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ПО-КОМВОМОЛЬСЬКИ! 
ськГсп7иНпнР^Гади B’ СеРД'она (Кіровоград, 
таж» к, 200 тосстІУПРтпл,нля «Механомон« 
таж»), в янійТі?лпп^-,, <<3апоріжметалУРгмон* 
люльці і гголоп.Єре1Ра,НН0 нрацюють комсо- 
псрсвиконаш^І ’ К0Жвн МІСЛЧЬ зазершус 

Ставши оиРобничих завдань.
молоді монтан<ннкиЖ?°пТНЄВу труА°вУ вахгу< 
підвишитм Л\5-4ИКИ 3 Лня У Дснь прагнуть 
вати ? ри^л/Л^п1 трУД°ВІ Досягнення, працю.

Мимі випеРеДженням графіна. 
ливапнпДИГада Ооре Участь У Реконструкції 
«Червона зІрка»ї ковного чавунУ зав°ДУ 
гпп7мЕ°н.ООНС завДання бригади, — ділиться 
полич cZnnt^Г'1И 1 планами Володимир Пили. 
оЗхілЛмЛЄРДок’ ~ Д° 15 жовтня виконати 
Hvn-flu варіант — закінчити монтаж устат- 

в тимчасовіи прибудові. Але хлопці 
^ОООВ язалися впоратися з цією роботою до 
„ Ж°в™п- що дасть змогу на 10 днів раніше 
і Л Очати монтаж устаткування в першому 
і другому цехах. Впевнений, слова дотри- 
їоп мо,’.,9° “АОДня завдання виконуємо на 
• 40 — 145 процентів.

Молоді монтажники викликали на соціа
лістично змагання бригаду В. Войтоновича, 
яка будує складальний цех, де виготовляти
муть сівалки нової конструкції до потужних 
тракторів. Тут теж спраои непогані. Щоден
ний доробон бригади — 140 —150 процентів 
виробничого завдання.

На фото: монтажники бригади В. Сердю- 
«а (зліва направо): Вінтор ПЕТРИЧЕНКО, 
їавйГ'* НОВОХАЦЬКИ 4 

Текст і фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄЦЇІАПТЕСЯі Рік видання

В обласному комітеті КП України та виконкомі обласної Ради депутатів 
трудящих.

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДНІВ
РАДЯНСЬКОЇ НАУКИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Бюро обкому КП України та ви
конком обласної Ради депутатів 
трудящих прийняли постанову 
«Про проведення Днів радянської 
науки на Кіровоградщині».

XXIV з’їзд КПРС, вказується в 
постанові, підкреслив зростаючу 
роль радянської науки як дуже 
важливої і безпосередньої рушій
ної сили науково-технічного про
гресу, розвитку продуктивних сил 
країни, розв'язання завдань кому
ністичного будівництва.

З метою дальшого поліпшення 
пропаганди матеріалів XXIV з’їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КП України, 
широкого ознайомлення трудящих 
області з досягненнями і перспек
тивами розвитку радянської науки 
в світлі рішень XXIV з’їзду КПРС 
і XXIV з'їзду КП України, зміцнен
ня зв’язків науки і практики, 
сприяння впровадженню наукових 
досягнень у виробництво, бюро 
обкому КП України та виконком 
обласної Ради депутатів трудящих 
постановили провести в містах і 
районах області з 4 по 9 жовтня 
1971 року спільно з Президією 
Академії наук УРСР та правлінням 
республіканського Товариства 
«Знання» Дні радянської науки на 
Кіровоградщині під девізом: «Рі
шення XXIV з’їзду КПРС - в 
життя». \

Бюро обкому партії та облви
конком затвердили порядок та 
календарний план проведення 
Днів радянської науки, а також 
склад обласного оргкомітету по 
підготовці і проведенню цього

Мається на увазі, що під ча5 
Днів радянської науки на Шрово

градщині провідні вчені Украпи 
побувають в усіх містах і районах 
області, на підприємствах, в кол
госпах, радгоспах, установах, на
вчальних закладах, зустрінуться 
там з спеціалістами різних галузей 
народного господарства і культу
ри, партійними та ідеологічними 
працівниками, колективами робіт
ників і колгоспників, студентською 
та учнівською молоддю, виступлять 
перед ними з лекціями, доповідя
ми, бесідами про досягнення й 
перепеліиии розвитку радянської 
науки в світлі рішень XXIV з’їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КП України, з 
консультаціями по конкретних пи
таннях впровадження наукових 
досягнень і технічного прогресу у 
виробництво, більш ефективного 
використання обладнання, меха
нізмів, сировини, удосконалення 
технолог.чних процесів тощо.

З участю вчених будуть прове
дені наукові теоретичні й практич
ні конференції, семінари спеціа
лістів різних галузей економіки й 
культури. На цих конференціях і 
семінарах виступлять також на
уковці та спеціалісти Кіровоград- 
щини.

Будуть організовані виступи вче
них в обласних газетах «Кірово
градська правда» та «Молодий 
комунар», по обласному телеба
ченню і радіомовленню.

Разом з тим вченим буде нада
на широко можливість для озна
йомлення з виробництвом, життям 
і працею трудящих Кіровоградщи- 
ни, їх практичною діяльністю по 
перетворенню в життя рішень 
XXIV з'їзду КПРС і XXIV з'їзду 
КП України, планів і соціалістичних 
зобов’язань першого року нової 
п’ятирічки.

Рекомендації і пропозиції вче
них — учасників Днів радянської 
науки на Кіровоградщині будуть

враховані і еикорисгані у практич
ній роботі по підвищенню ефектив
ності промислового й сільськогос
подарського ('иробництва, поліп
шенню комуністичного виховання 
трудящих, навчально-виховної ро
боти в учбових залпздах.

