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МАНІФЕСТАЦІЯ ДРУЖБИ
МІНСЬК. (Кор. ТАРС). На емблемі зустрічі дружби і со

лідарності радянської та в’єтнамської молоді, що проходить 
в білоруській столиці, зображено земну кулю, над якою в 
міцному потиску сплелися дві руки на фоні прапорів Радян
ського Союзу і героїчного В’єтнаму. Такі братні рукостискан
ня можна було побачити на багатьох промислових підприєм
ствах Мінська.

Героїв Південного В’єтнаму вітали робітники підшипнико
вого заводу, який випускає продукцію і для країни, що бо
реться.

— Ми бачимо в цьому свій інтернаціональний обов’язок, — 
сказав иа мітингу дружби секретар парткому заводу Є. П. 
Шевченко. Він запевнив в’єтнамських братів, що колектив 
заводу 1 далі подаватиме дійову допомогу друзям.

Учасники мітингу тривалими оплесками зустріли прослав
леного бійця Південного В’єтнаму Нгуен Дик Нгіа, на гру
дях якого — ордени, які свідчать про бойові подвиги. Він 
вручив робітникам заводу вимпел Федерації молоді за визво
лення Південного В’єтнаму і барельєф Леніна, виконаний 
національними майстрами на честь 100-річчя з дня народжен
ня вождя.

Цього ж дня в’єтнамських братів приймали радянські юна
ки та дівчата і на інших підприємствах — електротехнічному 
заводі, камвольному комбінаті, заводі імені Жовтневої ре
волюції.

у кінотеатрі «Піонер» відкрились виставки в’єтнамської і 
радянської фотографії. Представлені фотодокументи зобрази
ли бойові будні героїчного В’єтнаму. Звірства американських 
агресорів на багатостраждальній землі В’єтнаму, творчу пра
цю в’єтнамського народу,

«Заповітам Леніна вірні» — так називається радянська 
фотовиставка, що відображає участь молоді в комуністично
му будівництві, зміцненні Інтернаціональної дружби між на
родами.

Два дні в ЦК комсомолу республіки працював спільний 
семінар «Ленін і молодь». На семінарі було оголошено ві
тальні телеграми від Міжнародного союзу студентів і Все
світньої федерації демократичної молоді.—

Рік видання XI 
№ 100 (1268).

ДНЯМИ відбувся пленум Кі
ровоградського рай к о й у 

ЛКСМУ. З доповіддю про зав- 
дання комсомольських організа, 
цій району по виконанню рішень 
липневих Пленумів ЦК КПРС, 
ЦККП України та II пленуму 
ЦК ВЛКСМ виступив перший 
секретар райкому комсомолу 
Леонід Дейнека. В доповіді було 
наголошено, що юнаки та дівча
та району активно включились в 
змагання за гідну зустріч XXIV 
в’їзду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

Про трудові справи ровесни
ків, про їх підвищені зобов’язан
ня на честь партійного з’їзду 
розповіли Любов Щуцька — сек
ретар комсомольської організації 
колгоспу імені XXII з’їзду 
КПРС, Леонід Комашков — ком
сорг артілі імені Калініна та ін
ші комсомольські ватажки.

На пленумі було відзначено 
хорошу роботу комсомольської 
організації колгоспу «Росія», 
Дівчата і хлопці цієї артілі бе
руть активну участь в інтенсифі. 
нації сільськогосподарського ви
робництва, у зміцненні економіки 
колгоспу, технічному оснащенні 
сільського господарства. Так, на 
збиранні врожаю цього року

Дороговказ
для юних 
хліборобів
працюють дванадцять комсо
мольсько-молодіжних агрегатів, 
сімнадцять молодих комбайне
рів. Кращих успіхів на жнивах 
домігся комсомольсько-молодіж
ний агрегат; Дмитра Шульги, 
який скосив зернові на площі 233 
гектари і намолотив 6656 центне
рів зерна.

Комсомольці та молодь ра
йону одним із своїх основних 
завдань вважають дальший роз
виток тваринництва.

Пленум райкому комсомолу зо
бов’язав первинні комсомольські 
організації обговорити матеріали 
липневих Пленумів ЦК КПРС, 
ЦК КП України і 11 пленуму 
ЦК ВЛКСЛЇ на зборах та виро
бити конкретні заходи по учас
ті комсомольців і молоді у ви
конанні завдань, поставлених 
партією, спрямувати зусилля мо. 
лоді па збільшення виробни
цтва сільськогосподарської про
дукції, розвиток технічного про
гресу па селі, підвищення про
дуктивності праці, культури зем
леробства й тваринництва, на 
зниження собівартості сільсько
господарської продукції і підви
щення її якості.

В роботі пленуму взяла участь 
секретар райкому КП України 
Г. П. Медведева.

ж. МУРОВАНИЙ, 
інструктор Кіровоград
ського РК ЛКСМУ.

ЗАСДАШ—'
ПОЛІТИЧНОГО 

КОНСУЛЬТАТИВНО го 
КОМІТЕТУ 
ДЕРЖАВ - 
УЧАСНИЦЬ 
ВАРШАВСЬКОГО
ДОГОВОРУ

20 серпня 1970 року у Москві відбу
лося засідання політичного консульта
тивного комітету держав-учасниць Вар
шавського договору.

У засіданні взяли участь партійні і 
державні керівники Народної Республі
ки Болгарії, Угорської Народної Рес
публіки, Німецької Демократичної Рес
публіки, Польської Народної Республі
ки, Соціалістичної Республіки Румунії, 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік і Чехословацької Соціалістичної 
Республіки.

Мстою засідання було обговорення 
актуальних міжнародних проблем відпо
відно до усталеної практики відносин 
між соціалістичними країнами—учасни
цями Варшавського договору.

Основну увагу було приділено сучас
ному становищу в Європі, яке за за
гальною думкою має важливий вплив на 
світову обстановку в цілому.

Учасники відзначили, що переговори і 
підписання Договору між СРСР і ФРН 
12 серпня 1970 року є важливим кроком 
на шляху розрядки напруженості і нор
малізації обстановки в Європі, відпо
відають інтересам усіх народів і послу
жать справі розвитку активних міждер
жавних відносин між усіма європей
ськими країнами на основі принципів 
мирного співіснування. Вони висловили 
твердий намір робити залежні під них 
дальші кроки, спрямовані на зміцнення 
європейської безпеки, зокрема, разом з 
іншими заінтересованими країнами, 
вживати активних заходів для реаліза
ції в найближчому майбутньому пропо
зиції про скликання Загальноєвропей
ської наради, яка знаходить дедалі 
ширшу підтримку.

Відбувся також обмів думками з 
деяких інших актуальних міжнародних 
проблем.

Було знову висловлено переконання в 
тому, що зміцнення братерських зв’яз
ків і всебічного співробітництва між 
соціалістичними країнами е запорукою 
гарантування миру та європейської без
пеки

Засідання проходило в дусі повної 
згоди, дружби і співробітництва.

(ТАРС).

11Р0ЛЕГАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄЦНАПТЕСЯІ

ого обкому лксиу

СУБОТА, 22 серпня 1970 року

Понад 500 юнаків і дівчат, комсомольців і неспілкової 
молоді, працюють на Кіровоградській взуттєвій фабри
ці. Ось їх зобов’язання на честь XXIV з’їзду партії: під
вищити продуктивність праці у сімдесятому році на 2 
ПРОЦЕНТИ ПРОТИ ПЛАНОВОЇ, виробити надпланового 
взуття на 160 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ

Останні комсомольські збори молочно-товарної фер
ми колгоспу «Перше травня» Маловискіеського району

Ціна 2 коп.

