з такими листами? 
Найлегший спосіб «використан
ня»—і він буде юридично правиль
ним, — списувати в реданційний 
архів. Бо ж більшість листів та
кого змісту здебільшого анонімні. 
«Валя Д. з Олександрівни», «Лю
да О. з Вільшанки»... Навіть коли 
б мати благородний намір дати 
конкретну відповідь конкретному 
авторові — це було б послання 
«на село дідусеві».

Другий спосіб спілкування — 
відповідь через газету. Тим біль
ше, що окремі автори бажають 
саме цього. І тут можна дати різні 
відповіді. Дещо іронічні. Напри
клад: «Краще б вам подбати про 
пунктуацію, ще раз нагадати пра
вила про виділення вставних слів, 
підрядних речень, ніж цінавигись, 
чи буває нохання с шістнадцять». 
Або дещо позбиткуватися над сло
вами «Нам уже 14», зауваживши, 
що «вам тільки 14 — і у вас ще 
все попереду, не треба поспішати».

Одна з відповідей на подібні за
питання була вміщена навіть в 
одній з гумористично-сатиричних 
сторінок «Маркове пенло». Але це, 
нам здається, найлегші способи 
використання інтимної, коли мож
на так назвати, пошти.

Зрештою, і порада шістнадцяти
річним (а читач помітив, що пи
шуть листи щодо взаємин дівчат | 
хлопців й чотирнадцятирічні) звер
гнутися з такими питаннями до 
найближчих старших порадників — 
вчителів, було б вірно і доречно. 
Хоч тут, на жаль, зустрічаємося з 
досить складною обставиною: ре- 
данція свого часу одержувала 
листи учнів шкіл приблизно та
кого змісту: «У нас в класі Коля 
дружив з Ірою. Про це дізнався 
класний керівнин. Виклинали обох 
до директора. Тепер хочуть їм 
«знизити поведінку». В іншому 
випадку — «запропонувати зали
шити школу».

І коли були конкретні випадки з 
відомими адресами, молодіжна га
зета виступала з цього приводу з 
відповідними матеріалами.

Нрім того, на таку пошту редак
ція просила звернути увагу до
свідчених педагогів, дні потім ви
ступали на сторінках молодін:чої 
газети з грунтовними статтями про 
проблеми статевого виховання в 
школі. Автори пропонували юним

старі, але надійні адреси: де мож
на одержати будь-яку пораду; вчи
телі, батьки, старші друзі.

Цілком вірно.
Але в шістнадцять почуття такі 

полохливі, такі тендітні і часто 
непевні, що про них юні бояться 
не те що батькові, матері, а то і 
вчителезі про них розповісти, ча
сом самому собі якось боязко твер
до заявити про них.

То, може, й нам на те не звер
тати уваги. Написати на куті листа 
коротке, скрипуче: «В архів»?

Аж ні| і вйде читацьна конференція. В за
лі — молоді робітники з електро
механічного заводу, з вуглерозрі
зу, учні шкіл. Була серйозна, Ді- 
лова розмова про висвітлення га
зетою участі комсомольців І молоді 
в суспільно-корисній праці, техніч
ну творчість, інші важливі моло
діжні проблеми. Зауважили читачі 
і про те, що молодіжне видання 
має більше виступати на морально-

етичні теми, зокрема, і про дружбу 
юнаків і дівчат...

І тут же, поряд із записками, 
автори яких вносили різні пропо
зиції щодо змісту газети, на стіл 
поклали і такі.

«Чи може бути справжня друж
ба у юнака та дівчини

1-й НАРОДНИЙ, 
КУЛЬТОСВІТНЄ УЧИЛИЩЕ».

«Так, ян тут заговорити про те
му кохання, я хочу запитати: «Чи 
можна дружити з двома хлопчи
ками одночасно?