Бюро обкому КП України та 
облвиконком зобов'язали облас
ний оргкомітет по підготовці та 
проведенню Днів радянської на
уки, міськкоми і райкоми КП Ук
раїни, міськрайвиконксми, обл- 
профраду, обком ЛКСМУ, прав
ління обласного товариства «Знан
ня» розробити і здійснити заходи, 
які забезпечили б ретельну підго
товку, організованість і високий 
ідейний та науково-теоретичний 
рівень проведення Днів радян
ської науки у містах, райцентрах 
і селах області, масове залучення 
трудящих, студентської та учнів
ської молоді до участі в цьому 
заході.

Редакціям обласних, районних 
та міськрайонннх газет, обласному 
комітету по телебаченню і радіо
мовленню запропоновано широко 
висвітлювати проведення Днів ра
дянської науки на Кіровоградщині.

Обком КП України та виконком 
обласної Ради вважають, що про
ведення Днів радянської науки в 
області буде сприяти зміцненню 
зв’язків колективів підприємств, 
колгоспів, радгоспів, навчальних 
установ з науковими закладами 
республіки, принесе користь ви
робничим колективам, допоможе 
розв’язанню одного з головних 
завдань, поставлених XXIV з'їздом 
КПРС перед науною, — практичній 
реалізації її досягнень, впровад
ження їх у виробництво.

І
 В ОБЛАСНОМУ ОРГКОМІТЕТІ ПО ПІДГОТОВЦІ І ПРОВЕДЕННЮ 

ДНІВ РАДЯНСЬКОЇ НАУКИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

відбулось ззсіданнл
тю представники партій .х^р Дп івнИ|<І0 вузів та
інших навчальних “ »ета““-

И^%£Й$?»Т були РосЯгХ°енї'й,’^тееРА^>'І

Іі,„ ~ Ц- “ -

тичні заходи по підготовці та проведенню Днів радян
ської науки на Кіровоградщині. Голова обласного 
оргкомітету, секретар обкому КП Унраїни Д. С. Си
волап детально зупинився на завданнях по забезпе
ченню всебічної підготовки і зразкового проведен <я 
Днів науки в містах і селах області.

У ПРАЦІ
ВЧИТИСЯ 
КОМУНІЗМУ
V пленум
ЦІС JIKCML Україна

Комсомолові належить велика роль у здійсненні 
найважливіших народногосподарських планів, рішень 
XXIV з'їзду КПРС, в успішному виконанні завдань 
дев'ятої п'ятирічки. Тільки у сфері матеріального ви
робництва республіки зайнято більш як 2 мільйона 
комсомольців. Майже половина робітників у провід
них галузях промисловості України — молодь. На
сущним завданням, які ставить перед юнаками і дів
чатами Комуністична партія, був присвячений V пле
нум ЦК ЛКСМ України який відбувся 20 вересня.

Пленум обговорив такі питання;
1. Про завдання комсомольських організацій рес

публіки по виконанню Постанови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення організації соціалістичного зма
гання».

2. Про роботу комсомольських організацій Львів
ської області та м. Києва по вихованню у молоді ко
муністичного ставлення до праці у світлі рішень 
XXIV з'їзду КПРС і XXIV з їзду КП України.

З доповіддю у першому питанні порядку денного 
виступив секретар ЦК ЛКСМУ І. С. Москалюк. Як 
відомо, відзначив він, ЦК КПРС прийняв недазно 
Постанову «Про дальше поліпшення організації со
ціалістичного змагання». Відповідна Постанова прий
нята кілька днів тому ЦК КП України. Це документи 
величезного політичного, економічного та ідеоло
гічного значення.

Доповідач і промовці, що виступили в дебатах, 
відзначали, що під керівництвом партійних організа
цій комітети комсомолу республіки провели значну 
роботу по організації дійового соціалістичного зма
гання серед молодих виробничників, підвищенню їх 
трудової і громадсько-політичної активності. Знайде
но чимало цікавих форм залучення юнаків і дівчат до 
творчої праці.

Великого поширення набрало змаг ання за осо
бистий вклад у дострокове виконання державних 
планів і соціалістичних зобов язань, боротьба за під-, 
вищення продуктивності праці на кожному робочо
му місці, поліпшення якості продукції, змагання за 
перехідними мандатами, на кращою за професією, 
за право володіти призами героїв перших п ятирі- 
чок.

В умовах бурхливого розвитку науково-технічної 
революції, розширюється зміст соціалістичного зма
гання. Якщо раніше основну увагу учасників змаган
ня привертали кількісні показники, то гелер першо
черговим завданням є підвищення економічної ефек
тивності суспільного виробництва. Це викликало до 
життя боротьбу за економію та ощадливість, за ра
ціональне використання сировини і матеріалів. Ком
сомольсько-молодіжні колективи республіки борю
ться за впровадження госпрозрахунку, ведуть еко
номічний аналіз своєї діяльності. Поряд з виробни
чими планами та зобов’язаннями, в багатьох моло
діжних колективах приймаються і обговорюються 
комплексні плани їх соціального розвитку, зростан
ня культурного, технічного і загальноосвітнього рівня 
юнаків і дівчат.

Доповідач і промовці підкреслювали, що уже те* 
пер, в ході обговорення Постанови ЦК КПРС, е кож
ній комсомольській організації повинні бути наміче
ні конкретні заходи по виконанню рішень партії« 
Учасники пленуму говорили про те, що в організації 

S змагання особливо нетерпимі формалізм, некон- 
? кретність, старі, віджилі методи. Наводилися прикла- 
; ди. які свідчать, що подекуди продовжує існувати

(Закінчення па 2-й crop.).
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ДРУГА СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
21 вересня в сесійному залі Бу

динку Рад відбулася друга сесія 
обласної Ради депутатів трудя
щих тринадцятого скликання.

В роботі сесії взяли участь чле
ни бюро обкому КП України, де
путати Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради УРСР, начальни
ки управлінь і завідуючі відділа
ми облвиконкому, керівники об
ласних установ та організацій.

Сесію відкрив голова виконко
му обласної Ради депутатів тру
дящих П. С. Кошевський.