вш

пройшли бурхливо. Тут групкомсорг рлена Колодієва 
першою взяла соціалістичне зобов’язання на честь 
XXIV з’їзду КПРС надоїти, починаючи з серпня місяця 
до кінця ювілейного року, ще по півтори тисячі кілогра

мів молока на кожну фуражну корову. Впевнено назва
ла цю цифру, бо впевнена, що такого показника доб’є
ться. Буде 4000 кілограмів молока!

Зараз Олена — одна з передових доярок а колгоспі. 
З початку року вона надоїла майже 2500 кілограмів мо
лока.

Ю. ГАДЖІЄВ.

ОТРУЮВАЧІ
• Американська вояччина 

ігнорує світову громадську 
Думку.

• Смертельна отрута на дні 
океану.

На минулому тижні Пентагон дав на
каз про відправку з військових баз у 
штатах Алабама і Кентуккі до берегів 
Атлантичного океану двох ешелонів з 
смертоносним вантажем. На платформи 
70 вагонів навантажено контейнери з 
нервово-паралітичним газом. Допустимі 
строки зберігання його закінчились, і в 
будь-який момент контейнери, з яких 
уже спостерігається виток газу, можуть 
вибухнути. А найменшої краплини цієї 
речовини досить, щоб за кілька хвилин 
вбити людину.

Транспортування газу через усю краї
ну, безрозсудна гра вояччини життям 
людей вразила навіть бувалих американ
ців. Як свідчить преса, Сполу.чені~Шт(г 
ти в «нервовому паралічі»^»''

обурення викликають наслідки затоплен
ня смертоносного вантажу. З одностай
ною думкою вчених, створюється загро
за отруєння вод світового океану. «Уряд 

л США, — пише в цьому зв’язку газета 
«Нью-Йорк тайме», не має права вики
дати в міжнародні води речовини, що 
небезпечні для здоров’я людей».

Незважаючи на вимогу ряду організа
цій, федеральний окружний суд амери
канської столиці відмовився винести рі
шення, яке б забороняло Пентагонові 
затоплення контейнерів з нервово-пара
літичним газом у водах Атлантики. А 
тим часом, представник військового ві
домства, виступаючи в суді, заявив, що 

;'-’не знає що станеться коли бетонні кон- 
* тейцєри вдаряться об дно океану. Ста

ло відомо, що серед 418 «бетонних 
трун», начинених нервово-паралітичним 
газом, є контейнери з ще небезпечні
шим газом «ВІ ЕКС», який може вбити 
все живе на океанському дні.

Світова громадськість протестує про
ти небезпечного плану американської 
вояччини. Рішення Пентагону затопити в 
океані контейнери з отруйними речови
нами підкреслює необхідність розгорну
ти ще ширшу кампанію за заборону ви
робництва і застосування хімічної зброї 
взагалі ,пише англійська газета «Морнінг 
стар». Вона нагадує, що досі США не ра
тифікували Женевський протокол 1925 
року про заборону використання хіміч
ної зброї, хоч його схвалили 84 держави.

(Кор. ТАРС).



-Молотий комуппп“ 22 серпня 1»7*> року.стою,

На студентському 5
■’З] меридіане |
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В радянські вузи приймають 
людей з середньою освітою не
залежно від їх національності 
і статі. Студенти звільнені від 
плати за навчання і одержу
ють стипендію. Ці правила по
ширюються і на вечірні та за
очні учбові заклади, які прий
мають робітничу молодь. Прав
да, тут не виплачують стипен
дію, зате існують пільги, спе
ціально визначені Основами за
конодавства про працю, нещо
давно затверджено сесією Вер
ховної Ради СРСР восьмого 
скликання. Кореспондент АПН, 
котрий побував у Московсько
му вечірньому металургійному 
інституті, розповідає про те, як 
вступають до вузу і як навча
ються молоді люди, що пра
цюють на виробництві.

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ в цьому 
и інституті розпочалися в середині 

серпня. Перед! мною документи абі. 
турієятів... Микола Антонов працю* 
вав більше десяти літ на металургій.

них заполах. Зараз — вальцювали* 
пик в науково-дослідному інститу- 
ті у Москві. Костянтин Горячев за* 
кінчив спершу професійно-технічно 
училище, потім металургійний техні. 
кум. Зараз працює технологом на 
автомобільному заводі. Я назвав 
тільки два прізвища, але цього, на
певне, досить, тому що біографії 
останніх абітурієнтів приблизно та
кі ж.

В цьому році близько сімдесяти 
процентів вступаючих до нашого 
інституту — робітники, які пройшли 
хорошу виробничу школу і трудя* 
ться в металургійній промисловості.

За останні роки підприємства і 
колгоспи одержали право паиравля. 
тн кращих молодих працівників иа 
навчання. ГІіл час навчання вони 
сплачують своїм студентам стипен
дії, котрі вищі звичайних. А після

ДЛЯ тих, хтоПРАЦЮЄ
І вчиться

Заступник відповідального секре
таря приймальної комісії, доцент 
Олександр Соболевський говорить:

— Наш інститут один з перших в 
системі вечірніх і заочних вузів, 
створених в СРСР сорок років тому. 
Вона зіграла і продовжує грати ве
лику роль в підготовці висококвалі
фікованих спеціалістів з числа ро. 
бітників і селян. Тепер багато хто з 
випускників вечірніх і заочних ву* 
зів стали директорами і головними 
Інженерами великих підприємств, 
працюють у міністерствах, конструк
торських бюро, науково-дослідних 
інститутах.

одержання випускниками дипломів 
дають їм роботу, відпозідно освіті.

Ширше відкрили двері вузів для 
робітничої і селянської молоді і під
готовчі факультети, створені в мину
лому році за рішенням Ради Мініст
рів СРСР. Па них вчаться ио реко
мендації підприємств і колгоспів мо
лоді люди, що добре проявили себе 
па роботі — ті, хто доказав вірність 
вибраному шляху. По завершенню 
навчального курсу, розрахованого 
на вісім місяців, вони здають екза
мени, і ті, з них. хто це з успіхом 
зробив, зараховуються до інституту.

— Л яку роботу проводить ваш

Інститут серед абітурієнтів до почат
ку І в період вступних екзаменів.-1

— Протягом майже всього року 
Інститут підтримує постійні контак
ти з підприємствами. Туди виїжд
жають наші викладачі, зустрічаю
ться з молодими робітниками, роз
повідають про умови прийому і на
вчання. про ті спеціальності, які 
можна набути в нашому інституті. 
Щорічно ми організовуємо такі під
готовчі курси для надання допомо
ги робітникам. Заняття на цих кур
сах ведіться за нрогрлмего вступних 
екзаменів. А безпосередньо перед 
екзаменам'н викладачі дають абіту
рієнтам безкоштовні консультації по 
всіх запитаннях учбової програми.

— Практично сьогодні в промис
ловості працюють молоді люди із 
середньою освітою. Ви, очевидно, 
постійно контактуєтесь з стремлін- 
ням цієї молоді до вищої освіти? 
Що б ви могли сказати з цього при
воду?

— Навчатися зараз не тільки осо
биста. але, я б сказав, державна 
справа. За останній час досить ви
росла техніка і техііотогія виробни
цтва. Промисловості все в більших 
масштабах потрібні робітники, кот
рі за своєю профіесійною підготов
кою наближаються до рівня інжене
ра. Виступаючи па XVI з’їзді ком
сомолу, Генеральний Секретар Ц.К 
КПРС Л. І. Брежнєв сказав: «Заражу 
перед памп — завдання витої шко
ли економіки соціалізму. Це най
більш складні І найбільш творчі 
завдання иа шляху до комунізму. 
Вирішувати їх під керівництвом 
партії будете і ви. комсомольці. Але 
щоб успішно все це робити, не від
стати од віку, не відстати від тем
пів науково-технічного прогресу,

головне — оволодівати знаннями.., 
Партія турбується про те, щоб зро
бити молодих будівників комунізму 
людьми широко освіченими, творчо 
мислячими».

