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КРАЩІ МОЛОДІ ЖЕНЦІ
Комсомолець Анатолій Маслов — комбайнер кол

госпу Імені 10-річчя Жовтня Малопискіаського райо
ну. Він зібрав зернові на площі 298 гектарів і намо- 
лотив 8295 центнерів хліба;

комсомолець Григорій Колесников — комбайнер 
цього ж колгоспу. Його результат — 260 гектарів 
скошених хлібів і 7438 центнерів намолоченого зерна;

молодий комбайнер колгоспу «Зоря» Маловисків- 
ського району Леонід Балан. Він зібрав хліба на пло
щі 227 гектарів, намолотивши 6034 центнери зерна;

комсомолець Григорій Голобородько — комбайнер 
колгоспу «Заповіт Леніна» Малопискіаського району. 
171 гектар скошеного і 5552 центнери намолоченого 
хліба — такий його здобуток.

СІ К УЖЕ повідомлялося, 7 серпня 
відбувся пленум обкому

ЛКСМУ, який заслухав питання
про завдання комсомольських ор
ганізацій області по виконанню рі
шень липневих Пленумів ЦК КПРС, 
ЦК КП України та II пленуму ЦК 
ВЛКСМ.

— З величезним піднесен
ням, — говорить доповідач пер
ший секретар обкому ЛКСМУ 
М. Д. Сиротюк, — всі юнаки і дів
чата степової Кіровоградщини зу- ■ 
стріли звістку про скликання в бе
резні 1971 року XXIV з'їзду КПРС, 

Гідно зустріти XXIV з'їзд пар
тії, — це означає зосередити зу
силля всіх комсомольців на вирі
шенні першочергових завдань ко
муністичного будівництва, ленінсь
кого виховання молоді. Однією з 
найважливіших справ комсомолу, 
всієї радянської молоді є участь 
у виконанні грандіозної програми

ВІДПОВІДЬ

кого району, Віктор Ольховський та Во
лодимир Литвинов з Долниського 
району. Комсомольці і молодь області 
розуміють, що боротьба за хліб це 
всенародна справа.

ЗНАЧНУ увагу липневі Пленуми 
ЦК КПРС, ЦК КП України та 

II пленум ЦК ВЛКСМ приділили 
дальшому розвитку громадського 
тваринництва.

Досвід більшості молодих тва
ринників області показує, що вони, 
використовуючи досягнення науки 
і передової практики, додержую
чись вимог догляду, утримання і 
відгодівлі худоби, можуть добива
тись високих показників. 92 комсо
мольсько-молодіжних колективи 
тваринницьких ферм області ак
тивно включилися у Всесоюзний 
огляд культури виробництва і 
умов праці.

Серед комсомольсько-молодіжних ко
лективів молочно-товарних ‘ 
сті особливо відзначились 
стичному змаганні молоді 

ПАРТІЇ
ферм Обла- 
в соціалі- 
тварннники

НОВІ ЗВЕРШЕННЯ
З пленуму обкому ЛКСМУ

колгоспів «Шлях Ілліча» Знам’янсь- 
кого району, «Перше травня» Маловис- 
ківського району та цілого ряду інших. 

Ініціатор обласного соціалістичного 
змагання серед комсомольсько-моло
діжних Л1ТФ — колектив колгоспу 
«Ліир» Гайворонського району виконав 
до 22 квітня 1970 року свій п’ятирічний 
план. Сьогодні цей колектив став на 
трудову вахту по гідній зустрічі 
XXIV з’їзду КПРС та XXIV з’їзду КП 
України. Комсомольці і молодь ферми 
зобов’язалися до початку роботи 
XXIV з’їзду КПРС, починаючи з 
1 серпня цього року надоїти по 2400 кі
лограмів молока від кожної фуражної 
корови, довести середньорічний добо
вий надій молока до 10 кілограмів, зни
зиш собівартість одного центнера мо
лока на 2 карбованці, перейти в 
1971 році на двозмінну роботу.

Бюро обкому комсомолу схвалило 
патріогичне починання цього комсо
мольсько-молодіжного колективу.
Обов’язок комітетів комсомолу дати 
цій ініціативі широку дорогу, допомог
ти всім ентузіастам успішно виконати 
соціалістичне зобов’язання.

Обласною комсомольською ор
ганізацією чимало зроблено в 
спрасі організації дійового шефст
ва над тваринництвом. Комсо
мольські організації виступили в 
похід за створення хороших умов 
праці, відпочинку і назчання моло
дих тваринників, за естетику ви
робництва на фермах.

Чималий досвід цієї роботи на
громадили комсомольські органі
зації Знам’янського району. Біль
ше 200 молодих доярок успішно 
закінчили курси майстрів машин
ного доїння при Знам’янському 
сільськогосподарському технікумі.

В сучасних умовах поширення і 
впровадження передового досвіду 
у виробництві має принципово 
важливе значення. Тому комсо
мольським організаціям слід на
правляти на механізовані ферми 
освічених людей,

Разом з тим боротьба за ефек
тивність громадського тваринницт
ва ще не стала кровною справою 
кожної сільської комсомольської 
організації.

ЗНАЧНИМ резервом у збіль
шенні виробництва тварин

ницької продукції, наголосив до
повідач, є допомога в механізації 
тваринницьких ферм комсомоль
сько-молодіжними тракторними 
бригадами. Одними із перших в 
Ульяновському районі відгукнули
ся на заклик О. В. Гіталова брати 
шефство над тваринницькими 
фермами комсомольці і молодь 
тракторної бригади колгоспу імені 
Ульянова. Майже три місяці від
працювали 15 механізаторів на 
фермі.

Проте окремі комітети комсо
молу все ще слабо залучають 
юнаків та дівчат до впровадження 
комплексної механізації, не утруд
нюють себе додатковими турбота
ми, чекають, коли всі питання бу-

партії по дальшому прискореному 
піднесенню сільського господарст
ва.

Як бойову програму дій сприй
няв комсомол рішення липневого 
Пленуму ЦК КПРС. Нещодавно 
відбувся пленум ЦК ВЛКСМ, який 
обговорив питання про підсумки 
липневого Пленуму ЦК КПРС і 
завдання комсомольських органі
зацій по виконанню його рішень, 

Нині комітети комсомолу орга
нізують повсюдне і глибоке вив
чення матеріалів липневих Плену
мів ЦК КПРС і ЦК Компартії Ук
раїни, II пленуму ЦК ВЛКСМ. Ця 
робота спрямована на те, щоб 
кожний комсомолець, кожна мо
лода людина глибоко усвідомили 
виняткову важливість цих доку
ментів партії, комсомолу, визна
чили своє місце у всенародній бо
ротьбі за дальше піднесення сіль
ського господарства.

Рішення пленумів партії викли
кали нову хвилю політичного і тру
дового піднесення серед сільсь
ких трудівників Кіровоградщини. 
Комсомольці і молодь ділом від
повідають на рішення липневого 
Пленуму ЦК КПРС. Самовіддана 
праця молодих робітників і кол
госпників, комсомольців — меха
нізаторів, тваринників, меліорато
рів — ось комсомольська відпо
відь.

Ударною силою у вирішенні цих зав
дань в багатьох господарствах стали 
комсомольсько-молодіжні тракторні 
бригади, механізовані загони і ланки. 
Инні в області налічується 87 комсо
мольсько-молодіжних тракторних бри
гад, 197 механізованих ланок по внро- 

I щупанню високих врожаїв сільськогос
подарських культур. Молоді механіза
тори, новатори виробництва нсодно- 

I разово доводили, що спираючись на 
І науку, можна одержувати високі і сталі 
І врожаї навіть при складних погодннх 
І умовах. Прикладом нього є колектив 
І комсомольсько-молодіжної тракторної 
І бригади ордена Трудового Червоного 
В Прапора колгоспу «Зоря комунізму» 
І Новоархангсльського району, який очо- 
| лює молодий комуніст, лауреат премії 
Я імені Ленінського комсомолу Василь 
І Моторний. Підвищення знань механіза- 
В торів, впровадження у виробництво 
] передового досвіду сприяє тому, що 
І бригада постійно одержує високі вро- 
І жаї зернових І технічних культур знач- 
8 ним зниженням собівартості центнера 
В сільськогосподарської продукції. По

45 центнерів пшениці, по 43 центнери 
І ячменю та по 22 центнери гороху з 

кожного гектара одержали молоді хлі- 
| бороби в цьому році.

На збиранні врожаю нинішнього року 
І працювало 147 комсомольсько-молодіж- 
I них агрегатів, екіпажів, 165 молодих 
І комбайнерів; 21 комсомольсько-моло

діжний екіпаж працював в Маловис- 
ківському районі, 18 — в Бобрннець- 
кому, 14 — в Долинському. Значних ус
піхів на жнивах добилися молоді ком- 

I байнери Олександр Кушніров з колгос- 
І пу імені Петровського Устипівського 
В району Анатолій Маслов з колгоспу 

Імені 10-річчя Жовтня Маловисків- 
I ського району, Василь Рижов з колгос

пу імені Енгельса Олександрійського 
І району, Леонід Бадан з Маловнсківсь-

дуть вирішені, мало турбуються 
про поліпшення побуту і відпо
чинку тваринників.