Таня С.»
І, нарешті, останнє — третє:
«У мене є хороший друг. Хоро

ший для мене. Але о ньому багато 
поганого. І він прагне до кращо
го. Я хочу допомогти йому. Але 
батьки і нласний керівнин хо
чуть зробити так, щоб цієї друж
би не було. «Адже друг пога
ний», — говорять вони. Але хіба 
в людях не живе віра в нраще? 
Вона повинна жити завжди. Чи 
праві вони?».

Ці три записки, а також попе
редні листи ми навели зумисне 
повністю, навіть з граматичними 
помилками. Так легше буде замати 
уявлення про духовний світ їх 
авторів, коло інтересу саме □ цьо
му питанні.

Що вчинити, коли мама заборо
няють тобі бути на вулиці пізніше 
десятої? Адже так хочеться побути 
на майданчику. Он Вальці і Світ
лані дозволяють до півночі?..

Адже вона навіть записку мені 
писала, . ' ......
вчора бачив 
чужим?..

йому ще рік служити в армії, а 
л кінчаю школу. Він приїде, а я 
вже в Одесі вчитимусь. Чекати? 
Скільки? А ян він?

«— Послухай! Що він мені вчора 
говорив!..

— Всі вони мастани на слова...» 
Так, він існує цей світ. Нам, до

рослим, людям з певним життєвим 
досвідом, легко, звичайно, іронізу
вати над запитанням п’ятнадця
ти — сімнадцятирічної юнки: «Чи 
можу я дружити?»

«Прийде час і ти про все дізна
єшся», — частіше всього відпові
даємо ми. І коли навіть говоримо 
інші слова, на зразок: «Дружити 
можна, але треба відрізняти щиру, 
вірну дружбу, справжнє кохання 
від тимчасового захоплення, чисто
ту від бруду» і таке інше, ми в 
думці з усміхом все ж твердимо: 
«Прийде час і ти все зрозумієш»...

Він і справді приходить — час. 
На жаль, не зупиняється в ту 
мить коли тобі сповнилось вісім
надцять. А, приходячи, залишає в 
душі юнака ' ".............  и|п

навіть записку мені 
що будемо дружити, а 

на танцях з якимсь

і юнки слід від 
вражень, від 
сподівань, ба
жань, мрій і 
розчару в а н ь. 
Навіть в оті ро
ни, від шістнад
цяти до 
надцлти, 
можуть 
чати. Так, долю. 
Оскільки . вза
ємини юнака і

вісім- 
долю 

розпо-

дівчини на так званому серйозно
му етапі, як правило, десь перед 
самими двадцяти роками і зразу за 
ними, ми вважаємо здебільшого 
що все до цього відбуле не має ні
якого значення. То були дитячі за
хоплення, несерйозність, пустот
ливість. Заміжжя, одруження 
ось початок, ось вам, діти, перше і 
серйозне, і відповідальне.

І ми ж з перших днів чекаємр 
бачити сімейне щастя. І взагалі —. 
щастя, аж до сивини.

А з якого грунту виросте доля 
двох? * ’.

Вміння розв’язувати задачі з 
тригонометрії, бути на «ти» з усН 
ма невідомими вищої математики, 
вміння дати правильне тлумачення 
образу Тетяни Ларіної? Що ж, це 
сьогодні — необхідне. т

З уміння встати до зорі, вхопи
тись за роботу, не знати, що тане 
ліньки, що таке кислий настрій? 
Це вже півдолі. При чому — доброї 
долі.

І ще, мабуть, небагатого. Чисто
го світу в душі. Щирої віри в лю
дину, в її красу, в її незрадли
вість, її стійкість і красу, в силу і 
світлість її почуттів.

Школа, батьки, вся система 
нашого духовного впливу прищеп
люють цим двом — їй і йому —; 
отой чистий, глибинний, непороч
ний, дивовижний дух. Літературні 
герої, живі приклади життя і по
двигів наших дідів і батьків, людей 
праці, що оточують тебе всюди—, 
на цьому ростимо наше підростаю
че покоління у всьому, в любові 
до рідної землі, у плеканні почуття 
самовідданості, честі своєї І чсст| 
колективу, честі своєї молодості. •

А як приклад ровесника? Ось 
цього Олега, що сидить на другій 
парті з Ігорем, що живе на сусід
ній вулиці, той, що вчора захистив 
дівчаток від образ і сам був «на
городжений» за це від хлопців об
разливим, бридким словом? і

Як приклад Валентини, котра 
одну другу, ноли но більше, свого 
юного життя віддає зачісці, всі 
думки котрої там, біля зачіски, та 
ще біля танцмайданчика?