Ця турботз, як показує і новйй 
кодекс законів про працю, підкріп
люється реальними справами. В 
ньому передбачається ряд пілш для 
тих хто працює і навчається. Робіт, 
иияам і службовцям. котрі склада- 
ють вступні екзамени до вузу, за 
місцем роботи нздзється додаткова 
півмісячна відпустка. Студенти пер. 
шого й другого курсів на час вико
нання лабораторних робіт, складан
ня заліків і екзаменів одержують 
двадцятидеину відпустку із збере
женням заробітної плати. Ііа тре
тьому 1 четвертому курсах термін 
відпустки збільшується до місяця, 
па період підготовки і здачі диплом
ного проекту — ДО чотирьох місяців. 
Крім того, ва випускному курсі сту. 
дент може щотижня одни день від
давати заняттям, одержуючи при 
цьому половину свого денного за
робітку.

Після розмови з Олександром Со* 
болонським я зустрівся з одним з 

- абітурієнтів, робітником Віктором 
Медведеввм.

— Після напруженого трудового 
дня, сказав він, — звичайно, не лег
ко приходити в студентську аудито
рію, слухатп і конспектувати лекції, 
розв’язувати задачі на семінарах. 
Пільги —- величезне полегшення. І 
важливо ще те. що саме суспільство 
зацікавлене в тому, щоб ти навчав
ся, ріс професійно і духовно. Це 
придає впевненість, робить людину 
діяльною і цілеспрямованою.Рафик ДАНЕЛЯН. (АПН).

у ГЕРОЇЧНОМУ літопису Великої Вітчизняної 
* війни радянського народу проти німецько-фа
шистських загарбників немеркнучою сторінкою 
сяє подвиг юних підпільників Краснодона — чле
нів комсомольської організації «Молода гвардія».

...Центральна площа невеликого шахтарського 
міста. Повз пам’ятники, розташовані тут, Ідуть і 
йдуть люди. Воші проходять біля бронзового мо
нумента «Клятва молодогвардійців», біля граніт
ної стели «Сумуюча мати», біля мармурової мо
гильної плити, на якій ппкарбувані імена страче
них героїв, і на якій завжди лежать жипі квіги, 
біля Вічного вогню слави.

Нині тут, на головній площі міста, широко роз
чинилися двері величної споруди із скла і каме
ню — нового музею «Молода гвардія», що завер
шує Краснодонськіїй історико-меморіальпий комп
лекс. Еспонати музею докладно розповідають про 
те, як жили й боролися відважні сини і дочки 
Краснодона.

Дух «Молодої гвардії» — в нинішніх ділах і 
подвигах краснодонціп. Він палав зірками на коп
рах передових шахт, він — у переможних цифрах 
комсомольських будов, у натхненних патріотичних 
починаннях трудівників підприємств.

НА ФОТО: вгорі — новий музей «Молода гвар 
дія» в місті Краснодон! Ворошиловградської об 
ласті; внизу — п одному Із залів музею.В. ГРОН.Фото автора.

Ґ

ВИ НАМ 
ПИСАЛИ

Там, 
де зірки
над
копрами

И Л
(ІЗ ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА).

Г! А ПЕРСОНАЛЬНІЙ виставці робіт майстра 
*• фотомнетецтва Миколи Шкуліна в Хабаров
ську мою увагу привернув зовні скромний і неви
багливий знімок: японський автомобіль «Ніссап» 
з двома білими прапорами, прикріпленими по бо
ках вітрового скла. Він нагадав мені про події 
1915 року на Далекому Сході.

Як відомо, славна перемога Радянських Зброй
них Сил над фашистською Німеччиною ще не озна
чала закінчення другої світової війни. На вели
ких просторах Тихого океану, островах І матери
ку Азії продовжували гриміти бої, щодня гинули 
тисячі людей. На повний хід йшла війна, розв’яза
на японськими мілітаристами — союзниками Гіт- 
лера.

На території МапчжуріТ, за близьким від нас 
кордоном, як ракова пухлина, збільшувалась, пух
ла так звана Кваптунська армія. Я говорю «гак 
звана» тому, що вона корінним образом відрізня
лася від того, що ми звичайно маємо на увазі під 
терміном армія як військове з’єднання. До 1945 
року Кваптунська армія являла собою досить круп
не військове угруповання, яке постійно загрожува
ло далекосхідним кордонам СРСР.

Після великої перемоги над фашистською Німеч
чиною і пам’ятного параду в Москві, коли'фа
шистські прапори були кинуті до стін . древнього 
Кремля, нам стало легше. Тепер навіть найбільш 
озвірілі із хвантукських вояк принишкли.

Скоро па Далекий Схід рушили радянські вій
ська, які зламали і знищили гітлерівську вій
ськову машину. Почали повертатися і далекосхід
ні дивізії, чия слава гриміла на фронтах Великої 
Вітчизпняої війни. Бувалі гвардійці з орденами і 
медалями на грудях жартома питали: «Ну, де у 
пас самураї? Як по-їхньому «хенде хох»?

Вони чекали бойового наказу, щоб йти в остан
ній бій. , , „ „
ТАКИЙ наказ був відданий 9 серпня 1945 року.

Напередодні, пізно вночі, японський посол в 
Москві Сато був запрошений в Міністерство за
кордонних справ і вислухав Ззяву Радянського 

А Заяві вказувалось, що Радянський уряд, 
ноєму союзницькому обов’язку, приєдна- 
Потсдамської декларації, і цей акт Ра-

уряду. І 
вірний 
вся до

дянського Союзу є єдиним заходом, що здатний 
наблизити мир, звільнити народи від подальших 
жертв і страждань і дати можливість японському 
народу позбутися тих небезпек і руйнувань, які пе. 
режила Німеччина після її відмови прийняти про
позицію про беззастережну капітуляцію.

«З завтрашнього дня, тобто з 9 серпня, — гово
рилось далі в Заяпі, — Радянський Союз буде вва
жати себе в стані війни з Японією».

В битву проти японських військ радянські воїни 
пішли в ім’я високих гуманних цілей. В ході цієї 
битви мені довелось бути ва участках Першою 
Далекосхідного фронту, яким командував Маршал 
Кирило Мсрецков. Тут радянські війська наступа
ли з Примор’я, котре відділяють від Манчжурії 
важкодоступні гірські кручі Тайпінлінського хреб
та. На всіх більш чи менш доступних напрямках 
— могутні укріплені райони, що вважаються не
переможними, на шляху наступаючих було до 1200 
дотів. Укріплені райони мали прекрасні комуніка
ції, аж до підземних залізниць; густо насичені 
артилерією й іншими вогневими засобами.

Все це радянські війська взяли штурмом. Роз
рахунки ворога відсидітись за щитом дотів і дзо
тів, знекровити наступаючих — провалились, 
Ц АЗАВЖДИ залишаться в пам’яті зворушливі 
11 зустрічі з китайським населенням. Скільки ра
дості і захоплення виражали жителі сіл, містечок, 
місті Радянська Армія принесла їм свободу, по
збавлення від колоніального піїту, безжалісного 
панування окупантів. За класною ініціативою жи
телі виловлювали окупантів, будували мости, до
роги, переправи, щоб полегшити наступ радян
ських військ.

Особливо жорстокими були бої біля міста Му- 
дапьцзян, де ворог вирішив дати генеральний бій 
наступаючим зі сходу радянським військам. Тут 
було все — і смертники, обв’язані толовими шаш
ками, і рукопашні сутички...

На шляху від взятого нами Мудапьцзяпа до 
Харбіна і зустрівся нам штабний відкритий «Ніс
сан» з двома білими прапорами біля вітрового 
скла.

Зустріч сталася в неширокій паді, затисиугій 
сопками, порослими дубняком. На дорогу повільно

осідала суха пилюка, піднята машинами. В «Ніс
сан!» були парламентери з штабу 5-ї японської 
армії: полковник, два офіцери І перекладач в на
піввійськовому одязі, без знаків.