Як ВІДОМО, ЧИСЛО КОМСОМОЛЬЦІВ і мо
лоді зайнятої в тваринництві за остан
ні кілька років зменшилось. В порів
нянні з 1966 роком число комсомольців 
в області, зайнятих в тваринництві, 
зменшилось на 15S8 чоловік. Тільки за 
2 останні роки кількість комсомольців, 
зайнятих на цій роботі, зменшилась и 
Головаиівському — на 248, Новгород- 
ківському на 114, Долинському — 94 та 
Олександрійському — 70 чоловік.

Причиною такого стану справ є неза
довільні внробннчопобутові умови на 
окремих -фермах, низький рівень меха
нізації виробничих процесів, низька ор
ганізація праці, якраз ті питання, у ви
рішенні яких комсомольські організації 
покликані внести свій вагомий внесок. 
Гі ИГ1НЕВІ Пленуми ЦК КПРС, ЦК 

КП України підкреслили, що 
значне збільшення виробництва, 
продуктів землеробства і тварин
ництва вимагає дальшого зміцнен
ня матеріально-технічної бази сіль
ського господарства і його техніч
ного переозброєння. Науково-тех
нічний прогрес в сільському гос
подарстві означає не тільки збіль
шення нової техніки, але й більш 
ефективне її використання.

Сьогодні в землеробстві трактор пра
цює протягом року 1G0—180 днів, знач
на частина машин використовується по
гано. Багато тракторів працює в одну 
зміну. В той же час підвищення ден
ного виробітку тракторів тільки на 
10 процентів рівнозначна додатковому 
збільшенню в області близько 300 умов
них тракторів. Цс великий резерв, 1 
обов’язок сільських комсомольських 
організацій, розвиваючи форми змаган
ня серед механізаторів, шукати нові 
шляхи до більш інтенсивного викори
стання техніки, зменшення простоїв 
машин.
ВИРІШЕННЯ поставленого парті- 

•**“* єю завдання по механізаторсь
кому всеобучу вимагає від кожної 
комсомольської організації кон
кретної, систематичної і повсяк
денної роботи по залученню юна
ків та дівчат до’оволодіння техніч
ними професіями.

Різними формами навчання ме
ханізаторським професіям в 
1970 році в області було охоплено 
майже 24 тисячі чоловік сільської 
молоді, включаючи учнів сільських 
загальноосвітніх шкіл.

Доповідач зауважує, що більш плід
ною має бути робота комсомольських 
комітетів по забезпеченню сільського 
господарства кваліфікованими кадрами. 
Сьогодні вже недостатньо готувати 
тільки трактористів і шоферів. Вироб
ництво потребує висококваліфікованих 
операторів тваринницьких ферм, майст
рів зрошувального землеробства, спе
ціалістів по первинній переробці про
дукції та багатьох інших.

Далі в доповіді підкреслюється необ
хідність посилення зв’язку сільських 
комсомольців з шкільними комітетами 
комсомолу з тим, щоб робота по про
форієнтації учнів, їх залученню до 
суспільно-корисної праці була плано
мірною, давала добру віддачу.

— Кожна молода людина, — 
говорить на закінчення тов. Си
ротюк, — розуміє, що найкращий 
подарунок наступним партійним 
з’їздам —відрадні наслідки її пра
ці на благо народу, рідної Вітчиз
ни.
В обговоренні доповіді взяли участь:

М. ГРОМОВИЙ — перший секре
тар Олександрійського РК ЛКСМУ, 
В, ГУРА — учень Олексіївської серед
ньої школи Бобринецького району, 
Л, ДЕЙНЕКА — перший секретар Кі
ровоградського РК ЛКСМУ, 11. 31 НО- 
ВАТНИЙ — бригадир комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади колгос
пу «Росія» Олександрівського району, 
В. КОРНІЄЦЬ — перший секретар 
Устипівського райкому комсомолу. 
В, М1ЦУЛ — секретар комсомольської 
організації колгоспу імені Куйбишева 
Нозомиргородс.ького району, 1О, РУД- 
”22 секретар Кіровоградського 
міськкому комсомолу, К. СИВОЛАП — 
свинарна' колгоспу імені Калініна Нов- 
город ківського району,^

Бал- 
O. ШЕВ- 

комітету комсомолу 
Орджонікідзс Улья-

З ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ОРАЧІВ

стартуватимуть знову
8 серпня у колгоспі імені XX з'їзду КПРС Ново- 

українського району 40 трактористів-машиністіп з 
усіх районів Кіровоградщини змагалися за звання 
кращого орача. Виборювалась абсолютна першість 
області, першість серед молодих механізаторів (до 
26 років) і серед жінок.

Учасники конкурсу показали загалом високу майстерність. 
Судлі сузоро, до найменших дрібниць, перевірили кожну 
ділянку розміром 0,40 га. Усі механізатори вклалися в час, 
ніхто не зійшов з «дистанції». Лише чемпіон області J970 
року серед учнів сільських професійно-технічних училищ, най
молодший учасник змагань Петро Злагоднюк допустився 
прикрої помилки. Ще до закінчення оранки стало ясно, що 
йому не зайняти призового місця. Із шістнадцятьма балами 
він носів останнє.

Незважаючи на позитивні сторони цьогорічного 
конкурсу, не можемо утриматись від серйозного кри
тичного зауваження. Значно зменшилась кількість 
його учасників проти минулого року. В основному — 
за рахунок молоді і жінок. На змагання не прислали 
молодих механізаторів Маловисківський, Доброве- 
личківський, Бобринецький і Світловодський райони. 
А жінок - механізаторів представляли тільки три. Ал
ла Кривенко з Вільшанського, Євгенія Линюк з Но- 
воархангельського та Ольга Ткаченко з Петрівського 
районів.

Не сприяє боротьбі за високу майстерність механі
заторів, розгортанню змагання серед них той факт, 
що дехто прибув на обласний конкурс, не завоював
ши цього права в районному.

Абсолютним чемпіоном області з сумою 96 балів 
став механізатор колгоспу «Росія» Новоукраїнського 
району Володимир Майданний. Загальні друге і тре
тє місця посіли комсомолець Микола Коваленко з 
колгоспу «Дніпро» Онуфріївського району (92 бали) 
та Іван Романець з радгоспу імені Куйбишева Босри- 
нецького району (91 бал).

Комсомолка Алла Кривенко — перший призер се
ред жінок з показником 83 бали. Вона працює на 
тракторі «Т-34» у колгоспі «Дружба» Вільшанського 
району.

Серед молодих механізаторів на першість були два 
претенденти з однаковою сумою балів — 87: дев’ят
надцятирічний комсомолець Василь Пономаренко з 
колгоспу «Маяк комунізму» Голованівського району і 
Микола Яровий з колгоспу «Заповіт Леніна» Знам’ян- 
ського району. Судді віддали перевагу більш досвід
ченому М. Яровому.

20 серпня в нашій області проходитиме республіканський 
конкурс. Честь Кіровоградщини будуть відстоювати В. Май
данчик, ЛІ. Яровий і Л. Кривенко.

Кілька слів — про чемпіона серед молодих орачів. Микола 
Яровий успадкував свою професію від батька, Гаврила Єго- 
ровича. Він уже 35 років працює трактористом. За Гаврилом 
(Ігоровичем міцно закріпилася слава механізатора-віртуоза.

Протягом шести років роботи на тракторі Микола доско
нало оволодів професією, у складі механізованої ланки ви
рощує високі врожаї цукрових буряків та інших сільськогос
подарських культур. Вперше на обласних змаганнях орачів 
він виступав 1967 року. Тоді у число призерів не потрапив. 
Друга спроба, як бачимо, виявилась вдалою.

І. БЕЗДІТНИЙ.

— перший секретар 
райкому

організації колгоспу імені Куйбишева 
Нозомиргородс.ького району, 1О. РУД- 
НЄВ — секретар Кіровоградського 
міськкому комсомолу, К. СИВОЛАП — 
свинарка'колгоспу імені Калініна Нов- 
городківського району, делегат 
XVI з’їзду ВЛКСМ, 1. ТЕРЕЩЕНКО — 
секретар комітету комсомолу 
дурівського вуглерозрізу, ~ 
ЧУК —секретар 
колгоспу імені __ 
новського району та Інші.

З великою увагою учасники 
пленуму вислухали промову, з 
якою виступив перший секретар 
обкому КП України М. М. Кобиль- 
чак.

Пленум одностайно схвалив та 
прийняв до неухильного виконан
ня рішення липневих Пленумів ЦК 
КПРС, ЦК, КП України, пленуму 
обкому партії та II пленуму ЦК 
ВЛКСМ.