Для ведення роботи сесії депу
тати одноголосно обирають голо
вою сесії голову Світловодського 
райвиконкому І. ф. Калініна 
(Глинський виборчий округ 
№ 88), секретарем — завідуючу

будинком тваринників колгоспу 
імені Фрунзе Новоукраїнського 
району В. І. Блаженно (Глодось- 
кий виборчий округ № 64).

Затверджується такий порядок 
денний:

1. Про роботу місцевих Рад де
путатів трудящих Долинського 
району по здійсненню рішень 
XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду 
КП України.

2. Про заходи по виконанню 
наказів і пропозицій виборців.

З доповіддю в першому питанні 
порядку денного виступив голова 
Долинського райвиконкому С. X. 
Тараненко.

В обговорених питаннях сесія 
ухвалила відповідні рішення.

Світова преса виявляє 
величезний інтерес до 
підсумків зустрічі МІЖ 
Генеральним секретарем 
ЦК КПРС Л. І. Брежнє
вим і федеральним канц
лером ФРН В. Брандтом. 
У коментарях газет чер
воною ниткою проходить 
думна про те, що резуль
тати зустрічі є велиним 
вкладом у справу зміц
нення миру і європейсь
кої безпеки. Переговори 
в Криму віднрили нову 
перспективу для якнай
швидшого врегулювання 
надзвичайно важливих 
проблем у центрі Європи, 
пише угорська газета 
«Мадьяр немзет». Полі-

важливий вклад
У СПРАВУ МИРУ

тичний оглядач болгар
ської газети «Отечесгвен 
фронт» зазначає, що ці 
переговори с новим пе
реконливим підтверджен
ням миролюбності, висо
кої відповідальності і 
дієвості радянської зов
нішньої політики. Крим
ська зустріч, відзначає 
чехословацька газета 
«Людова демонраціє»,

знову підтвердила, що 
не Існує проблем, яких 
не можна було б розв'язу
вати за столом перегово
рів. Ям вказує паризька 
«Юманіте», переговори 
Л. І. Брежнєва з В. Бранд
том «сприятимуть ство
ренню колективної без
пеки в Європі».

(ТАРС).

Подружжя Сергій та Ольга ВІЛІЖІНСЬКІ працюють операторами на свино
фермі в колгоспі імені Леніна Долинського району. Хороших успіхів досяглії 
молоді трудівники, обслуговуючи 2 тисячі голів свиней.

Щодобовий приріст становить 500 грамів, річне зобов’язання буде виконано 
до свята Жовтня.

План 10 місяців — виробити 927 центнерів свинини — виконаний був ще до 
1 вересня.

На фото: Сергій та Ольга ВІЛІЖІНСЬКІ. Фото А. Будулатьева.

У ПРАЦІ ВЧИТИСЯ КОМУНІЗМУ
у” ПЛЕНУМ

за

(Закіпчення. Початок на 1-й сюр ).
практика, коли підсумки змагання підбиваються 
кращими показниками, не аналізуються причини від
ставання.

Багато промовціз вказували на необхідність рішуче 
усунути недоліки з організації соціалістичного зма
гання серед молоді, постійно дбати про його глас
ність, піднімати на щит слави передовиків. Слід пов
ніше використовувати патріотичний рух, який наро
дився у дні партійних з’їздів: «П’ятирічці — ударну 
працю, майстерність та пошук молодих». Саме в 
цьому русі зливаються воєдино ударна праця, висо-’ 
ка професійна майстерність, науково-технічна твор
чість. Комсомол поаинен з більшою наполегливістю 
продовжувати похід ощадливих, шукання резервів 
виробництва, роботу по створенню комсомольсько
го фонду економії. Комітети ЛКСМУ покликані при
діляти особливу узагу вихованню у молоді любові до 
праці, дбайлизого ставлення до народного добра, 
соціалістичної власності. У цій надзвичайно важливій 
справі підвищується роль «Комсомольського про
жектора».

Велику увагу на пленумі було приділено питанням 
поліпшення шефства організацій ЛКСМУ над удар
ними будовами, тваринництвом, підприємствами лег
кої і харчової промисловості, торгівлі і сфери обслу
говування, куди за роки п’ятирічки комсомол Укра
їни повинен послати 275 тисяч юнаків і дівчат. Йшло
ся про необхідність наскрізного комсомольського 
контролю за ходом спорудження ударних об’єктів, 
створення ударних бригад для шефської допомоги 
під час суботників і недільників.

На перший план сьогодні висуваються питання за
кріплення молоді на цих важливих ділянках народ
ного господарства, розвитку її ініціативи у боротьбі 
за різке збільшення випуску товарів народного спо
живання, поліпшення їх якості, високу культуру об
слуговування.

Від імені присутніх доповідач і промовці вислови
ли впевненість, що, відповідаючи на заклик рідної 
партії, молоді трудівники республіки ще ширше роз
горнуть соціалістичне змагання, спрямують свої зу
силля на виконання грандіозних завдань комуністич
ного будівництва.

Потім було розглянуто друге питання порядку 
денного — про роботу комсомольських організацій 
Львівської області і м. Києва по вихозанню у молоді 
комуністичного ставлення до праці у світлі рішень 
XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП України. З зві
тами виступили перший секретар Львівського обкому 
ЛКСМУ Б. Д. Котик і перший секретар Київського 
міськкому комсомолу С. М. Мартинюк.

Комсомольські організації Львівщини і м. Києва, 
говорилося в доповідях і виступах, приділяють вели
ку увагу формуванню у молоді свідомого, творчого 
ставлення до праці, високої відповідальності за стан 
справ на виробництві. Багато комітетів комсомолу 
вміло використовують різноманітні форми трудово
го виховання юнаків і дівчат. ГІонад 100 тисяч моло
дих виробничників Львівщини щороку беруть участь 
V традиційному змаганні за перехідний мандат об
кому ЛКСМУ «Червона гвоздика». Серед молоді

України дедалі більшої популярності наби- 
під девізом: «Кожний — на рубіж найвищої

столиці 
рає рух 
продуктивності праці».