До речі, про танцмайданчик..,
Йдемо якось літньої вечірньої 

пори з чотирирічною донькоф 
алеєю міського парку, проходимо 
недалеко від гомінкого танцмай
данчика. Там веселий сміх, музики 
настроюють інструменти для на
ступного вальса чи швидкого тан
цю, з репродуктора, що десь при
крився густим гіллям пахучої ака
ції, лине світла, задушевна мело
дія.

І тан якось хороше, легно ду
шею.

Та на стежинці, що побігла від 
алеї між дероо, трапилася зу
стріч. Ми ледве не наштовхнулись 
на двох дівчаток, років п'ятнадця
ти — шістнадцяти. Бони мовчки 
апетитно затягувалися сигарета
ми, ховаючи їх в човники долонь, 
та хвацько попльовуючи в боки.

Не стерпів я.
— Соромтесь! Що ви 

На губах ще не висохло... 
со, дещо грубувато висловив 
своє обурення.

Одна з дівчатон обернула до 
мене розчервоніле обличчя: ■

— Киньте. У мене дочка така, як 
ваша, — випалила вона, обдавши 
нас солідною порцією винного перегару.

Навряд чи треба було всерйоз 
сприймати тану гучну заяву. Ало 
самі слова і тон, яким вони були 
проказані, — страшні.

Дівчатка попрямували до танц
майданчика. За хвилину загово
рить оркестр, І їх запросять в но» 
ло юнаки. І яке буде враження о 
того з них, що вперше (адже зав
жди-буває вперше!) з товаришами 
прийшов на цей майданчик І піде 
в танець з однією з цих двох?

А був у дівчаток час, коли вони 
запитували себе: що робити, коли 
тобі подобається юнак, що юнан 
найбільше цінить в-дівчині? Невже 
не запитували?

Як бути з таким прикладом? 
Він, на жаль, с, |, безперечно, за
лишає слід серед ровесників цих 
шістнадцятирічних*. Хоч слід поганий.

Тож відповісти на запитання на
ших юних авторів короткими: 
«Так, можна». «А це не слід ро
бити», «Шановна Лідо, Ваші бать
ки і нласний керівник не праві» 
— значить, по суті, не відповісти, 

їх запитання торкаються цілого 
морального комплексу.

За порадою досвідчених педаго
гів, молодіжна газета мас намір 
під загальною рубрикою «ДВОЄ» 
повести широку розмову про мо
рально-етичні норми поведінки 
старшокласників, молодих людей 
від шістнадцяти.

Тож даваймо, майстри педагогіч
ної ниви, батьни, лікарі, | просто 
ті, хто мас красномовні життєві 
приклади, -Розповімо юнці і юна
кові про найсильніше і найсвятіше 
почуття людське.
ииги,4'®-1 РОЗМОВИ можуть прилу- 
ми тппДи ІТСРаТ°РИ' ХУДОЖНІ
МИ творами допоможуть шістнад- 
^^ним ?иР°бл,осати свій мо
ральний путівник.

... Он троє дівчаток біля вікна, 
голівка до голівки, щось так змов- 
ницьки обговорюють. Про те 
знають тільки вони. Ми про їх но
вину ніколи не дізнаємось.

Он двоє юних за руки взялися. 
Ми ніколи не дізнаємось, хто з 
них першим сказав і яке слово, 
идна рання вечірня зоря — лише 
вона підслухала.

Але ці двоє на все життя мають 
знати ціну світлого і чистого, 
чесного і непорочного, сильного і 
беззрадного почуття.

тягнете? 
-можли» 

я
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