В обговореному питанні пленум 
прийняв відповідну постанову.

Пленум заслухав також звіт бю
ро обкому ЛКСМУ про роботу 
за перше півріччя.



2 стер „Молодий комунор" 11 серпня 1970 року.

йде нове поповнення кваліфікованих спеціалістів

НЕНАЧЕ ПРОМІННЯ ЗОРІ
Інтерв’ю з заступником директора по навчальній роботі Кіровоградського машино- 

будівельного технікуму Євгеном Івановичем СУРКОВИМ.

СПРАВДІ, неначе проміння зорі, 
щороку із цього старовинного 

будинку, котрому близько ста літ, 
поз'їжджаються молоді спеціалісти 
П різні куточки нашої країни.

Є. І. СУРКОВ. Наших вихованців 
можна зустріти на заводах і в мі
ністерствах. в колгоспах 1 науково« 
дослідних інститутах, на підприем» 
«пах Москви, Києва, Ташкента, 
Омська, Магадана... В Кіровограді 
Працює і навчається близько тисячі 
наших техніків, з них на посадах 
інженерів більше семисот чоловік. 
Ось, прошу вас, кілька прізвищ. 
А. II. Гринчук — директор Кірово
градського ремзаводу, В. Д. Ткач «— 
Головний конструктор Київського 
МСКБ, і. II. Москальов — прорек« 
тор Кіровоградського інституту сіль« 
сЬкогосподарського машпиобуду« 

вавня. кандидат технічних наук...
КОРЕСПОНДЕНТ. Скільки наача. 

гиметься студентів у новому іМ« 
вчальному році?

С. І. СУРКОВ. Три тисячі! Як ба« 
чите цифра кругленька. Викладе« 
чам доведеться працювати на повну 
потужність, і в пригоді їм стане 

-знаєте що? Машини!
КОРЕСПОНДЕНТ. Машини? Це 

ж як. під час практики?
6. І. СУРКОВ. Зовсім ні. Машиии 

<Ластівка» і «КІБІ-5» допоможуть 
викладачам не тільки подати пов
ністю програмовий матеріал, а й 
сприятимуть відмінному засвоєнню 
його слухачами. Крім того, машини 
викликають в учня самостійне мис
лення. Викладачеві доводиться ли
ше контролювати процес «модерні
зованої лекції».

КОРЕСПОНДЕНТ. Євгене Іваио« 
вичу, бодай в кількох словах ро'з« 
кажіть про дію цих чарівних мета« 
левих «вчителів».

Є. І. СУРКОВ. Прошу. Уявіть со
бі парту з механічним пристроєм. 
Ось на центральному табло заго
ряється текст запрограмованого за« 
питання. Студент береться за під« 
ру'Ашки, конспекти... Одним словом, 
штудіює відповідь, подає її в маши« 
ну. Та ось підходить викладач.

— Петров, «Ластівка» постави.]^ 
тобі трійку... Ти недопрацював ось 
тут і ось там...

Знову заглиблюється в підручнії«' 
ки студент.

Нарешті — п’ятірка!
КОРЕСПОНДЕНТ. Настільки рен. 

табсльнішим є виклад матеріалу з 
допомогою машин?

Є. І. СУРКОВ. Ца повних сто 
прбцептів! А про гіїревірку засвоє» 
ного матеріалу вже й говорити пічо» 
ґр. На звичайному уроці виклаДач 
може перевірити 5—6 студентів, а 
тут — всю аудиторію.

КОРЕСПОНДЕНТ. Скажіть, будь 
^аска, скільки абітурієнтів має сіС« 
ти за парти у новому навчальному 
році?

Є. І. СУРКОВ. Зараз у нас, якщо 
говорити словами хліборобів, посів« 
на кампанія. Гаряча пора — вступ* 
ні екзамени. Маємо набрати 865 слу. 
хачів. І скажу відверто: цього року 
абітурієнти проявлять досить гарні 
знання. Ось, наприклад, Надя Ка« 
Лашникова і Люда Ковальова з Кі* 
ровограда, Анатолій Климчук з По« 
нічної 1 Віктор Красовський з Ма» 
ловнсківського району... Сотні вчо« 
рашиіх випускників на відмінно і 
добре складають екзамени.

КОРЕСПОНДЕНТ. Яких спсціаль» 
ностей набувають студенти?

Є. І. СУРКОВ. Технікум готує тех« 
ніків-технологів по обробці металів 
різанням, по інструментальному ви
робництву, вчимо техпіків-механіків 
сільськогосподарських машин, спс- 

ційлістів металоріжучих верстатів і 
аЬгоматнчиих ліній. Не так дарпо 
при технікумі відкрито відділення по 
підготовці бухгалтерів промислових 
підприємств. Та найбільшою пова» 
гою серед викладачів і студентів 
користуються відділення ливарного 
виробництва чорних металів і ковко» 
штампувальне виробництво. Крім 
нашого учбового закладу в Союзі, 
правда, є ще один, котрий готує 
спеціалістів по цьому профілю. А 
запит промисловості на таких ви» 
пускників неабиякий!

КОРЕСПОНДЕНТ. Де проходять 
практику ваші вихованці?

Є. І. СУРКОВ. Спершу в майстер» 
нях технікуму. Є у нас блискуче об» 
ладнані приміщення для слюсарних 
і механічних робіт. Потім — па різ« 
них підприємствах близьких і дале» 
них промислових центрів країни.

...Теплий літній дощ накрапає на 
розложисті акації, кучеряві кашта» 
ни, вічнозеленаві туї. А між них =» 
корпуси технікум}' ■= древні і нові, 
а між них сьогодні сотні абітурієи« 
тів, котрі з хвилюванням переступа» 
ють поріг справжньої кузні технік» 
них кадрів.

Чсріичклірапормпй Західний прикордон
ний округ. Застава імені Героя Радянського 
Союзу єфрейтора Семена Пустельникова. 
Подвиг героя-прикордонннка надихає вже 
іїс одно покоління прикордонників. Комсо
мольці, відмінники навчання I служби 
старший сержант Валерій КОРОБКО і 
єфрейтор Василь НОР з Ім’ям героя о серці 
вирушають у прикордонний наряд.

(Фотохроніка РАТАУ). 
Фото Г. КРАВЦЯ.

П’ЯТЬ днів Ульяновськ,батьків
щина Ілліча, був столицею V 

Всесоюзного зльоту комсомоль
ців І молоді — учасників походу 
цо місцях революційної, бойо
вої І трудової слави радян
ського народу. 9 серпня, в день 
закінчення зльоту, на головній 
площі міста, що носить ім’я ве
ликого Леніна, відбулись уро
чиста маніфестація І Всесоюзний 
радіомітинг молоді, в яких взя
ли участь 12 тисяч юнаків і дів
чат.

Мітинг на площі Леніна почав
ся урочистим парадом прапорів, 
іцо символізують історичні пере
мет радянського народу.

На відкритих машинах поруч 
з прапорами — ветерани. Ось 
прапор, з яким 1 Травня 1917 
року йшли на демонстрацію ро
бітники заводу «Красный вы
боржец». Почесний революцій
ний прапор 212-го стрілецького 
полку Самаро-Ульяновської за
лізничної дивізії супроводи і ь ко
лишній чапаєпець, ветеран ди
візії. Герой Радянського Союзу 
генерал-полковник М. М. Хлеб
ников. У параді стягів — прапор 
донецької комсомолі!. У 1935 
році вона першою серед комсо
мольських організацій країни 
була нагороджена орденом Ле
ніна. Так було відзначено тру
довий подвиг молоді Донбасу. 
Урочисто пливе над площею пра
пор Перемоги. піднятий у 19)5 
році над берлінським рейхста
гом.

Всесоюзний радіомітинг моло
ді вилився у своєрідну пере
кличку поколінь. З Ленінграда, 
з борту легендарного крейсера 
аАврора», до юних звернувся 
перший комісар креіісера О. В. 
Белишев. Від імені учасників ма
ніфестації йому відповів депутат 
Верховної Ради СРСР бригадир 

слюсарів-слектриків Ульянов
ського автозаводу Володимир 
Каткоо.

Естафету підхопив Донецьк. 
Двічі ГерОй Соціалістичної Пра
ці шахтар І. 1. Бридько — вете
ран робітничої гвардії Донбасу— 
закликав молодь завжди і и 
усьому додержувати великих ле
нінських заповітів.

В ефірі — Волгоград. Біля 
мікрофона Зінаїда Андрєєва, 

ШЛЯХАМИ 
БАТЬКІВ

життя якої врятували мужні за
хисники Сталіні рада. їй було 
тише два місяці, коли вона ра
зом з матір’ю перебувала в 
знаменитому будинку сержанта 
Павлова. За її життя, за світле 
майбутнє людства бились і вми
рали радянські солдати.