У світлі нових великих завдань, які стоять перед 
комсомолом, дедалі важливішу роль у трудовому 
вихованні молодого покоління відіграють комсо
мольсько-молодіжні колективи. Кількість таких 
бригад, дільниць, змін, ланок збільшується рік у 
рік, зростають їх виробничі показники. Кожний дру
гий молодіжний колектив, зайнятий на вирішальних 
ділянках народного господарства, завоював високе 
звання колективу комуністичної праці. У республіці 
є десятки бригад, які стали справжньою школою ви
ховання робітничої зміни. Так, комсомольсько-моло
діжна бригада стапельного цеху Київського авіацій
ного заводу, яку очолює молодий комуніст А. А. 
Власенко, за п’ять років виховала 40 юнаків і дівчат, 
що стали кваліфікованими робітниками, інженерами 
і техніками. У цьому ж цеху молодіжні бригади очо
люють колишні її вихованці — Костянтин Корнієнко 
і Петро Книш. Всі три колективи — найкращі на під
приємстві. Бригада Власенка взяла зобов’язання ви
конати п’ятирічку за три роки і тепер працює в ра
хунок 1972 року.

На більшості львівських підприємств створено оа- 
ди ветеранів праці. Стали традиційними урочисті 
ритуали посвячення в робітники, вручення комсо
мольських путівок, пам’ятних вимпелів, наказів мо
лодому робітникові, святкування присвоєння розря
дів. Цю роботу добре поставлено, зокрема, на 
Львівському автобусному заводі.

На пленумі було відзначено, що комітети комсо
молу поліпшили роботу по організації професійно
го навчання юнаків і дівчат. На багатьох підприєм
ствах діють виробничо-технічні курси, школи підви
щення кваліфікації, створено навчально-виробничі 
цехи. Результатом цього є те, що 5,5 тисячі молодих 
виробничників Києва дістали право здавати продук
цію з першого пред’явлення.

Позитивну оцінку дістав на пленумі досвід комсо
мольських організацій Львівщини, які розпочали рух 
сільських механізаторів і тваринників за підвищення 
виробничої кваліфікації, за оволодіння майстерніс
тю. В більшості районів області створено школи пе
редового досвіду для молодих трудівників сільсько
го господарства.

Надзвичайно важливим елементом виховання ко
муністичного ставлення до праці, зазначали учасни
ки пленуму, є розвиток технічної творчості, зокрема, 
рух раціоналізаторів і винахідників. Тепер тільки в 
Києві налічується більше тисячі громадських техно
логічних бюро, рад молодих спеціалістів, груп НОП. 
Понад 25 тисяч юнаків і дівчат беруть активну участь 
у технічній творчості. За сім місяців цього року мо
лоді раціоналізатори і винахідники подали понад 9 
тисяч пропозицій з умовним економічним ефектом 
на суму 7,9 мільйона карбованців.

Комсомольські організації Львіьської області, 
м. Києва, а також Харківської, Івано-Франківської 
областей почали конкретніше займатися питаннями 
трудового виховання школярів, підготовки їх до сві
домого вибору професії. Ефективною формою поєд
нання навчання з працею стали «шкільні» цехи і лі
нії на підприємствах, учнівські виробничі бригади,- 
які створено в усіх сільських школах, табори праці 
і відпочинку старшокласників.

Багато обкомів, міськкомів, райкомів комсомолу, 
відзначалося на пленумі, поліпшили керівництво пер

винними організаціями. У практичній діяльності ко
мітетів ЛКСМУ стало більше діловитості, конкрет
ності. Поліпшилися добір, розстановка, виховання і 
організація навчання комсомольських кадрів.

Заслуговує на увагу досвід комсомольської орга
нізації Львівщини по проведенню теоретичних кон
ференцій. постійно діючих семінарів і лекторіїв по 
актуальних проблемах виховання молоді, а також 
практика економічного навчання керівників комсо
мольсько-молодіжних колективів, юнаків і дівчат на 
ряді підприємств Києва, Донецької і Дніпропетров
ської областей.

Разом з тим пленум відзначив, що деякі комітети 
комсомолу ще слабо мобілізують молодь на достро
кове виконання планів і соціалістичних зобов’язань, 
не приділяють належної уваги зміцненню трудової 
дисципліни, не дбають про підвищення відповідаль
ності кожного молодого робітника за доручену 
справу. Треба посилити роботу по дальшому розвит
ку технічної творчості молоді, зокрема, раціоналі
заторства та винахідництва серед молодих будівель
ників, транспортників, сільської молоді. Були відзна
чені серйозні упущення в роботі Львівського обкому 
ЛКСМУ по трудовому вихованню хліборобської змі
ни. В Бурському і Городоцькому районах, напри
клад, зменшилася кількість механізаторів-комсо- 
мольців.

Пленум вказав також на те, що Львівський облас
ний і Київський міський комітети ЛКСМУ ще не до
сить дбають про підвищення загальноосвітнього 
рівня працюючої молоді, в результаті чого з вечірніх 
і заочних шкіл вибуває значна кількість учнів. Є не
доліки і в організації навчально-виховного і трудо
вого процесу в професійно-технічних училищах. 
Слабо працюють окремі комітети комсомолу у ву
зах і технікумах. В ідейно-виховній роботі деяким 
комсомольським організаціям не вистачає цілеспря
мованості, іноді вона ведеться формально, без ура
хування конкретних завдань господарського і куль
турного будівництва. Комітетам ЛКСМУ треба буде 
багато зробити для значного поліпшення трудового 
загартування молодих будівників комунізму, підви
щення їх професійно-технічного навчання, для ово
лодіння політичними і економічними знаннями.

Виховувати радянських юнаків і дівчат до кінця 
відданими справі Леніна, стійкими борцями за кому
нізм, робітниками, колгоспниками, що добре знають 
свою справу, прищеплювати їм любов до праці, по
вагу до колективу, суспільства — таке завдання ста
влять перед собою комсомольські організації рес
публіки і таке завдання їм під силу.