Ми вже знали, що японський імператор видав 
наказ про припинення військових дій, тобто про 
капітуляцію. Однак деякі запопадливі вояки з 
командування японських частин не квапились 
виконати волю свого імператора, продовжували 
посилати солдат на безглузду загибель.

...Ми виїхали на дорогу, по якій в стрімкому 
темпі просувались радянські війська. З почуттям 
законної гордості за спою могутню Вітчизну ди
вився я на пасажирів «Віссана». «Дивіться. — 
хотілось сказати їм, — дивіться своїми очима, 
якою грізною зброєю, якою могутньою технікою 
оснастила моя країна свою армію! Дивіться — це 
воїни, які розгромили найси.тьпіпіу імперіалістич
ну армію, воїни, що звільнили половину Європи 
від гітлерівської тиранії».

Без пригод повернулись ми в Муданьцзян. Не
забаром туди ж прибув і командуючий 5-ю япон
ською армією генерал-лейтенапт Сімідзу Норіпу- 
не. Переговори з ним вів командуючий нашою 
армією двічі Герой Радянського Союзу, генерал 
Білободоров. Мені запам’ятались два моменти. 
Перший — це зізнання генерала Сімідзу: «Поява 
таких впливових сил з боку важкопрохідннх ра
йонів стала для нас цілком нежданою. Ми вважа
ли, що російська армія не пройде через тайгу» І 
другий. Під час переговорів японські генерали 
всіляко відкидали термін «капітуляції». Характер
на слідуюча сцена.

Слово «капітуляція», — заявив японський ге
нерал, —- не визнає наша армія. Його нема п 
японській лексиці.

•— Що ж ви визнаєте в такому випадку? — спи
тав генерал Білобородов.

— Ми визнаємо необхідність, згідно наказу Ім
ператора, скласти зброю і здатися в полон. ‘

Але це ж І є беззастережна капітуляція!
Думалось нам тоді, що розбита імперіалістична 

Японія ніколи більше не стане на шляху міліта
ризму. На жаль, в Японії не перевелись люм 

н?магйюгься.вести країну В кільваторі агре
сивної політики імперіалістів США. А по завали
ло б поглянути на знімок того штабного «Нісса- 
па» з двома білими прапорами біля вітрового 
скла і згадати, чим закінчилась тоді авантюпіїс- 
тична політика Японії. -шантюрнс-Василь ЄФІМЕНКО, підполковник запасу, письменник« (АПН).

«Дорога редакціяі — пише 
нам жителька міста Кіровогра
да Л. Рак. — Нещодавно ми з 
сином зайшли до їдальні № 15, 
ш.о на розі вулиць К. Лібкнехта 
і Комапнійця. Не пройшло й 
хвилини, як до нас підійшла 
офіціантка Ганна Бур’янська, а 
ще через кілька хвилин замов
лені страви були на столі. Ганна | 
працює красиво і швидко, вона Й 
ввічлива і добра людина. До- І 
звольте через вашу газету по- І 
дякувати цій молодій жінці і к 
побажати їй великих успіхів». Я 

Редакція з задоволенням 
виконує це прохання.

«Через скільки місяців надає
ться профспілкова відпустка 
при першому році праці на під
приємстві і чи мас право адмі
ністрація затримувати її? — за
питує Ніна Брусь з Олександ
рійського району. За пояснен
ням ми звернулися до головно
го техінспектора Кіровоград
ської облпрофради М. М, Луц
кевича. Ось що він повідрмив: 
«Згідно з параграфом 3 статті 
114 «Кодексу законів про пра
цю» відпустка працівникові на
дається після одинадцяти міся
ців його роботи на підприєм
стві».

Редакція одержала ще тако
го листа. «Повідомляю, що бу
динок, в якому мешкає грома
дянка М. М. Корнілова (вуя. 
Володарського, 16, корпус, 1) 
включено до плану капітально
го ремонту. Зараз в квартирі 
Корнілової ведуться столярні 
роботи, потім будуть інші». І 
підпис: начальник житлового 
відділу заводу «Червона зірка» 
А. Федоров.

Здається, все гаразд, відреагова- 
**° -на скаРгУ т. Корнілової вірно. 
Якон не лист самої М. М. Корніло
вої до редакції. «Протягом тринад
цяти років моя квартира не знала 
ремонту, в серпні минулого року 
трнишли з житлового відділку заво
ду. мали робити ремонт, але все за
лишилось. як І раніше. В серпні цьо. 
го року теж приходили, та віз і нині 

товариш Федоров пише за
спокійливі листи- до редакції».

То ж дозвольте спитати т. Фе
доров ремонт ведеться чи тяг
неться?

«Велике задоволення нам 
принесла повість О. Моторного 
«Горлиця з яблуневого саду», 
надрукована в «Молодому ко
мунарі», — пишуть К. Рубан 
з с. Хмельового Маловисків- 
ськ°г°Району. В. Камінський з 
с. Куйбишева Бобринецького 
району, М. Тимохіна з с. Свір- 
невого і олованівського району.

Повість має великий худож
ньо-пізнавальний та виховний 
ін.ерес для молодого читача».



З стор. »МолодаД комунар“

РЕПЛІКА

Невесела метаморфоза
До початку фільму залишалось 

Трохн більше десяти ХВИЛИН. Зні
чев'я глядачі ходили по вестк- 
бкиїю. Деякі пристроювались до 
довгої черги, що синусоїдилась 
до естради. де. . продавали мо
розиво. Біля входу двоє хлопців^ пломбіру. Я промовчав і уважно 
міерто домагалися контрам аркиг^почан стежити за кінострічкою

— Нам треба вийти. ------- — -
— Ва ж тільки зайшли, — обх-. 

рювзтась контролер.
— Ми хочемо води.
— Перетерпите. Он купіть NO. 

ротнва.
Культ морозива починав рости 

КОЛИ в кутку запхннькав якийсь 
малюк:

— Мамо, водп и-чки!
Нарешті, продзеленчав нервово

третій дзвінок.
Коли екран спалахнув голу

бим сяйвом, на мої коліна впало

щось липке І холодне. ТІЄЇ Ж 
миті хтось запобігливо проше
потів:

— Вибачте, я ненароком.
Не моя сусідка «пенароком» 

випустила з рук розталу порцію

......... * «пип і ргапміи. 
Щоправда, через деякий час до 
мене знову прошепотіли:

— У вас газетки немає?
•- Навіщо?
— Та завели дурні порядки. 

Дають морозиво без обгортки, а 
воно ось тече...

Я почав шукати папір. Нареш
ті, віддав свого носовика і вже 
бездумним поглядом втупився в 
білий квадрат екрана. Сталася 
дивна метаморфоза: гарний на
стрій перетворився на шорсткий 
шматок наждаку.

З трьох кінотеатрів, що зна« 
ходиться в центрі міста, лише п 
одному імені Дзержипського 
можна перед початком фільму 
почитати свіжу газету (працює 
кіоск!), ввинти пляшку лимона
ду (бо е буфет!) і спокійно най
ти в кінозал.

До речі, щодо приміщення, то 
цей кінотеатр набагато програє 
перед своїми двома сусідами. 
«Мир» і «Комсомолець» — по
рівняно попі. І злапалося б саме 
тут глядач не повинен бн щдь- 
гунати тих десять — п'ятнадцять 
хвилип перед початком кіно
фільму. Тим більше, що п кіно
театрі «Мир» працює здебільшо
го молодь.

Чомусь останнім часом зникла 
добра традиція: перед початком 
окремих кіносеансів влаштовува
ти зустрічі із артистами, само
діяльними колективами худож
ньої самодіяльності тощо. Чи, 
можливо, дехто боїться, що такі 
зустрічі будуть конкурувати із 
морозивом?,.

В. ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград.

ОПЕРАЦІЯ-«ПОШУК»

версскуоав

«•Свої».
Коже.м’якіи

Ви є большевікі? 
дівчат поки не почули 
слова.
привезли у Первомай- 

', — при-

— почав бу- 
! КО-

з

ФУТБОЛ Втрачено ще два очка

Ліда Гірник.Марія Черненко

ЧЕРВНЕВЕ сонце золотило 
землю, тужавів колос е сте

пу, обіцяючи хліборобові щед
рий врожай, і сміялось од ра
дості сине небо. .Марійка, певне, 
за всі сімнадцять літ вважала 
себе того дня найщасливішою. 
Аякже — вона, дочка рядового 
колгоспника. незабаром одер
жить атестат зрілості. Думала, 
матер) трохи по господарству 
д<тЯо*яти та й податись до інс
титуту. 1 тільки В сільськогоспо
дарський. Бо Марійка над усе 
любила землю, на якій з діда- 
прадіда працює весь їхній рід.

...І вона вже бачила себе аг
рономом. бачила десятки допит
ливих очей сільських старожи
лів, які першими створювали ко- 
лектиппе господарство, не раз 
зазираючи в вічі смерті, але ис 
відступали бодай на крок, не 
схибили в житті. Бо йшли во
ни з Леніним, з Леніним в сер
ці будували нове життя.

Марійка вже іі чемодан приго
тувала, та з хати не вийшла. 
Вранішньої пори радіозвістку 
страшну принесло — гітлерівські 
війська віроломно напали па Ра
дянський Союз...

А невдовзі вони хазяйнували у 
Вільшанці, наводячи свій поря
док, як наказав «фюрер». Били, 
розстрілювали, вішали ні в чім 
не випис населення, аби навести 
на інших острах, примусити їх 
стати на коліна в рабській поко
рі. Але й тієї лихої години ніхто 
не міг зламати бойового духу 
радянських людей.
П ДНОГО пізнього вечора 
и хтось злегка постукав у две
рі будинку Григорія Чсрвенка.

— Хто там? — злякано спита
ла ^■’•‘‘лія, і серце тьохнуло від 
остр'«.,^. -Мабуть, поліцаї. Адже 
я комсомолка».

У відповідь тихе: 
Микола Петрович 

зайшов у сіни.
— € діло. Маріє. ___

•ю поспіхом. — У німецьку 
мендатуру потрібна паспортист
ка, а нам в ній — своя людина. 
Ми зупинилися на тобі. Що 
скажеш?

Відповідь на запитання керів
ника підпільно-диверсійної групи 
Вільшанки була твердою:

— Згода.
Кожем'якін попередив:
—Будь обережною. Та пам'я

тай — і в комендатурі е радян
ські люди.

...Начальник жандармерії 
ві.тьно запалив цигарку. Ще раз 
глянув на дівчину, зміряп її по
глядові з піг до голови. чи ж, 
мовляв, не підведе, чи вірно 
служитиме новій владі? Причи
нив щільніше двері і. намагаю
чись приховати свою гадючу 
злість, мовив з якоюсь єхидною 
неповторимою усмішкою лама
ною російько-німсцькою мовою:

— Ти, Маріє, ест коропі чело
век. Будеш любіт немецкий 
зольдат, служіт честно — жіть 
будешь, .Счастлива будешь.

— Служитиму! — десь аж 
грудей вирвалось у Марії.

Через того ж М. Кожем’якіна 
познайомилась із комсомолкою 
Лідією Гірник, яка до початку 
війни навчалась заочно в інсти
туті іноземних мов. проживаючи 
в Осичках.

Підпільно-диверсійній групі 
Ліда потрібна була, як повітря, 
бо піхто з учасників її бодай 
слабо не володів німецькою мо
вою. А треба ж було комусь ви
писувати підроблені документи.

Ліда поголилась на це.
ПРИ АКТИВНІЙ допомозі під- 
" пільників Віктора Януса, 
Кості Сідснка. Івана Петкоса, 
Миколи Лагондн, Василя Субо- 
тінова на перших порах все 
йшло добре. Через відважного 
народного месника .Миколу Ар
науту вони налагодили зв’язок з 
партизанським загоном «Буревіс
ник», який очолював Іван Ліс
ник, передавши кілька цінних 
документів та повідомлення про 
те. якого числа везтимуть німці 
радянських військовополонених 
у Первомайську в’язницю. Зав
дяки добре налагодженій конспі
рації членами підпільно-дивер
сійної групи було прятовано 
більше двох десятків радянських 
патріотів. Здавалося, ніщо пе 
віщувало біди. Але ворог теж не 
дрімав. Вже котрий раз началь
ник районної поліції П. Коліснії- 
чеико, абгі захистити власний 
мундир, нагадував своєму шефо
ві, що з табору десь зникають 
ненадійні полонені. А тут ще під
лив масла в вогонь випадок із 
старшим лейтенантом Радян
ської Армії Золотухіннм, який 
втік прямо з-під носа у фашис
тів, не без допомоги Івана Пет- 
кова. Ввійшовши в довір’я на
чальника поліції, Петков пере
дав Золотухіну підроблений 
ключ від його камери, зброю та

паспорт. І вони разом здійснили 
втечу.

Почалися масові арешти. Всі 
дороги, навіть невеличкі стежки 
охоронялися день І піч. Ворог, 
збиваючись з ніг, таки натрапив 
па слід підпільників.

Лютневого ранку, поблизу се
ла Добрянки, було затримано 
нашого військовополоненого з ні
мецьким паспортом. Натрапили 
на слід Лідії Гірник. А дівчина 
якраз готувала нові документи...

Вона була заарештована і ки
нута до в’язниці. За Лідією — 
М. Черненко, М. Кожсм’якіп, 
М. Лагонда...

— Ви е комсомолки? — плю- 
вався піною начальник жандар
мерії. — “ ' ‘

Та від 
жодного

— Нас __  , ...
ську в'язницю опівночі, 
гадує член підпільно-диверсійної 
групи Кості, Олександрович Сі- 
денко, який дивом залишився в 
живих. — В камері, переповне
ній людьми різною віку (були 
старики, важко поранені радян
ські воїни, навіть діти), хтось із 
новачків повідомив, що всіх нас 
завтра поведуть на розстріл.

На якусь мить зпялпея неймо
вірна паніка. Одні молили бога, 
іцоби приніс порятунок, безногий 
солдат намагався вгамувати по
роділлю, але в нього з цього ні
чого не виходило, і він сам 
щось квичав, проклинаючи псе 
па світі, неподалік мене плакав 
по-дитячому сивий дідусь.

■Г раптом, паче громом, вдлри- 
*ло грізне: «Товариші!»

На долю секунди, псі немов 
завмерли, мимоволі повернувши 
голови па голос. Марійка, вся 
побита, ледь піднялась з підло
ги. випросталась, I знову повто
рила: «Товариші! Не вірте нити
кам, усіх не розстріляють, усіх 
не перепішають, бо радянський 
напоц — безсмертний!»

Зібравши останні сили, Марій
ка сперлась об стіну, аби не 
впасти, і заспівала:

Повстаньте, гнані і голодні 
Робітники усіх країн!..
До її голосу зразу ж приєд

налось ще три чи чотири.
Як у вулкановій безодні, — 

летіли слова по всій в’язниці, 
виривалися з неї і спішили далі, 
далі (і далі. Здавалося, що цей 
партійний гімн разом з нами 
співає вся земля.

І хворі. І поранені стали на 
поги.

В серцях у нас клекоче гнів.
В камеру влетіли розлючені 

поліцаї.
— Мовчати! 

старший.
А в’язні продовжували спі

вати.
— Мовчати, або всім розстріл!

— бісився старший.
Та люди ніби й не чули його.
Тоді старший підбіг до Ма

рійки і то було сили вдарив ї( 
автоматом.