— Хай завжди лежать живі 
квіти біля підніжжів пам'ятників 
і обелісків, біля могил полеглих 
бійців. Хай бойова готовність 
поколінь 70-х років буде їм най
кращою пам'яттю, говорить Зі- 
иаїда Андреева.

I, неначе перекликаючись з 
її думками, звучить виступ учас
ника зльоту, відважного прикор
донника, Героя Радянського 
Союзу лейтенанта Юрія Бабан- 
сі.кого:

— Лін знаємо, — говорить він, 

— що вчитись комунізму значить 
виховувати себе в дусі безза- 
вітного радянською патріотизму. 
Це значить завжди бути готовим 
віддати усі сили, а якщо буде 
потрібно, і життя за щастя наро
ду, за справу комунізму.

З словами привіту до учасни
ків зльоту звернулися двічі Ге
рой Радянського Союзу, льот- 
чик-космонапт СРСР. генерал- 
майор Г. Т. Береговий, виховай- 

ка Вітебського виробничо-техніч
ного училища Тамара Котова їа 
інші.

Наприкінці Всесоюзного радіо
мітингу молоді виступив перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жсльников:

— П’ятий Всесоюзний зліт 
учасників походу по місцях сла
ви радянського народу був ве
ликою подією в житті Ленін
ського комсомолу, радян
ської молоді, — сказав він. — 
Зліт став колективним рапортом 
молодого покоління країни рід
ній Комуністичній партії, її Ле
нінському Центральному Коміте
тові про вірність великим ленін
ським заповітам. Наша молодь 
своїми ділами, всім своїм жит
тям підтверджує безмежну відда
ність ідеалам комунізму, гідно 

продовжує і примножує револю
ційні традиції старшого поко
ління.

Від імені учасників зльоту 
Є. М. ТяжельнПков звернувся дд 
комсомольців, до всієї радян
ської молоді з закликом п(С 
ширше розгорнути похід по міс
цях революційної, бойової і тру
дової слави батьків. Наступний 
етап походу присвячується 
50-річчю утворення СРСР І 
50-річчю перемоги в громадян
ській війні.

— Ми запевняємо ЦК КПРС, 
весь радянський народ в тому,-* 
сказав промовець, — що комсо
мольці і молодь ознаменують 
XXIV з’їзд партії новими успіха
ми в праці і навчанні, у громад
сько-політичній діяльності. Мо- 
лоде покоління клянеться берег
ти як зіницю ока славні рево
люційні, бойові і трудові тради
ції радянського народу.

...Над площею ллється вели
чна мелодія «Інтернаціоналу», 
виконувана всіма учасниками 
мітингу.

А через кілька годин над міс
том рознеслися урочисті звуки 
фанфар. Вони сповістили про 
початок великого спортивного 
свята з нагоди завершення V 
Всесоюзного зльоту молоді.

Увечері учасники зльоту зно
ву зібрались на площі перед Ле
нінським меморіалом. Заключ
ним акордом свята слала цере
монія передачі капсул з зем
лею 15 союзних республік місту 
Ульяновську.

Зліт закінчено. Похід триває.
Б. БАБЛЮК, 

В. іткін. 
(Спец. кор. ТАРС).

Ульяновськ, 9 серпня.

собі зна-

ї"ї АЙОСВІЧЕНІШИЙ в Європі» — так 
висловився великий Маркс про сво

го найближчого друга і соратника Фрід- 
ріха Енгельса, якому тепер настає 150 ро
ків з дня народження.

Усі, хто знав Ф. Енгельса по спільній 
резолюціиній діяльності, сходяться на 
тому, що про нього не можна говорити, 
не згадуючи в той же час Карла Маркса, 
бо життя їхні так нероздільно перепле
лись, що становлять, можна сказати, 
одне ціле. Ось тому В. І. Ленін у 1895 
році писав: «...для того, щоб зрозуміти, 
що зробив Фрідріх Енгельс для проле
таріату, треба ясно усвідомити 

чення вчення і діяльності 
Маркса в розвитку сучасно
го робітничого руху». Хоч 
кожен з них був яскраво 
виявленою особливою інди
відуальністю. І вони відріз
нялися один від одного ха
рактером, темпераментом, 
манерою мислити й почува
ти, однак, спільність мети і 
поглядів назавжди з'єднала 
їх життєву працю, і долю

/
назавжди з єднала їх життєву 
долю.

Заслуги двох друзів перед людством незмір
но великі. .Маркс і Енгельс першими показали, 
гцо тільки класове боротьба організованого 
пролетаріату врятує людство від капіталістич
ної експлуатації і злигоднів, що соціалізм не 
вигадка мрійників, а кінцева мета і неминучий 
результат розвитку продуктивних сил суспіль
ства. Ці та інші революційні погляди двох ти
танів тепер засвоїли всі трудящі, які будують 
нове суспільство, I пролетаріат, що веде бо
ротьбу за своє визволення, а в -10-х роках ми
нулою сторіччя, коли Мнркс І Енгельс розпо
чали спою спільну діяльність, такі погляди 
були цілковитою новиною. Маркс і Енгельс 
навчили робіи.ичнй клас самопізнанню й само
відданості і на місце мрій поставили науку. 
В. 1. Ленін назвав Фрідріха Енгельса одним і 
двох великих учителів пролетаріату і підкрес
лював, що Ім’я І життя його повинен знати 
кожний робітник.
фРІДРІХ Енгельс народився 28 листопа

да 1820 року в м. Бармені Рейнської 
провінції. Батько його був фабриканток. 
Фред, як його називали, навчався в гім- 

назіі, але за рік до закінчення, через 
родинні обставини, змушений був піти в 
прикажчики до одного торгового дому. 
Заняття купецькою справою не пере
шкодили вольовому Енгельсу працювати 
над свсєю науковою і політичною осві
тою. Ще гімназистом юнак ненавидів 
самоуправство і сваволю чиновників. А 
захоплення філософією повело ного 
далі...

У 1842 році Енгельс був посланий в 
Англію, в Манчестер, на роботу в конто
ру підприємства, в якому баїько його 
був компаньйоном. В Манчестері сіав 
соціалістом. Гут він сам на вчасні очі 

працю і бачив злидні і бідування пролетарів, 
встановив зв'язки з тодішніми діячами 
англійського робітничого руху, брав 
участь у так званому чартистському ру
хові. Крім того, Енгельс вивчив усе, що 
було написано до нього про становище 
англійських робітників. Плодом цих спо
стережень і вивчення була видана в 1845 
році книга «Становище робітничого кла
су в Англії». Цей знаменитий твір, що 
вражав сучасників правдивістю, став 
страшним обвинувачувачем капіталізму і 
буржуазії.

Повертаючись у 1844 році до Німеччи
ни, Енгельс по дорозі заїхав у Париж, де 
зустрівся з людиною, з якою уже листу
вався і котрій судилося стати його дру
гом на все життя — з Карпом Марксом. 
Перед дружбою двох гігантів — Маркса 
й Енгельса — бліднуть навіть легендарні 
приклади про дружбу людей. І справді. 

Більшу частину свого свідомого життя 
Енгельс займався торговельними справа
ми фірми свого батька виключно для 
того, щоб подавати допомогу Марксові 
і дати йому, таким чином, можливість 
завершити свою працю «Капітал». Дочка 
Маркса Елеонора пізніше писала, що 
без Енгельса їхня сім'я стала б жертвою 
голоду. А після смерті Маркса більшу 
частину свого часу Енгельс присвятив 
виданню його творів, коректурі нових 
видань і перегляду перекладів «Капіта
лу» тощо.

Сучасників вражала багатогранність знань 
Енгельса. Йому нічого не було чуже. Він ціка
вився природознавством, хімією, ботанікою, фі
зикою, філологією, політичною економією, 
військовою тактикою. У 1870 році, під час 
франко-пруської війни, Енгельс точно передрік 
битву під Седаном І розгром французької ар
мії. Навіть спеціалісти згаданих вище наук 
визнавали, що вій краще за них обізнаний в 
певних галузях. Що ж до політики, то йому 
були ясні не лише загальні принципи, але іі 
пайдрібніші моменти економіки, історії, полі
тичного руху будь-якої країни. Свої енцикло
педичні знання він завжди віддавав до послуг 
своїх друзів.

Невтомний Енгельс бездоганно воло
дів більшістю європейських мов. У 70-х 
роках французька газета «Фігаро» за
хоплено про нього писала: «Він заїкає
ться двадцятьма мовами». Як правило, 
Енгельс писав листи і говорив мовою 
адресата чи співбесідника. При зустрічі, 
наприклад, з нашим земляком револю
ціонером С. М. Степняком-Кравчин- 
ським він говорив російською і напам'ять 
процитував уривок з «Євгенія Онєгіна» 
О. Пушкіна.