На пленумі виступили секретар ЦК ВЛКСМ. С. Г, 
Арутюнян, перший секретар ЦК ЛКСМУ О. С. Капто'

В обговорених питаннях прийнято відповідні по
станови.

На, пленумі було розглянуто організаційні питання. 
У зв язку з затвердженням А. Ф. Мельниченча за
ступником відповідального редактора газети «Радян
ська Україна» пленум увільнив його від обов'язків 
кандидата у члени бюро ЦК ЛКСМУ. Кандидатом у 
члени бюро ЦК ЛКСМУ обрано головного редакто
ра журналу ЦК ЛКСМУ «Ранок» М. І. Кипоренка.

У роботі пленуму взяли участь заступник завіду
ючого відділом організаційно-партійної роботи ЦК 
КП України В. С. Скорик, відповідальні працівники 
апарату ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ,

І

(РАТАУ).
-
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З спгор

В ЄДИНОМУ СТРОЮ
ліз». Ко^пондтт^ПнТустрівся^ тасника^'^’'’ м.ин»І,тУе '«"еріа. 

рОЗПов,сти про хід («є. кампанії в їхніх країнах. Ось щ° "Х'ал,"
Летер ХАРЦ, секретар Берлінської 

£>НРУжнО’ РаАИ СП'ЯНИ вільної німецької 
молоді:

— Ми, члени Спілки вільної німецької 
молоді, вважаємо, що знаходимося на 
передньому нраі боротьби з імперіаліз
мом. Ідеологічний апарат капіталізму 
намагається вплинути на громадян нашої 
країни, рекламуючи так званий вільний 
світ. В першу чергу він намагається 
вплинути на молодь. Саме тому керівни
цтво І рядові члени Спілки бачать одну 
з головних своїх цілей — виховання мо
лоді в дусі марксизму-ленінізму.

Ми, представники берлінської делегації 
на фестивалі молоді столиць соціалістич
них нраїн, дуже висоно оцінюємо резуль
тати московської зустрічі. Вона проде
монструвала повну узгодженість дій 
МОЛОДІ соціалістичних країн з усіх пи- 

МІН<ЬНаши2и3. піднреслила тісний зв’язок Між нашими організаціями.
Со-ній^0 Ш™рЯНОВ, перший секретар 
коїін^стии2л- МІС.ьнкому Димитровської 
комуністичної спілки молоді:

в °Дн>й з великих зал 
м^О.Г.?л^'Ста відбувся громадський суд 
над американським імперіалізмом, 
і?лл ЗЛОчиннУ війну у В’єтнамі.

зал
, що 

ппл---- иіппу у о ьгиамі. Крім
І7-.?...номсомольців ТУДИ прийшли представники старшого покоління — учасни
ки війни в Іспанії, ветерани комуністичної парти.

Виступало багато. Вони таврували 
ганьбою американську вояччину, яка 
тзорить злочини на в’єтнамській землі, 
іенстн цих виступів ми Поширили в пер
винних комсомольських організаціях.

Особливо широко кампанія розгорну
лась серед робітничої молоді. Юнаки та 

дівчата на заводах і фабриках проводять 
збори, де виступають комсомольці, ве« 
терани воєн, старі комуністи.

Минолай ЖАРИЛО, представник зар> 
шавсьчого правління Спілни соціалістич
ної молоді:

— Варшавська організація ССМ актив
но включилась у міжнародну нампанію 
«Юність звинувачує імперіалізм». Недав
но ми організували зустріч з участю іно
земних студентів, що навчаються у 
Варшаві. Там були юнаки і дівчата із 
В’єтнама, Об'єднаної Арабської Республі
ки, із країн Латинської Америки. На цій 
зустрічі ще раз було підкреслено значен
ня єдності молодіжного руху в боротьбі 
проти імперіалізму.

Крім того, традицією стали зустрічі 
окремо з в’єтнамською молоддю, юнака
ми і дівчатами із Об’єднаної Арабської 
Республіки, країн, які безпосередньо від
бивають імперіалістичну агресію.

Велику увагу наша організація приді
ляє розкриттю ідеологічних диверсій ім
періалізму, направлених проти молоді 
Польщі та інших соціалістичних країн. 
Ми організовуємо семінари, лекції, го
туємо багато пропагандистських мате
ріалів, плакатів, брошур, бюлетнів, з до
помогою яких винриваємо задуми імпе
ріалістичної пропаганди, яна намагається 
психологічно вплинути на молоде поко
ління країн соціалізму.

(АПН).

«На сучасному етапі, коли соціалізм міцно утвердився в значній частині світу і не
ухильно розвивається, коли всередині капіталістичних держав зростають сили, які ви
ступають за революційну перебудову суспільства, коли боротьба за національне визволен
ня в багатьох країнах переростає в боротьбу проти всього ладу експлуатації і гноблення, 
ще очевиднішою стає історична безперспективність імперіалізму».

(Із Резолюції XXIV з’їзду КПРС на Звітну доповідь Центрального Комітету КПРС).

ПОДІБНО
РАКОВІЙ ПУХЛИНІ

В Сполучених Штатах 
готується до друку кни
га «Якщо вони прихо
дять ранком...». В осно
ву її лягли роботи муж
ньої американської ко
муністки Анджели Девіс.

АПН пропонує увазі 
читачів скорочений пере
клад уривку з цієї книги, 
який був надрукований 
р англійській газеті 
«Морнінг стар».

♦ » ♦
Темношкірі прагнуть 

зрозуміти причини, що 
дали поштовх небувалим 
політичним репресіям, 
росту кількості політич- 
ВГ; ув’язнень. Поступо
віш причіпні починають 
вимальовуватися в їх 
свідомості завдяки дос
віду боротьби з расиз
мом. Росте їх політична 
свідомість, бажання за

хищати борців за рівно
правність негрів, проти 
несправедливості, яких 
переслідує реакція.

Боротьба за рівно
правність негрів досягла 
небувалого накалу. Ре
акція прагне фашистсь
кими методами репресій 
обезглавити рух, задави
ти його фізично. Вона 
прагне ізолювати негри
тянський рух, знизити 
накал боротьби.