Підбитим птахом впала дівчи
на на підлогу. В камері вчини
лася бійка, стрілянина, а пісня 
все жила, вириваючись з-за гра- 
тів на волю...

Відступаючи, пїмці ось-ось ма
ли покинути Первомайськ. Але 
більше вогню вони боялися тих. 
Що в камерах. Ще до світанку 
усіх в’язнів вивели за місто. По
переду йшла Марія Червспко, 
далі — її друзі. Перед самою 
стратою дівчина крикнула:

— Знайте, мої рідні, товариші 
І друзі, знайте, що ми нікого не 
видали, і вмираємо без остраху 
за завтрашній сонячний день.

Марійка хотіла заспівати «Ін
тернаціонал», але не встигла...

А в серцях людських і понині 
живе їхня недоспівана пісня. їх
ня нерозретріляна пісня.

Та вони й самі стали піснею.
Віктор ВОВЧЕНКО.

с. Вільшанка.

ФОТОРОЗПОВІДЬ D КОВПАКА ПРО 
ВІДПОЧИНОК К1РОВОГРАДЦІВ 
НА БЕРЕЗІ ІНГУЛУ

В останньому турі суперниками кіровоградської «Зірки» були 
Футболісти горлівського «Шахтаря», які вперше в цьому ро
ці грають у другій групі класу «А».

У позавчорашньому матчі, що проходив у Кіровограді, гос
подарі гммія зуміли першими добитися успіху. На одинадця
ти хви.. ,0 Олексій Кацман відкрив рахунок. Але утримати 
цю міиімдтьну перевагу иашим землякам не вдалося. Бук-

• шно через дві хвилини гості відквитали гол. Після цього 
>а проходила в обопільних атаках. Часом переважали кіро- 

Радці, але вийти вперед вони не змогли.
До кінця матчу лишалося кілька хвилин. Здавалося, що су- 

...•-•*нкн, як і в першому колі, розійдуться мирно. Та трапи- 
Нгі‘,,лЄС2°л,ване- п,д ,,ас однієї з контратак горлівців їх на- 

чопій, скориставшись помилкою наших захисників, зда- 
м сильно і точно пробив у ціль.

серни» 1970 року."
НАШІ ^=і' 

.... ПРОФЕСІЇ 
«ЛИ СИДІЛИ біля вікна. Косі 
Ы промінчики сонця золотили 
світлі діиочі коси. А Dona опові
дала про подорожі. Жадоба сніг 
об'їздити, своїми очима все по
бачити полонила дівчину. Перша 
її подорож була до славних міст 
Києва, Москви, Ленінграда. По
тім білою шапкою дівчину вітав 
Казбек, і вчувилось їй: «Кавказ 
піді млою»...

— А тепер мені в Карпати'хо
четься, — казала. — Легіт сме
річок, пісня ва полонині, ^виши
ванки барвисті... Карпати, Кар
пати! Чим більше про них начу
ваєшся, тим чарівнішими сня
ться вони... Трембіту послухати, 
на Говерлу глянути...

Карпати. Карпати!
Не розманіжена білоручка 

снить .мандрами, а трудова лю
дина, представниця професії по
чесної, романтичної і, в усякому 
випадку, вкрай необхідної, — 
будівельниця.

От уже правду кажуть: не бу
ло би щастя, так нещастя помог
ло. І не думала, не гадала Зіна 
Бондаренко кваліфікацію буді
вельника здобувати. Бо нема 
благороднішого заняття, як лю
дей лікувати. А іце коли мама 
медпрацівник і радо підтримує 
доччині наміри, ю нема місця 
ваганням.

Не
І>УЛО біі 
щастя...

Історія не нова, але завжди 
сумовита. Прихопила Зіиа атес
тат про середню освіту і майну
ла з Кам'яної Криниці, що в 
Ульяновському районі, до Кіро
воградського медучилища. Та 
бажаючих вчитися було більше, 
аніж місць в училищі, і рішення 
конкурсної комісії виявилось не 
на користь Зіііи. Тим же резуль. 
татом закінчилась І друга спро
ба.
СЕРПЕНЬ за хатами виколису

вав спілі яблука і струшував 
додолу перші пожовклі листки. 
А Зіиа в село не повернулася. • 
Незручно бтло, ис хотілося 
вловлювати ні співчутливих, ні 
насмішкуватих поглядів. Прий
няли її в управлінні «Цивіль- 
буд».

Багато невдах волею обставин 
пристають до будівельних колек
тивів. Що не день, то більше 
зводиться споруд найрізноманіт
нішого призначення. І чи не по
стійно бракує людей. Керівни
цтво часом крізь пальці диви
ться на витівки прогульників, 
п’яниць, скандалістів, терпить 
гоубощі, нецензурщину—аби ро
боти не покинув. От і побутує 
деінде, серед людей, котрі без
посередньо не стикаються з бу
дівельниками. образливе й без
глузде твердження: будівельни
ки вульгарні, недисцппліноваиі, 
лиш за довгим карбованцем га
няються. Часом і від якого-не- 
будь керівника почуєш: «Ах. ти, 
сякий-такий! Заперечу вати 
смієш? Вижену — на стройку пі
деш каміпиі тягати!»

Нікуд-і діватись, є деяка доля 
правди о тому огульстві. Саме 
завдяки невдахам, які випадко
во пристають до славного цеху 
майстрових, поскиглять місяць— 
другий, від сили сезон і десь 
зникають. Ніхто й не помічає, 
що їх уже нема, хіба який вете
ран скаже справді не дуже ми
лозвучне поминальне слово.

До певної міри випадково ііо- 
тоапила па будівництво І Зішг 
Бондаренко. Та пе з тих нона 
невдах-прнстосуванціп, які чека
ють нагоди, щоб дременути. Що 
далі, то псе більше 1 більше 
душею вростає у колектив доб
рих людей, зовні ніби грубува
тих, але справедливих чуйних, 
товариських. Вона зблизька по
бачила професіонального муля
ра, штукатура, тесляра, полюби
ла і їх. і їхні професії. А собі 
обпала малярську

Тут уже ніяких випадковостей, 
прикрих невдач. Дівчина пра
цювала на різних роботах, по
тім помічницею маляра. Та вже 
мала мет>’, знала, до чого праг
нути. Відривала під розваг та 
відпочинку нечіпні години і п 
навчальному комбінаті освоюва
ла малярську спеціальність.

Четвертий рік. як Зіиа стала 
кваліфікованим будівельником. 
Нічого, виходить добре у дівчи
ни малярство. Секретар партбю
ро управління «Цивільбуд» не 
нахвалиться нею. Чимало одер
жала подяк, грамот. грошових 
премій, нагороджена ювілейною 
Ленінською медаллю. /\ ще ко
ли врахувати кожен прояв ра
дості тих. хто живе чіі працює в 
озлоблених малярем помешкан
нях, то, мабуть. Зіва Бондарен
ко має підстави для вдоволення 

j і не скаржиться па колишню 
невдачу.'

Людина, в чиїй душі пе .згас
ло почуття обов’язку перед су
спільством. неопміннп знайде 
спосіб бути корисною ЙОМУ.

А, ЧЕРНЯК, 
студент.

--... — НАШІ

ПРОФЕСІЇ =====.
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Мангазея.
передмістя ___ ж----тт____ —к==И"___ __

по- Мав газеї 300 років тому російські май- •

ЛІоторолер «Тула», споряджений навісними котками, 
ущільнює асфальт. Конструкцію цього агрегату розробив 
інженер І. Іскандеров.

Фото В. КАЛ і НІ НА. (АПН).