Крім згаданих властивих рис, Енгельс 
мав ще рідкісний дар гумору. Він був 
найвеселішим співрозмовником. По неді
лях, коли у його будинку збиралися дру
зі, розмови часто супроводжувалися 
гучним і нестримним сміхом.

НГЕЛЬС робив > найблагородніший 
оплив на всіх, хто його оточував. Са

ма його присутність надихала. Думка про 
те, що подумає чи скаже Енгельс, згаду
вала Віра Засулич, не раз стримувала 
багатьох його знайомих від поганого 
вчинку чи слова. Йому властиві були 
безстрашна мужність і оптимізм. Хоч

якою обтяжливою була його довговічна 
служба в батьківській конторі, однак він 
ніколи про це не скаржився своїм дру
зям і виконував належну роботу веселе 
й спокійно.

Вождь трудящих проявляв невичерпну доб
роту до молоді. Не раз його робота одсува.іася 
на задній план через те; що він приходив на 
допомогу якому-пебудь новакові. До останньої 
хвилини свого життя Ф. Енгельс не переставав 
турбуватися про інших. Якщо для самого себе 
він був дуже заощадливим (десятки років 
носив ті ж самі костюми!) і дозволяв собі ли
ше ті витрати, які вважав необхідними, то у 
відношенні до партії та партійних товаришів, 
які зверталися до нього в скруті, він виявляв 
безмежну щедрість.

Енгельс ніколи не прощав лицемірства. Лю
дина, яка не щира сама з собою, а тим біль
ше, яка не вірна партії, не знаходила и нього 
ніякої пощади. Почуття обов’язку і особа и по 
партійну дисципліну він ставив вище всього.

За спогадами соратників Ф. Енгельс 
поєднував у собі велику інтелектуальну 
силу з значною фізичною. До останніх 
днів свого життя він відзначався військо- 

х вою виправкою. Через військову поставу 
і швидку моторну ходу, йому дуже пасу
вало прізвисько «Генерал», під яким він 
був відомий серед своїх друзів. «Потім 
прізвисько «Генерал», — писав англій
ський соціаліст Е. Евелінг, — набуло й 
глибшого значення, коли по смерті го
ловнокомандуючого —- Маркса — армію 
соціалістів у боротьбі з капіталізмом 
очолив Енгельс». Якщо до того часу Ен
гельс, за його власним виразом, грав 
другу скрипку, то після втрати свого 
друга він довів, що може бути і першою
скрипкою. Як і Маркс, він був великим 
учителем пролетаріату і вихователем ре
волюціонерів. За оцінкою В. І. Леніна 
Ф- Енгельс після свого друга К. Маркса 
був наивидатнішим ученим і вчителем 
пролетаріату в усьому цивілізованому

Р°К1В Т°^У'.п,зно ввечері 5 серпня 
1895 року Фрідріх Енгельс помер. Епігра
фом до статті-некролога 8. І. Ленін вико
ристав тоді поетичні рядки М. О. Некра- 
сова:

світильник розуму погас, 
серце битись перестало!

П. БЕЗТАКА, 
кандидат історичних наук.

Який 
Якеє
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ПРИНЦИП НЕПОРУШНОСТІ
ДО 25-РІЧЧЯ ПОТСДАМСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

двох німецьких держав

За 25 років багато змінилось па НІ» 
мецькій зеьілі. Між Одером і Реііпбм 
утворились Дві незалежні німецькі дер. 
жавн. В межах Цдр знаходиться окре« 
"* ,------ утворення — Західний

Вписаний в десятки озер, пересічений 
річкою Хафель. Потсдам незвичайно 
мальовничий. Особливий музейний ко
лорит йому надають багаточисельві 
квартали палаців І особняків, що хо
ваються В ЗЄЛЄНІ.

...В глибині потсдамського Нового 
парку, під покривом могутніх дубів і 
розлогих лин, витягнулась приземкува
та будівля палацу Цецклієнхоф. Тут з 
]7 липня по 2 серпня 1945 року проходи
ла Історична Потсдамська конференція.

Зразу ж після того, як відлунали зал
пи ДРУГ0' світової війни, «велика трій
ка» в особі глав урядів Радянського 
Союзу, Сполучених Штатів і Англії 
домовились про зустріч.

За два тижні відбулось 13 пленарних 
засідань, було проведено ряд зустрічей 
Я більш вузькому КОЛІ. «Це був суд 
народів над силами агресії, і по мірі 
Відповідальності за долю миру, взяту 
«а себе ного учасниками — країнами 
айигітлерівської коаліції, йому нема 
рівн/дй^. — відмічалось на XXIII з’їзді 
,К(П»с

Головною мстою Потсдамської кон
ференції було забезпечення справедли
вого і міцного миру на нашій планеті. 
Вона і визначала підхід радянської де
легації до всіх питань, які обговорюва
лись, в тому числі і центральної проб
леми — німецької. Радянська країна 
внесла конкретні умови про здійсненнії 
в Німеччині демілітаризації, денацифі
кації, демократизації і декартелізації. 
Ці принципи «чотирьох Д» були під
тверджені І закріплені в рішеннях кон
ференції.

Глави урядів домовились, що землі

східніше Одера і Пейсе, і та частина 
вхідної Прусії, яка не відійшла до ра
дянського Союзу, передаються Польщі, 
А оскільки в Потсдамі одночасно було 
погоджено питання і про переселення її 
Німеччину (я межах, установлених Для 
неї нових кордонів) німецького насе
лення із Польщі, Чехословаччипи, Угор
щини, то зовсім ясно, що мова не могла 
йти про рішення тимчасового характе
ру. 20 листопада 1945 року Союзна конт
рольна рада в Німеччині схвалила план 
переміщення німців у Німеччину, тим 
самим ще риз підтвердивши остаточний 
характер установлених и Потсдамі кор
донів.

І в наші дні всі європейські держави 
приймають принцип непорушності іс
нуючих в Європі кордонів. Давно на
став час, щоб ці кордони, що ие підля
гають зміні, непорушні і недоторкані, 
беззастережно визнала і ФРН.

Дякуючи твердій і послідовній пози
ції Радянського Союзу, в Потсдамі бу
ли прийняті рішення, що сприяли миру 
і зміцненню безпеки народів. І зверне
ні вони були перш за все в майбутнє, 
заклали фундамент післявоєнного упо
рядкування в Європі.

В східній частині Німеччини, де на
род став господарем своєї долі, основні 
принципи Потсдама перетворені в жит
тя. Тут у жовтні 1949 року народилась 
Німецька Демократична Республіка, 
яка заявила про рішимість свято вико
нувати Потсдамські угоди. По той бік 
Ельби, у Федеративній Республіці Ні
меччини, робилось все необхідне, щоб 
не допустити здійснення принципів «чо
тирьох Д».

ме політичне 
Берлін.

З утворенням .................... „..........
1 припиненням режиму окупації НДР ї 
ФРН самі несли б відповідальність за 
спою зовнішню і внутрішню політику, 
рідповідно ряд постанов Потсдамської 
угоди, що мали значення для первісно
го післявоєнного періоду, уже не мо
жуть застосовуватись. Але принципові 
положення Потсдама направлені па ті, 
щоб наказати воєнних злочинців, лікві
дувати мілітаризм і нацизм, назавжди 
виключить можливість утворення в 
центрі Європи нового вогнища воєнної 
небезпеки, зберігають свою силу 1 ПО
НИНІ. ЦІ принципи складають «думку і 
дух історичних Потсдамських рі
шень», — підкреслив Л. І. Брежнєв, ви
ступаючи в Празі 7 травня 1970 року в 
зв’язку з 25 річницею звільнення Че- 
хословаччннн від фашистських загарб
ників.

Радянський Союз разом з іншими 
країнами соціалістичної співдружності 

держав 
життя 

Важли- 
даному 
загаль-

Радянськнй Союз надає ОЛР економічну і технічну 
допомогу, поставляє їй обладнання для різних галузей 
промисловості.

На Ф о т о: біля пульту управління електропечей 
на заводі кольорової металургії в місті Хелуані, об« 
ладнання для якого було поставлене Радянським 
Союзом.

Фото А. ГОРЕМ ЕВА, АПН.

і народами всіх миролюбних 
борються за перетворення в 
принципів Потсдамської угоди, 
внм елементом цієї боротьби на 
етапі е проблема налагодження _____
ноєвропейського співробітництва і за
безпечення європейської безпеки. Ціл
ком очевидно, що ця проблема може 
бути вирішена, якщо Європа буде ви
знана такою, як вона склалась з її 
ситемою держав і кордонів в результаті 
прийнятих в Потсдамі рішень і всього 
поступового розвитку.

Тільки повне торжество духу Потсдам
ських рішень забезпечить Європі, роз
діленої сьогодні блоковими кордонами, 
бажаний мир і безпеку.

А. БУТЛИЦБКИИ.

ДНЯМИ ще одна група радянських літаків АН-12 
з вантажем медикаментів і продуктів для насе

лення Перу, котре потерпіло від землетрусу, при
була о Ліму. Зустрічати літак, незважаючи нй 
несприятливу погоду, вийшли сотні мешканців 
Ліми.