Ми повинні боротися 
проти реакції. Негритян
ським рух повинен пере
рости " у боротьбу всіх 
мас проти фашизму.

Фашизм — це процес, 
що розвивається подібно 
раковій пухлині. Якщо 
сьогодні загроза фашиз
му обмежується вико
ристанням судового апа
рату, як засобу приму

шення і залякування 
борців і людей, що зна
ходяться в опозиції уря
довому курсові, то завт
ра Бона може вирости в 
жорстокі репресії проти 
робітничого класу і де
мократів.

Теперішні репресії — 
тільки початок. В тюр
мах США росте кіль
кість політичних в'язнів, 
які виступають проти 
внутрішньої і зовнішньої 
політики уряду. Загроза 
фашизму захлюпається 
і у прагненні властен бо
ротися з організованістю 
робітничі,го класу. Біль
ше того, пс обмежена 
влада поліції — як, на
приклад, «право» поліції 
Вашінгтона вриватися в 
будинки без попереджен
ня — направлена в пер
шу чергу проти амери
канського народу.

Багато конгресменів 
протестують проти пере
творення США в полі
цейську державу, проти 
підслуховування теле
фонних розмов як засо
бу контролю за їх діяль
ністю. Все більше стає 

очевидним фашистський 
характер безжалісної аг
ресії в Індокитаї.

Минуле дає нам урок 
необхідності боротьби з 
фашизмом на його ран
ній стадії. Інакше він 
розростеться в геомет
ричній прогресії. В зв’яз
ку з цим хочеться нага
дати слова Георгія Дп- 
митрова на VII Всесвіт
ньому Конгресі Комін
терну в 1935 році: «Хто 
не бореться на цих під
готовчих етапах проти 
реакційних заходів бур
жуазії і проти зростаю- 
Ч'ло фашизму, топ ке в 
?млзі перешкодити пере
мозі фашизму, з навпа
ки, полегшує її».

Робітничий клас почи
нає розуміти, що імпе
ріалізм, натрапляючи бі
лих на чорних, чорних 
на білих, переслідує свої 
корисні цілі. Він хоче 
боротися не з могутнім 
загальнонародним рухом, 
а із розрізненими угру
пованнями. Тому необ
хідно ще активніше 
включатися в боротьбу з 
расизмом.

ПРОТЕСТУЮТЬ 
„АКАДЕМІКИ“

Густаву Руусу 34 роки. Він закінчив університет, має 
ступінь кандидата філософії. Але ні вища освіта, ні кан
дидатська ступінь не допомогли Руусу в житті. Він 
жодного дня не працював за спеціальністю.

Після університету тимчасово був розсильним. Потім 
водієм. Пізніше йому «пощастило». Одержавши місце 
фотографа, Руус зміг навіть дещо поліпшити свій мате
ріальний стан. А збірник його фотографій «Хельсінки — 
обличчя Фінляндії» користувався великим успіхом не 
лише в Швеції, але і в інших скандінавських країнах.

Облишивши фотосправу, Руус декільна років мотався 
по світу роз’їздним репортером шеецьного телебачення. 
Зараз він безробітний. З осені минулого року існує на 
кошти соціального забезпечення. «Я учився і пленав на
дію, що у мене буде постійна робота, а в результаті зму
шений звертатись за соціальною допомогою», — розпо
вів Руус □ інтерв’ю шведському журналу «Се». Руус від
чуває себе обдуреним. Він заклинає дотримуватись у 
Швеції декларації ООН про права людини, де записано, 
що ножен має право на працю. В знак протесту він 
прилюдно спалив свої боргові зобов’язання по займах, 
які брав в роки навчання в університзті. За це його 
притягують до судової відповідальності.

У Швеції випускнинів вищих учбових занладів нази
вають «академіками». Зараз в країні, пише «Се», тисячі 
таких «академіків» даремно оббивають пороги бірж пра
ці в надії влаштуватись на роботу.

Шведська студентська спілка планує провести восени 
кампанію протестів. Студенти закликають усіх без
робітних спеціалістів прийти на біржі праці і оголосити 
про своє становище. Такою акцією вони хочуть привер
нути увагу громадськості і властей до проблем трудо- 
□лаштування спеціалістів у Швеції.

В. РОЛИК, 
Стокгольм. кореспондент ТАРС.

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ СТРІЧКИ
СТВОРЮЮТЬ КОНЦТАБОРИ

ЛОНДОН. Власті Ольстеру почина
ють. створювати концтабори, де три
матимуть ірландців, арештованих на 
Підставі «закон}’ про надзвичайні пов
новаження*. Один з таких 
Уже створено в містечку Лонг пені, 
ТУДИ буде переведено в’язнів З 
Мінської тюрми і плавучої тюрми 
<’іейдстоун>. Охорону КОНЦТаборУ 
доручено англійським окупаційним 
військам, які прибули в Ольстер Для 
^Утихомирення» борців за громадян
ські права.

голос демократичної 
молоді

БОНН Делегати конференції зе
мельної' організації соціалістичної ні
мецької робітничої молоді Реіінланд- 
Пфальця, яка відбулась в Кобленці, 
виступили з вимогою‘негайного звіль
нення з тюрми американської пат- 
пГотки і борця за права кольорового 
населення члена Комуністичної парти 

«Й«5 заявили та- 
,лн. ппп необхідність звільнення всіх Кт"?2их“ язшп в Сполучених Шта- 

тах. (ТАРСЬ

ДАВНО ці тихі вулиці Порту, дру
гого по величині португальського 

міста, не бачили такого. Ще якусь го
дину тому нічого, здавалось, не про
гнозувало бурі. Поодинокі перехожі 
йшли в своїх справах, бродили малочи- 
сельні туристи. Ліниво перемовлялись 
двоє поліцейських. На місто опускався

ПРОТИ 
ДИКТАТУРИ 
вечір. Але ось площа Свободи, прос
пект Аліадос, вулиця Клеридос та при
леглі до них провулки почали заповню
ватись людьми, і о 7-ій вечора тут уже 
шумів багатотисячний натовп. Зупинив
ся рух транспорту. В руках демонстран
тів — робітників, службовців, студентів 
— з’явились плакати: «Ні — росту вар
тості життя!», «Геть колоніальну війну!», 
«Молодь — проти війни!». Люди скан
дують: «Геть диктатуру!», «Геть війну!», 
«Підвищити заробітну плату!».