таємниця даошшгаг мангазеі
На правому стрімкому березі річки 

Таз, де понад три століття тому стояло 
перше російське місто за Полярним ко
лом — Мангазея, висадилась історико- 
географічна експедиція. Трете літо під
ряд тут під керівництвом доктора істо
ричних наук професора Ленінградського 
Арктичного і Антарктичного інституту 
М. 1. Білона ведуться розкопки. Близь
ко п’яти тисяч знахідок зроблено за цей 
час.

Мангазея славилась казковим багат
ством. В давнину Ті називали «золото- 
кнпляцою», хоч зовсім не золото було 
багатством цієї північної землі. На ва
гу золота цінились тутешні хутра — їх 
добре знали заморські купці. Бувало, за 
рік звідси на Русь вивозили по сто ти
сяч цінних шкурок соболя. Коли виве
лись соболі, жителі залишили місто, А 
незабаром до нього і дорогу забули.

На початку нашого віку про Манга- 
зею нагадали вчені і вирішили її від
найти. Та де там! Час не пощадив ста
ровинне місто. Третина . .. ' 

сповзла в річку. Л що залишилося,

• для допитливих

СОЛОНА хвиля гулко обрушилась на без
людний берег. В прозорій глибині тьмяно 

заколивався темний диск, і на поверхні пока
залася спина морського ската. Блиснули ряди 
сліпучо-білнх зубів — хижак кинувся за здо
биччю.

...Через багато мільйонів років море, що бу
шувало на території нинішньої Тернопільщини, 
відступило, а потім і зовсім зникло. Зуби ска
та, виявлені робітниками одного з крейдяних 
кар’єрів, поповнили експозицію Кременецького 
краєзнавчого музею, в якому є, велика колек-

м. Кіровоград, зул. Луначарсьиого, 36, 
Телефони: відповідального секретаря -= 2-45-3$, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту = 2«45-35, решти відділів — 2-4$-26.

БК 02448- Індекс 6И97. Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Наша адреса і телефони

ПАЛЬМА
З МЕЗОЗОЙСЬКОЇ
ЕРИ
ція цікавих експонатів з різних геологічних 
епох. Самих лише кісток мамонтів тут понад 
100. Є також зуби носорога, залишки шаблезу- 
бого тигра, печерного ведмедя.

А цього року древня земля Тернопільщини 
піднесла вченим новий сюрприз. У селі Підліс- 
ці знайдено великий уламок стовбура скам’яні
лого дерева. Працівники музею відправили йо
го для розпізнавання в Київський Інститут гео
логічних наук АН УРСР.

— Це частина дерева, яке росло в мезозой
ську еру, — повідомив кореспондента РАТАУ 
старший науковий співробітник інституту О. О. 
Ломаєв. — На кімлі добре видно пазухи листя. 
Вимерле дерево належить до великої родини 
пальмових і близьке до сучасних сагових — 
велнкоквітковнх рослин, поширених у тропічній 
частині Африки.

А ЬАУРР
т. мокрошанська’. 

кор. РАТАУ-

З ЕВЕРЕСТА НА ЛИЖАХ
Як вже повідомлялось в радянській пресі, 

37-річннй японський професіональний горно- 
лижник ЮІтиро Міура зробив безприкладний 
спуск на лижах з вершини Еверссга (8848 м). 
Найскладнішу трасу довжиною в трн кіло
метри, що проходить по південному схилу 
горн (знімок зліва), лижник подолав за 2 хви
лини 20 секунд.

Спуск відрізнявся складністю і проходив 
при несприятливих погодннх умовах. Спорт
смен був одягнений в спеціальний жакет, що 
дозволяв кріпити на ньому два кисневих ба
лони і стабілізуючий парашут для 
ня швидкості. ” ----- '
вмонтована 
зв’язку.

В складі 
знаходилось 
тографувалн 
на лижах з ______ ... ._г.. —
з цього фільму вн бачите на знімку.

Фото «Штерн»—АПН.

. __„„.і знижен
ії спеціальний шлем була 

система двостороннього радіо-

експедиції в передовому загоні 
кілька кінооператорів, які ефо- 
фільм про безпрецедентний спуск 
найвищої горн світу. Два кадри

крилось дерном і густою травою. На 
місці магнезійського кремля вже багато 
років шумів березовий гай...

Планомірні розкопки почались тільки 
в позаминулому році, і перше, що поба
чили вчені, — сліди скарбошукачів. Ко
лись давно під один із валів був зроб
лений підкоп: мабуть, шукали магне- 
зійську казну, котра, за розповідями, 
зберігалась в церкві смерті. Рили довго, 
але, видно, терпіння урвалось — тран
шею залишили. А даремно. Саме цей 
вал 1 зберігав одну із найцікавіших 
таємниць МангазеТ.

Там, де невідомі шукали золото, екс
педиція знайшла дещо краще: старовин- 
ний ливарний цех з трьома невеликими 
печами, поміщені в дерев'яні зруби. 
Тут же було багато тиглів, залишки де
рев’яних повітряновдувннх апаратів та 
інше металургійне обладнання XVII 
століття. Значить, кнпів-такн в Манга- 
зеї метал!

Так, але це було не золото. 
Лабораторні аналізи показали, що в

строві люди плавили мідно-нікелеву 
руду. В легких нартах, на невеликих 
суднах — де по воді, де волоком — ру
ду везли сюди за півтисячі кілометрів з 
Норільськнх гір. А вважалось, що мідь 
на Таймирі відкрита порівняно недавно 
— D другій половині минулого століття.

За два роки вчені дізналися про Мав- 
газею більше, ніж за двісті попередніх 
літ. їм вдалося зібрати майже всі дета
лі коча, і тепер це старовинне судно 
можна реконструювати. Тим більше, що 
попалася гравюра, яка зображує кочі в 
плаванні. Знайдений сонячний годин- 
инк — компас, велику кількість монет, 
шахових фігур, прикрас та інших пред
метів старовини, . , <

Розкопки продовжуються — розкрито 
мангазейський гостинний двір. Яка таєм. 
ниця відкривається тут вченим? Чекати 
лишилося недовго...

Електронний диспетчер «Карат», утворений Московським Інститутом комп
лексної автоматизації, проходить випробування в Якутії на алмазному кар’є
рі «Трубка миру», «Карат» відразу запам’ятовує номер самоскида, його вагу, 
час, що витрачається на доставку кімберлітової руди до збагачувальної фабри
ки. Він направляє машину до слідуючого вільного екскаватора, щоб не витра
чати часу на чекання. Електронний датчик, встановлений на самрскнді, пові
домляє вагу руди в кузові, вибирає маршрут, по якому доставити вантажі. 
Електрон-днспетчер зможе працювати на будь-якому кар’єрі, чи то вугільний, 
залізорудний, алмазний.

РОБОТ
НА КАР'ЄРІ

«ВЗУТТЯ» 
для 
ТРАКТОРА

Більш як півмільйона карбованців зекономила за рік комбінатові «Томліс» 
пропозиція томських вчених. Лісовики застосували на трелювальних тракторах 
нові траки, виготовлені з сталі, додатково легованої хромом і ніобієм.

Г-13х2БЛ — так названо новий сплав створений металознавцями Сибірського 
фізнко-тех ніч ного інституту. Виготовлені з сплаву тракторні «башмаки» на 50 
— 70 процентів довговічніш! від звичайних. У лісозаготівників різко знизилися 
простої, потреба в запасних частинах, витрати на їх транспортування.

Зараз металознавці запропонували сплав для деталей, машин і механізмів, 
зайнятих на будівництві найпотужнішого‘в країні нафтопроводу Александров- 
ське—Томськ—Анжеро-Суджснськ.

Багата Історичними пам’ятками алжірська земля. Майже кожного дня над
ходять повідомлення про нові відкриття. Зовсім недавно стало відомо про уні
кальну знахідку — наскальних малюнках в Джельфі, районі, розташованому на 
Високих Плато між містами Бу-Саада 1 Лагуат. На думку алжірськнх архео
логів і мистецтвознавців, знайдені малюнки мають велику цінність і свідчать 
про Існування в свій час в цьому районі старовинної цивілізації.