Зустріч радянських повітряних лайнерів стала 
тут вже майже традиційною. Два тижні минуло З 
того часу, як перший АН-12 командира Миколи 
Зайцева встановив повітряний міст між Москвою 
і Лімою.

РУКА ДРУЖБИ

Зберуться 3000 соціологів
СОФІЯ. (АПН — «Софія-прес»). З II до 19 ве

ресня у Варні відбудеться VII Всесвітній конгрес 
соціологів. Він проводиться під егідою ІОКЕСКО 
1 буде першим Всесвітнім форумом такого типу 
в соціалістичній країні. Це свідчить про зрослу 
роль і авторитет марксистської соціологічної мис
лі.
В роботі коніресу візьму і ь участь біля трьох 
тисяч соціологів із 70 країн. Буде прочитано 
більше тисячі доповідей, присвячених проблемам 
прогнозування і планування соціальних процесів. 
Основна тема — сучасні суспільства і суспільства 
майбутнього — буде розглянута в І0 робочих гру
пах.

інтерес до цієї видатної наукової події виключ
но великий. Віссю, навколо якої розгорнуться 
ідеологічні дискусії, стане питання про майбутнє 
людського суспільства. Будуть розглянуті також 
проблеми молоді, соціології сім’ї, ролі науки, ре
лігії, політики і права в житті людини XX сто
ліття.
Передбачається видати велику кількість наукової 
інформації. Готуються виставки техніки і літера
тури по питаннях соціології.

Виступ,, американської молоді — це 
не «просто вибухи тимчасового характе
ру», а події, що «таять в собі потенціал 
далекосяжних наслідків». Головна при
чина студентських заворушень — війна. 
Яку ведуть США в Південно-Східній 
Азії. В антивоєнний рух включаються 
навіть студенти, які додержуються по
міркованих або консервативних погля
дів... Уряд СІНА втрачає довір'я в очах 
Молоді.

Ні, це не заклик однієї з опозиційних 
студентських організацій Америки. Ви
ще процитовано окремі місця з мемо
рандуму про причини студентських за
ворушень у США, складеного за особис
тою вказівкою президента Кіксом а рек
торами Гонардського І Вандербільтсько- 
ГО університетів.

А ще ж зовсім недавно всю вину за 
антиурядові виступи студентів офіційні 
представники Вашінгтона і більшість 
американських газет покладали на «ок
ремих баламутів» і «підбурювачів», які 
нібито провокують заворушення серед 
американської молоді. Саме так заявив, 
зокрема, весною цього року президент 
Ніксон.

Після розстрілу демонстрації студен
тів університету американ-

ВТРАЧЕНЕ ДОВІРЧІ
ська преса змушена була визнати, що 
студентські виступи мають масовий ха
рактер. Четверо студентів, які стали 
жертвами звірячої розправи в Кенті, 
до недавнього часу не були активними 
учасниками руху і примкнули до нього 
а результат обурення, що охопило аме
риканську молодь у зв’язку з новою 
авантюрою США в Камбоджі.

Дуже показові також події, що розі
гралися в другій половині липня в 
м. Лоуренсі (штат Арканзас), де від рук 
поліцаїв загинули 19-річний негр До
нальд Дауделл і студент Гаррі Райс. 
Міські власті поспішили обвинуватити 
активістів молодіжного руху в тому, що 
вони, мовляв, «спровокували безпоряд
ки». У відповідь на поліцейські репре
сії місто перетворилось в арену таких 
масових студентських виступів, що один 
з членів міської ради Уотсон змушений 
був публічно заявити: учасники цих 
виступів «хочуть покінчити з війною у 
В’єтнамі, вимагають миру і соціальних 
.змін».

Не випадково І сам президент, який 
ще недавно зневажливо відзивався про 
«баламутів» і «підбурювачів», тепер 
мимоволі виказав свою глибоку триво
гу, доручивши спеціалістам розслідува
ти причини студентських виступів. При
значена президентом комісія прийшла 
до вбивчих для нього і правлячої вер
хівки США висновків: студенти, гово
риться в меморандумі, не вірять більше 
словам американського уряду про його 
прагнення до миру. Воєнний курс, що 
його проводить уряд, примушує молоде 
покоління критично дивитись на всю 
політичну структуру сучасної Америки.

(ТАРС).
На фото оіорі ліворуч: міішені 

Пентагону. Внизу: в американському 
місті Портленд! (штат Орегон) поліція 
і солдати національної юардії розправ
ляються з учасниками антивоєнних ви
ступів.

Фото АІІП.

ЗЛОЧИНОВІ — 
СТОЛІТТЯ

Рано-вранці в серпня 1945 ро
ку небо над ХІросімою було на 
диво ясним. Яскраве сонячне 
проміння заливало місто, яке 
прокидалося. Воно зовсім не 
потерпіло від війни: американ
ські бомбардувальники, що під
давали інтенсивному бомбарду
ванню інші великі міста Японії, 
чомусь щадили його. Але цього 
ранку до Хіросімн на крилах 
американської «літаючої фор
теці» наближалась атомна 
смерть, яка о 8 годині 15 хвилин 
в одну мить спалила місто і сот
ні тисяч його жителів. . .

Історики давно вже довели, 
що застосуваня атомної бомби 
проти Японії в самісінькому 
кінці війни зовсім не виклика
лось будь-якою воєнною необ
хідністю. Країна сходячого сон
ця була пжо напередодні капі
туляції. Тому знищення Н серп
ня Хіросімн І 9 серпня — На
гасакі були безглуздими вар
варськими актами.

Але люди, які дали наказ про 
використання атомної зброї,

ЧВЕРТЬ
добре знали, що удар розрахо
ваний насамперед на застра
шеная сил, які протистоять Ім
періалізмові.

Правлячі кола Америки спо
дівалися. що наявність атомної 
зброї дасть їм можливість дик
тувати свою волю світові. І роз
рахунки ці були оплачені 
кров’ю сотень і сотень тисяч 
мирних японських жителів. 
«Бомбардування Хіросімн і На
гасакі, — говориться в посланні 
Генерального секретаря Все
світньої Ради Миру Р. Мандри, 
направленому японським бор
цям за мир, — було злочин
ним актом з боку США і його 
не можна виправдати з будь- 
якої точки зору».

Як відомо, розрахунки амери
канських імперіалістів не справ
дилися. Сили, що відстоюють 
справу миру, соціалізму І націо
нальної незалежності, відтоді 
незмірно зросли. Сьогодні вони 
безстрашно борються проти Ім
періалізму в усіх кутках земної 
кулі.

А. РАЧКОВ. 
ТАРС.

Вантажі, привезені радянськими літаками, до
ставляються повітрям, а потім по землі в Уарас, 
столицю департаменту Анкач, яке найбільше по
терпіло від стихії. За планом національного комі
тету по наданню допомоги потерпілим від земле
трусу в Уарасі розташувався польовий госпіталь 
на двісті осіб, представлений радянським урядом 
народу Перу. Госпіталь вже почав свою роботу. 
Він забезпечений всім необхідним — рентгенів
ським і кардіографічним кабінетами, лаборато
рією дослідження крові. Для проведення хірур
гічних операцій під керівництвом завідуючого ка
федрою загальної хірургії Ленінградського медич. 
ного інституту Віктора Антипенка створюється 
спеціальне відділення. А поки радянські хірурги 
допомагають своїм колегам в місцевій клініці. 
Нещодавно їх участь в операції зберегла ногу пе
руанському юнакові, який потерпів при землетру
сі. Начальник госпіталю Олександр Залевський в 
розповіді з кореспондентом АПН відмітив добро
зичливість місцевої влади, котра зробила все 
можливе для нормальної роботи госпіталю. Він 
заявив, що радянські лікарі, які перебувають о 
Перу, виконують свій інтернаціональний обов’я
зок в так необхідній допомозі населенню депар
таменту Анкач.

Прийом пацієнтів у госпіталі розпочався. Кожен 
день перед приймальною Палатою можна бачити 
десятки перуанців, які почули про радянський 
госпіталь. Одним з перших прийшов до радянських 
лікарів мер міста Чикіан Хуан Фуентез Буено. Він 
прийшов, щоб особисто висловити почуття своїх 
земляків. Мер сказав: «Від імені мешканців свого 
міста я хочу передати російським лікарям, а че
рез них всьому радянському народові велику по
дяку за допомогу, котру подали вони в цей тяж
кий для нашої вітчизни час. Цей дружній акт 
Радянського Союзу знайшов глибокий оідгук о 
наших серцях і назавжди залишиться в нашій 
пам'яті і в пам'яті наших дітей».