Протягом 45 років в Португалії пакує 
диктаторський режим. Для переважної 
більшості португальської молоді дикта
тура — це злидні, поліцейські переслі
дування, мобілізація на війну в афри
канські колонії. Юність Португалії не 
хоче миритися з таким становищем і все 
частіше заявляє про свої права на кра
ще життя. В передових лавах борців ви
ступає прогресивне студентство.

У вищих учбових закладах створена 
нетерпима обстановка. Справа тут не 
тільки в застарілих програмах, нестачі 
навчальних посібників, нестачі виклада
чів, засиллі церковників. Головне — □ 
духовному гнобленні, що панує в учбо
вих закладах, з забороні створювати 
незалежні від властей організації '

Як же реагує уряд на ці вимоги? На 
початку року міністр освіти Вейга Сімау 
оголосив про намір уряду провести ре
форму. Як заявив міністр, вона буде 
здійснюватись «поступово». Пройшло 
декілька місяців і студенти перекона
лись, що чергові обіцянки властей нічо
го не варті.

В січні цього року відбувся багато
денний страйк одного з найстаріших 
португальських університетів в Коімбрі. 
Юнаки та дівчата виступали на захист 
своїх ровесників, арештованих в Ліса
боні поліцією під час демонстрації про
тесту проти сваволі властей. В лютому 
під час суду в Ліссабоні над борцями 
за свободу Анголи, в тому числі над дво
ма студентами, керівництво заборонено
го «Демократичного студентської о руху» 
організувало н приміщенні Коїмбрсько- 
го університету мітинг декількох сот 
студентів. Ного учасники виставили ви
моги звільнення політичних в’язнів, при
пинення колоніальної війни і переслі
дування її противників. Політична полі
ція арештувала декілька чоловік.

Наступного дня відбулись збори про
тесту з участю уже понад тисячу сту
дентів. В Ліссабоні, в Порту, в Коімбрі 
з'явились листівки нелегальних студент
ських організацій, що розповідають про 
боротьбу молоді за свої права і присвя
чені 50-річчю Португальської компартії. 
Лозунги дня: «Вільні асоціації!», «При
пинити репресії проти студентства і 
звільнити арештованих!», «Геть колоні
альну війну!».

Виступи студентів — невід'ємна час
тина боротьби португальських трудящих, 
що виступають за демократизацію внут
рішньо-політичного життя. Сьогоднішнє 
студентство —- організована і дійова 
сила антифашистського руху в країні.

в. кольчик. 
(АПН).

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.
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ХІМІЯ 
в 
ПОБУТІ
• РЕКЛАМНА

І СТОРІНКА
1

ПРОЗОРІСТЬ

ДЗЕРКАЛЬНОЇ ВОДИ
З допомогою чародійки-хімії 

багатьом виробам можна легко 
повернути новий вигляд.

Радимо застосовувати най
сучасніші синтетичні засоби, 
серед яких, зокрема, склоочи- 
щувач «Нітхінол», препарат 
«Секунда-2», «Каолін», «Балти
ка», «Весна», «Кристалл», «Ян
тар».

Кожен з них допоможе до
вести віконне скло, криштале
ві вироби, дзеркала до блиску 
алмазів і прозорості джерель
ної води...

Паста «Универсальная» — 
ефективний миючий і дезинфі
куючий засіб для предметів 
домашнього вжитку, миття ніт
ролакових покриттів, дуже за
бруднених рук.

Для очищення емальованого, 
фарфорового, металічного і 
скляного посуду, газових пли- 
тон, ванн, раковин, унітазів, 
кахелю, віконного скла. Пасту 
вологою ганчіркою наносять 
на предмет, потім його натира
ють, змивають водою і витира
ють насухо.

Паста «Универсальная» ви
користовується також для 
очищення нітролакових по
криттів на автомашинах, мото
циклах, велосипедах і зняття 
різних забруднень з предметів, 
вкритих масляною фарбою.

ПАСТА
„УНИВЕРСАЛЬНАЯ«

«ПЕМОКСОЛЬ» —
чудовий засіб для очищення виробів із скла, фарфору, фаянсу, 
алюмінію. Ним можна швидко вимити раковину, ванну, унітаз, 
різні господарчі речі.

Спосіб застосування: на вологу тканину насипають невели
ку кількість порошку і ретельно протирають забруднені місця, 
після чого змивають водою.

«ДЗЕРКАЛЬНИЙ» —
порошок для очищення й миття посуду, різних емальованих, 
металічних, фарфорових, фаянсових та інших виробів.

Порошок розчиняють у гарячій воді з розрахунком 1 — 1,5 
столових ложки на 1 л води. Забруднений предмет миють за 
допомогою щітки або мочалки, після чого його ретельно про
поліскують водою.

АІ11ЛІІ1ОІМ1ІІ
БАРВНИК 
„БАЛТИКА“

Ваша нофточна або сорочка 
вилиняли на сонці? Ви змо> " 
те самі пофарбувати іх Куп>ть 
аніліновий барвнин «Валтина*.

Якщо, наприклад, шсрс™*у 
сорочку сірого кольору пофаР- 
бувати жовтим аніліновим 
барвником, — вона набуде не- 
льору «хакі». . .

Барвники різних кольорів • 
відтінків випускаються Для 
шерстяної пряжі, бавовняних 
лляних тканин і виробів з них.

ЗАЛІЗНИЙ КУПОРОС
Кристалічний порошок зеленого кольору. 

Застосовується головним чином для знищен
ня моху й лишайників на плодових деревах і 
ягідниках, кущах, а також проти грибкових 
захворювань і шкідників, що зимують.