Невідомі автори засвідчили в своїх роботах різноманітних тварин — антилоп, 
носорогів, левів, кабанів, баранів, змальованих з певного майстерністю. Особ
ливу увагу притягує малюнок колінопреклоненого чоловіка, простягуючого 
руку сидячій жінці.

На думку спеціалістів, всі малюнки відносяться до епохи неоліте (VI—III 
тисячоліття до нової ерн).

ЛЛЖІР.

СКАРБИ
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НОВІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЕТИЛЕНУ

Катакомби сапаллітепа
В Шеребадському степу (Узбекистан) 

ведуть розкопки поселення бронзового 
віку древнього сапаллітепа, І хоч архео
логи з’явились тут недавно, зроблені ці
каві відкриття. Крок за кроком ентузіас
ти встановлюють вигляд урочища, де се
лились люди 4 тисячі років тому. Розко
пані житлові і господарчі будівлі, виявле
ні катакомби, які, очевидно, служили міс- 
цем поховання.

Винахідники знайшли багато предметів 
побуту — керамічні посудину жіночі 
браслети, прикраси. Терпеливо звільня
ють від багатовікової кірки вазу. При 
доторканні вона дзвенить, ніби кришталь, 
не дивлячись на те, що зроблена з глини.

Жителі, покинули урочище, коли піш
ла ріка і насунулись піски пустині.

«МОЛОДОЙ КОМЛІУІІАР» •= орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул< Глінкв. 2

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК. 24 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. "" 
Телевісті. (К). 11.10 - 
ній фільм. (К). 17.10 — 
Карпатських гір».
17.40 — Телевісті. (К).
Наша програма. -(Кіровоград). 
18.05 — Рішення липневого
Пленуму в життя. «Село, п’я
тирічка дев’ята». (Кірово
град). 18.20 — Фотохвнлинка. 
(Кіровоград). 18.25 — Художній 
фільм «Першокласниця». (М). 
19.€0 — Програма «Час». (М).‘ 
20.00 — П. 1. А. Тур «Перебіж
чик». Спектакль Ленінград
ського театру імені Ленінсько
го комсомолу, В перерві бесі
да лікаря. (К). 23.00 — Телевіс
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 - 
Для школярів, «Свято у табо
рі». (Дніпропетровськ).

11.00 - 
Худож- 
« Ли цар 
(Льпіп).
18.00 -

ВІВТОРОК. 25 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 - 
Новини. (М). 10.15 — Для шко
лярів. «Земля і мої сімнад
цять». (М). 10/10 — Для шко
лярів. «Фестиваль юних». День 
школяра Латвійської РСР.
11.10 — Теленарис «Школа
мужності». (М). 11.40 — Ху
дожній фільм «Париж — Вар
шава без візи». (Кіровоград).
17.10 — Назустріч XXIV з’їзду 
КПРС. (Львів). 17.30 Програ

Зам. № 4150.

В. ШИНКАРЕНКО, 
кор. ТАРС.

Які ще можна виявити властивості у 
поліетилену — найбільш поширеного 
у наш час полімеру? Виявилося мож
ливим значно підвищити його міц
ність. Це довели вчені Інституту хі
мічної фізики академії наук СРСР. 
Вони дослідили новий розчинний ка
талізатор і встановили, що процесом 
полімеризації пластику можна стро
го керувати.

У поліетилену, одержаного за но
вою технологією і названого «перк», 
міцність порівняно з старими зразка
ми цього пластику зросла на 100 — 
150 кілограмів на квадратний санти
метр. Маючи вищу молекулярну ва
гу, він набув також і підвищеної 
ударної в'язкості.

«Перк» відкриває нові шляхи в тех
ніці. Так, з нього виготовили гонки 
для текстильних машин. Строк служби 
їх в 10 — 15 раз більший, ніж шкіря-

Тираж 49 200, 

К ІЛІ вершини Камчатки манять до себе 
и мандрівників. Але довгий час підкорення 
їх було привілеєм одинаків. Не було дослід
жених маршрутів, не було досвідчених інст
рукторів.

Першу альпіністську секцію створили мо
лоді спеціалісти, які приїхали працювати на 
Камчатку, інструкторн-громадські працівни- 
кн Фред Челноков, Юрій Банников, Віктор XI 
Малнгін і Світлана Марченко очолили на
вчання новачків. Вони проводили тренував, 
ня на схилах сопок, лижні походи за місто 
у вихідні дні. Альпіністи очолювали 1 масо
ві сходження горожан на «домашній» Ава-

І

В КРАЮ
ВОГНЕННИХ ©
ГІР
чинськнй вулкан. Зараз до 600 — 800 чоло
вік підіймаються за літо до ного вершин.

Альпіністи півострова здійснили перший в 
історії Камчатки траверс п’яти вулканів— 
Лака, Лріка, Козельського. Коряцького, 
Авачннського, які утворюють 50-кіломстро- 
внй ланцюг. Найвища точка — Коряцька 
сопка (3/56 метрів). Цілих дванадцять діб 
тривав цей штурм в умовах сильної хмар
ності.

Про підкорення Ключевської сопки—най
вищого діючого вулкана Європи і Азії — 
мріють багато альпіністів. Лава, шлак і по
піл, викинуті під час виверження, утворили 
за п’ять тисяч років конусоподібну гору 
висотою 4850 метрів. На вершині — вели
чезний кратер який мас близько 600 мет
рів в діаметрі і 250 метрів глибини.

Його покриті снігом безжиттєві круті схи
ли важкодоступні. Лише декільком гру
пам альпіністів і вулканологів вдалось до
сягти вершин Ключевської сопки. Серед пе
реможців — члени камчатської секції. Під 
час експедиції в цей район спортсмснн-^мо 
дорозі» здійснили ще сходження на вулик- | 
ни Толбачик, Камень, Плоский, сопки Зімі- 
на і Овальна.

Під час цих походів альпіністи півостро
ва розвідали і описали 25 нових маршрутів, 
класифікували їх по категоріях труднощів. 
Незабаром Камчатка буде приймати в себе 
спортсменів з усіх кінців країни. Прийнято 
також рішення про будівництво гірського 
табору альпіністів в районі ключевської 
групи вулканів.

В травні цього року новачки здійснять 
залікове сходження на один із вулканів. В 
програмі найбільш досвідчених — завдання 
складніші. Камчатці одержали колективну 
путівку на Тянь-Шань. Вони будуть брати 
участь в змаганнях на приз Центральної 
ради «Спартак», очолять масові сходження 
жителів рідного міста на Авачннський, Ко
ряцький і Виліочинський вулкани.

М. СЕЛ ІВАНОВА, 
кореспондент ТАРС.

Петропавловськ-Камчатський.

ма українського телебачення, 
17.40 - Телевісті. (К). 18.00 — 
Програма передач. (К). 18.05-« 
Дітям про звірят. (М). 18.80-« 
Ленін і Україна, «Київська ад
реса. (К). 19.00 — Про
грама «Час». (М7?*-ЬЭ.ЗО — 
Художній фільм «Париж — 
Варшава без візи». (Кірово
град). 20.55 — День за днем. 
Інформаційна програма. (Кіро-

воград). 21.05 — Показує реіі- 
дова, (Кіровоград). 21.15 -* 
на ланах республіки. (Дні
пропетровськ). 21.40 — Про» 
грама українського телеба
чення. 22.00 — Українське ко« 
льорове телебачення. «Кінока
мера дивиться у світ». (КЬ 
22.45 — І. Герасимов. I, Ліон
ський - «ОлексІЙ .^'Ольга». 
Спектакль Ленінградського 
театру імені Ленінського ком
сомолу, (К). 24.00 — Телсві^«
її. (К).
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