В Уарасі знаходиться і табір радянського медич
ного молодіжного загону. В його завдання вхо
дить медичне обслуговування населення зразу 
кількох міст. Перші групи молодих медиків по 
4—5 чоловік вже відправились в гори, до епі
центре землетрусу. Для транспортування хворих 
групам стають в пригоді радянські вертольоти 
МІ-8. Лікарі, які залишилися в таборі, допомага
ють хворим вдома. Особливо відзначилася Вален
тина Коколіна. Вона приймала дуже складні поло
ги. Тільки активне акушерство повернуло маляті 
життя. Вдячні назвали хлопчика на честь радян
ського лікаря Валентином.

Радянська допомога, діяльністть радянських лі
карів завойовує все більше визнання перуанців.

В. БІЛОШАПКО, 
кор. АПН.

Ліма.

И а фото: тисячне судно, яке будується на 
Гданьській перфі їм. В. І. Леніна на замовлення Ра
дянського Союзу, — вантажний теплохід «Новая Ла
дога».

Фото ЦАФ - АПН.



4 стор. „Молодий комунар“ 11 серпня 1070 року

ПОЧИНАЮЧИ з 1964 Року 
всі змагання на особисто- 

командну першість Радянсь
кого Союзу з авгокросу що
річно проводились в місті Ря
зані. Та цього разу в про
грамі слово «Рязань» за
креслене. Зверху від руки 
напис: «Кіровоград. Траса 
«Завадівка».

Саме тут минулої суботи 
та неділі визначились чемпіо
ни V Всесоюзної Спартакіа
ди з військово-технічних ви
дів спорту та чемпіони Ра
дянського Союзу цього року 
з авгокросу, найснльніші 
команди республік, добро- 
ві.*.ьио-слор; явних товаристп 
та відомств, низових колек
тивів.

Всі, хто побував на цих 

А вто-крос

„ЗОЛОТО“ —
У МОСКВИЧІВ
змаганнях, відчув, мабуть, їх 
святковість. З днем фізкуль
турника присутніх поздоро
вив другий секретар Кірово
градського міського коміте
ту КП України А. Д. Суха- 
чов. Від імені кіровоградців 
усім учасникам автокросу пін 
побажав успіху та щасливих 
стартів.

Праьо підняти прапор 
змагань надається чемпіонам 
країни минулого року 
Є. Свєшнікову, К. Жпдкову, 
А. Курочкіну. 10. Отіліну та 
чемпіонам IV Спартакіади з 
військово-технічних видів 
спорту Й. Леонову, М. Єфі- 
мову. В. Короткову, М. Краю- 
хіну.

Вже в першому заїзді, де 
стартували машини класу 
«ГАЗ-69», спортсмени розви
вають високі швидкості, на 
важких ділянках траси де
монструють класичне вико
нання найскладніших техніч
них прийомів. Гонку очолив 
А. Курочкін (Ульяновськ). 
Й. Леонов, який стартував 
останнім, наздогнав лідера, І 
став ніби його тінню. Та на 
останньому крузі Леонов зій
шов з дистанції. А слідом 
за лідером фінішували 
А. Звииксвич (Рига) та 

Є. Кедровський (Новоси
бірськ). Чемпіон країни — 
Анатолій Курочкін працює на 
Ульяновському автозаводі ін- 
женером-вппробувачем. В 
1966 році став срібним при
зером першості країни, в 
1968—чемпіоном ДСТ «Спар
так», п 1969 — чемпіоном 
країни.

■Честь України та Кіропо- 
градщпнн в цьому класі ма
шин захитав олександрій
ський гонщик Іван Коробов- 
ський. Він досвідчений спорт
смен. В минулому році був 
чемпіоном республіки та 
чемпіоном Спартакіади проф
спілок Радянського Союзу. 
Цього разу раптом — лише 
20-е місце. Ще гірше висту

пив другий український ав
тогонщик кандидат у майст
ри спорту В. Цирпн, (Жито
мир), який з-за технічної не
справності машин вибув із 
змагань.

Найбільше учасників заяв-' 
лено в класі машин «ГАЗ-51». 
Тут проведено два наїїівфі- 
иали, 15 переможців кожного ц
напівфіналу одержують пра- І
во виборювати звання чем- і
иіона країни.

Поза конкуренцією — мо- І
сквич Віктор Я Щепко. Він 
впевнено виграє напівфі- 6
кальний та фінальний заїз- І
дн. Переможець працює во- |
дієм побутового комбінату 
міста Москви. Був чемпіоном 
країни о 1968 році. М. Ко
корев (Новосибірськ) вибо
ров «серебро», а минулоріч
ний чемпіон Є. Свєшніков 
(Рязань) — «бронзу».

В цьому класі машин за 
команду Кіровоградщнни 
виступав вихованець Кірово
градського автомотоклуоу 
Віктор Михальський. Це був 
нелегкий день в його спор
тивній біографії. Він старту
вав одинадцятим. 1 в рідкіс
ному за красою поєдинку з 
досвідченими майстрами фі
нішував дев’ятим. Безперсч- 
ио, це великий успіх нашого 
земляка.

Золоту медаль чемпіона Ра
дянського Союлу в класі ма
шин «ЗІЛ-164» виборов шо
фер Московської автобази 
№ 18 Володимир Коротков. 
Він був чемпіоном країни в 
1967 році, в 1968—69 роках — 
срібним призером.

Москвич Геннадій Краюхін 
повторив свій успіх 1967—68 
років і знову став чемпіоном 
в класі машин «ЗІЛ-180».

1 в командному заліку по
за конкуренцією були моск
вичі. В. Ященко та Г. Краю
хін принесли своїй команді 
максимальну кількість очок— 
їіїС. На другому місці естон
ці, на третьому — латвій- 
Сікі спортсмени. Команда 
України на останньому—два
надцятому місці.

Серед команд добровіль
них спортивних товариств та 
відомств найуспішніше висту
пили спартаківці, а серед
низових колективів найкра
щий результат у команди 
управління побутовою та ко
мунального обслуговування 
міста Москви. Спортсмени 
Кіровоградського автомото
клубу вибороли чотирнадцяте 
місце.

Цього разу Кіровограда! ие 
здобули чемпіонських лав
рів. Та вершин не підкоряє 
тільки той, хто їх не штур
мує. Дев’яте мі-це В. .Ми- 
хальського всіляз надії, що 
через певний час паші авто
гонщики зуміють покорити 
такі ж висоти, як їх одно
клубники мотогонщики.

Ю. Л1ВАШНИК0В.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР. 13 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 — Те- 
левісті. (К). 11.10 — Художній 
фільм «Дівчата» (Кіровоград). 
17.00 — Назустріч XXIV з'їзду 
КПРС. «Експонати розпові-

даюіь». (Ужгород). 17.30 — 
Програма УТ. (К). 17.40 — Те- 
леаісті. (К). 18.00 — Програма 
передач. (К). 18.05 — «Фести
валь юних». (К). 18.30 — Для 
дітей. «Обережно, червоне 
світло». (К). 18.40 — Рішення 
липневого Пленуму ЦК КПРС

Днями ніровоградці проводжали мотогонщиків В. Бородая, Є, Рибальчснка та 

Л. Кузнсцову до Ульяновська, де наші земляки захищатимуть честь України в фЬ 
палі V Всесоюзної Спартакіади з військово-технічних видів спорту.

На фото: чемпіон України з мотокросу серед юнаків Є, Рнбальченко дає автографи 

уболівальникам. .

Фото Ю. ЛІВЛШННКОВА.

— у життя. «Господарювання
— це мистецтво». (К). 19.00— 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Динамо» (К) — «Спартак» 
(М). В перерві — Новини. (М). 
20.45 — Програма «Час». (М). 
21.00 — Кольорове телебачення. 
Кубок СРСР з спортивної гім
настики. (,М). 22.30 — Худож
ній фільм «Дівчата». (Кірово
град).

ДРУГА ПРОГРАМА. 22.30 — 
Міжнародне життя. (К). 23.00— 
Концерт соліста Азербайджан
ського театру опери та балету 
Л. Іманоза. (К). 23.30 — Теле- 
вісті. (К).

П’ЯТНИЦЯ, І4 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини, (М). 10.15 — Фести
валь юних. День школяра Тад
жицької РСР. (.М). 10.45 —
Кольорове телебачення. О. Ост- 
ровський — «Вихованка». Те
леспектакль. (ЛІ). 12.10 — Те- 
левісті. (К). 12.20 — Художній 
фільм «Дружина Лота». (Кі

ровоград). 16.55 — «Цвіт зем
лі*. (Кіровоград). 17.05 — Фо- 
тохвнлнпка. (К). 17.10 — «На
родні самоцвіти». (Одеса). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 — 
Програма передач. (К). 18.05 — 
Тслеальманах «Подвиг»». (М). 
18.35 — «День за днем», ін
формаційна програма. (Кірово
град). 18.50— Кіножурнал. (Кі
ровоград). 19.00 — Кольорове 
телебачення. Кубок СРСР з 
спортивної гімнастики. В пе
рерві — Програма «Час». (М). 
22.0(й— Художній фільм «Дру
жина Лота». (Кіровоград).

СУБОТА, 15 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 — Гім
настика для всіх. (ЛІ). 10.30 — 
Новини. (ЛІ). 10.45 — Для ді
тей. «Веселе містечко». (М). 
11.15 — Концерт. «На ваше 
прохання». (ЛІ). 12.00 — Для 
дітей. «А у нас у дворі». 

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

(Одеса). 12.30 — «Здоров’я 
(Ленінград). 12.55 — Наша афІІ 
ша. (К). 13.00 — Мультфілі 
«Музичні картинки». (К). із.
— Кольорове телебаченн 
«Розмова біля карти». (М 
13.40 — Художній фільм «О 
лята Чапая». (К). 15.09 
«Золоті к.’уочі». (Львів). 15.
— «Я — громадянин». (1 
10.05 — «На меридіанах Укр: 
ни». (К). 16.35 — Літопис пі 
віку. Документальний те.- 
фільм. «Рік 1917-й». (М). 17.
— Всесоюзні змагання з ф) 
бола серед дворових і вули 
них команд на приз клу 
«Шкіряний м’яч». (Донець: 
19.00 — «Поет пісні», (К). 20
— Художній фільм «Без ви
винуваті». (К). 22.90—Г.стрг 
ний концерт. (Львів). 22.30 
Програма УТ. (К). 22.35
Чемпіонат СРСР з фехтуваїи 
(Запоріжжя).

класів, не молод-

(юиакп з освітою 
навчання півтора

10 класів 
роки).

автобіо* 
складу 

_...г___,......... _ _____________  ....... довідку
про стан здоров’я (ф. 266). 4 фотокартки розміром 3x4 см.

«. Кіровоград, вул. Лумачарського, 
Телефони: відповідального секретаря — 1-45 35, 
відділу військово-патріотичного аиноеання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
БК 02432’

з середньою освітою, строк- вав-
ДИРЕКЦІЯ.

Г"

і
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Тираж 49 200.Зам. № 3990.Індекс 61197,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5 *

• МОЛОДОЙ КОММУНАР* •» оріав Кировограде кого 
обкома ЛКСМУ. г. Киропотрпд.

ЗНАМЯНСЬКЕ ТЕХНІЧНЕУЧИЛИЩЕ № 2
оголошує прийом учнів на 1970 — 71 навчальний

рік по спеціальностях:
чергові по станції (юнаки і дівчата з середньою освітою, 

строк навчання півтора року);
електромеханіки поїзного 1 станційного радіозв’язку (юнаки 

і дівчата з середньою освітою, стрск навчання 2 роки);
електромеханіки сигналізації і автоматики (юнаки У серед

ньою освітою, строк навчання 2 роки);
помічники машиністів тепловозів і електровозів (юнаки з 

середньою освітою, строк навчання півтора року);
дорожні майстри (юнаки

чання 2 роки);
оглядачі вагонів (юнаки зоглядачі вагонів (юнаки з освітою 8—10 

ші 16 років, строк навчання — 2 роки);
слюсарі по ремонту ваіпнів і автогальмів 

8—10 класів, не молодші 16 років, строк 
року);

слюсарі по ремонту електрообладнання тепловозів і електро
возів (юнакн з освітою 8 — 10 класів, не молодші 15 з поло
виною років, стрск навчання 2 роки);

слюсарі по ремонту механічної частини тепловозів (юнаки 
з освітою 8—10 класів. не молодші 15 з половиною років, 
строк навчання 2 раки);

монтери контактної мережі (юнаки З освітою 8 — 
не молодші 16 з половиною років, строк навчання 2

Вступники повинні подати такі документи: 
свідоцтво про народження, документ про освіту, 

графію, довідку з місця проживання з зазначенням 
сім'ї, характеристику з місця навчання або роботи, 
г;* :ті.; ,'4. 222.. ?

Учням виплачується стипендія в розмірі 23 крб. 50 коп.. від
мінникам навчання — 29 крб.

Учні, які навчаються по спеціально« іях оглядачів вагонів, 
слюеарів по ремонту вагонів і автогальмів. дорожннх майст
рів, монтерів кентакної мережі, забезпечуються гуртожитком. 
При училищі є їдальня.

Початок занять з 1-го вересня 1970 року.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Знам’янка, 

вул. Р. Люксембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 1

продовж ч є 
на 1970—1971%

Училище готує висококваліфікованих робітників по таких 
спеціальностях.

СЛЮСАР! МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ, СЛІОСАРІ- 
РЕМОИТНИКП, СЛЮСАРІ-ЕЛЕКТРОМОН ГАЖНИКИ (прий
маються юнаки віком 15 років, освіта 8 класів);

ТОКАРІ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИМ! (приймаються юна
ки і дівчата віком 16 років 1 більше, освіта 10 — 11 класів).

Строк навчання; на базі 8 класів — 2 роки на базі 10 — 11 
класів — 1 рік.

Для вступу п МИТУ Л 1 потрібні такі документи: заява, 
свідоціпо про освіту, паспорт або свідоцтво про народження, 
характеристика зі школи, автобіографія, довідка про стан 
здоров’я, довідка з місця проживання з зазначенням складу 
сім’ї, фотокартка 3x4 (7 штук), медична довідка про щеп
лення.

проводить набір учнів на 1970—1971 
навчальний рік по спеціальностях:

мулярн, теслярі, штукатури-маляри, слюсарі-трубоукладачі, 
монтажники металоконструкції! І обладнання, етолярі-теслярі.

В училище приймаються юнаки із дівчата віком :5—20 ро
ків з освітою 8—10 класів і демобілізовані воїни.

Строк навчання з освітою 10 класів один рік, з освітою 
.* класів на спеціальності муляр і тесляр — один рік, реш
та — два роки.

Учні знаходяться на повному державному забезпеченні, іно
городні забезпечуються гуртожитком.

При бакапні учі.і можуть відвідувати загальноосвітню 
икслу робітничої молоді (8—9—10 кл.).

Початок занять з 1-го вересня 1970 року.
Вступникам в училище необхідно подати такі документи, 

заяву на ім’я директора, автобіографію, паспорт або сві
доцтво про народження документ про освіту, довідку з місця 
проживання та склад сім’ї, характеристику з школи, фото
графії.

Документи приймаються в канцелярії училища.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олександрія, 

селище Дпмитрово, вул. Трудрезервів, 23.
ДИРЕКЦІЯ.

Друкарня їм. І. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоірад, аул- Глінки, 2. .

набір учнів 
навчальний рік.

Вступники проходить медичну комісію.
Зараховані в училище забезпечуються:
на базі 8 класів з дворічним строком навчання — триразо

вим безкоштовним харчуванням, вихідним І робочим обмун
дируванням га взуттям;

на базі 10 — 11 класів з однорічним строком навчання — 
стипендією в розмірі 23 крб. 50 коп.

В училище приймаються юнаки і дівчата віком від 15 років 
і старші і демобілізовані воїни Радянської Армії.

Зарахованим в училище надається гуртожиток у виключних 
випадках і гільки юнакам.

Адреса училища: м. Олександрія, 6, Жовтневий мікрорайон, 
вул. Ватуг.на, № і, МИТУ № 1.

ОЛЕК.САНДР1ВСЬКА СЕРЕДНЯ
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

для дітей хворих на ревматизм

проводить набір учнів на навчання і лікування 

в 1970 — 71 навчальному ропі до І —10 класів.

При вступі необхідно подати гакі документ: курортів 
санаторну картку або направлення рай(мІськ)л1карні. залі 
на ім’я директора школн-Інтериату; свідонівс про народже 
ня (оригінал); довідку в місця проживання; довідку **) 
склад сім'ї в зазначенням віку і заняия членів сім’ї; Д°ВІ 
ку з місця робот батьків чи опікунів про розмір заробітн 
плати за серпень (батькн-колгоснники пред'являють довіді 
про грошовий ПОМІСЯЧНИЙ заробіток 83 весь 1969 рік. бзтьк 
пенсіонери — довідку 8 відділу соцзабезпечення Про розм 
одержуваної пенсії); медичну довідку про став здоров 
(картку щеплень, аналіз на дифтерію, глист, довідку 
санспідемоточення. довідку від дерматолога, окуліста, ОУ1 
його лікаря, довідку про загальний стин диіини. особо 
справу учня (документи про освіту).

Навчання ведеіься українською мовою, з іноземних *' 
вивчаються англійська та німецька.

Школа розташована а центрі сслнша ОлександрІ°кП ■ 
зручне автобусне >п залізничне сполучення sjtfi’i’P місіП 
І районами області. «'•*

Прийом документів щоденно з 8 до 16 годин**' крім о* ді 
За довідками звертаїпсь в канцелярію школи-l,,reP|<aT^' 

лише Олександрівна, вул Леніна. 89.
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