Обприскування здійснюється 3—5-про- 
центним водним розчином (300—500 г на 
10 л води) ранньою весною або восени після 
листопаду.

КОНЦЕНТРАТ ЗЕЛЕНОГО
МАСЛА »«HAIII Hit

Масляниста рідина томного кольору. Застосовується для 
знищення садових шкідників, що зимують. Готується водна 
емульсія, що вміщує 6—8 процентів концентрату і 94—92 

проценти ооди. Емульсію треба використовувати лише в день 
її приготування.*

Плодові дерева і ягідники обприскують рано навесні, до 
розпускання бруньок, за винятком садів, що перенесли силь
ні морози.

БОРДОСЬКА 
СУМІШ

Складається з мідного ку
поросу і гашеного вапна. З 
них виготовляється бордоська 
рідина, що застосовусться 
проти грибкових захворювань 
садово-городніх культур. Пра
вильно приготовлена, вона по
винна мати яскраво-голубий 
колір.

Обприскування здійснюється 
однопроцентним розчином 
ранньою весною і після утво
рення зав’язів.

„Прима“, „Дихлофос“, „Дета“
«Прима», «Дихлофос» — ефективні засоби 

для знищення хатніх комах-паразитів. Зав
дяки аерозольній упаковці цими розпилюва
чами користуватися просто і зручно. Усього 
півхвилини потрібно для обробки приміщен
ня площею 18 квадратних метрів.

«Дета» — рідина для захисту людини від 
комарів, мошки та іншого гнусу під час робо
ти чи відпочинку в лісі, на річці, біля озера.

Нового вигляду набудуть 
шкіряні вироби, наприклад, 
туфлі або сумка, якщо їх об
новити фарбою

„ЕКСТРА*
Спочатку треба очистити 

туфлі або сумку ацетоном чи 
розчинником, — і можна при» 
ступати до фарбування.

Аміак водний
Чудові властивості мас аміак 

водний 25-процентний (наша
тирний спирт). Якщо ви засто
суєте його для прання, ваша 
білизна буде добре вибіленою, 
шовковистою, матиме приємну 
свіжість.

Аміак водний згодиться й 
для миття підлоги, дверей, ві
конних рам тощо. Ним онов
люють пофарбовані поверхні. 
Він добре виводить нежирові 
плями на одязі.

л ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 24 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
Телевісті. (К). 11.10 — Теле- 
Їіільм «Крізь рони». (К).

1.35 — Шнільний екран. 
Уираїнсьна література для 
учнів X нласу. (Н). 12.15 — 
українське нольорове теле
бачення. «Інтернлуб». (К). 
13.00 — Телевісті. (К). 16.50 
— Програма передач. (Кі
ровоград). 16.55 — Інфор
маційна програма «День

за днем». (Кіровоград). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 
— «Клуб нраєзнавців». (Кі
ровоград). 19.00 — Кольо
рове телебачення. «Росій
ський романс». (М). 19.30 — 
«США: небезпека право
руч». (М). 20.00 — «Артло- 
то». Музична програма. 
(М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Чиста 
криниця». (К). 22.20 — Ху
дожній телефільм «Втікач». 
(К). 23.10 — Кольорове те-

лебачення. Телефільм «Мім
Марсель Марсо». (М). 24.00 
— Телевісті. (К).

10.40 
т____  «Три

(М). 19.15 —
ДРУГА ПРОГРАМА.

— Художній фільм 
плюс два».,
Художній фільм «Гамлет». 
І серія. (К), 20.30 - «На
добраніч, діти!» (К). 21.00
— Художній фільм «Гам
лет». II серія. (К). 22.30 —. 
Фільм-нонцерт «Метамор
фоза». (К).

Наша адреса і телефони І
м, Кіровоград, пул. Луначарського, 36. 

Телефони; відповідального' секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту-2-45-35, решти відділів — 2-45-36

Б К 01938. Індекс 6И97,

Хлорофос побутовий
Хлорофос — дуже сфентионий засіб для боротьби з ШКІД

ЛИВИМИ комахами. Він широко застосовусться у побуті — для 
знищення клопів, мух, тарганів; я садах і на городах — для 
знищення шкідників рослинного світу.

------------------ -------------------------------- -----—
До кожного із запропонованих вам засо

бів для прання білизни,- митя посуду, склаэ 
вікон, дверей, знищення шкідливих ксжах 
та ін. додається докладна інструкція.

Всі ці товари ви можете придбати в мага
зинах споживчої кооперації.

укооііторгреклама.

СУБОТА, 25 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
Українське кольорове те
лебачення. Естрадний нон- 
церт. (К). 10.15 — Для дітей 
«Світить зірочка». (М). 10.45 
— «Здоров’я». (М). 11.15 — 
Кольорове телебачення. 
«Угорські наспіви». (М). 
11.50 — Для дітей. Танцюс 
ансамбль «Зірочка». (Дні-

- • "З

пропетровськ). 12.20 —
Другий всесоюзний фести
валь танцю в Кишиневі. 
(М). 13.20 — Програма пе
редач (Н). 13.25 — Енран
пошани. (Ужгород). 14.25 — 
«На меридіанах України». 
(К). 14.55 — «У світі тза-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома Л КОМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димнтрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 5735. Тираж 54,500.

рнн», (К). 16.00 — У нас в 
гостях журнал «Вітчизна». 
(К). 16.45 — Кольорове те
лебачення. Концерт май
стрів мистецтв. (М). 17.30
— Баринади Ірландії. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.05
— Водне поло. Міжнарод.
ьиг турнір на нубок Адріа- <М)*Иія лп С₽ п~ УГ°Р!Чин1 
(М). 18.30 — Для дітей «Со- 
нечко». (К). 19.00 - «Віко- 
помпа осінь». Літературна 
передача. (Львів). 19.30 — 
ІН)“» и_ап&иеф&"Ж: 
ЧИИ» (Ю. 21.00 - Програ- 
ма «Час». (М). 21.30 - Ху- 
ДОЖНІЙ фільм «Дивний хт. рактер». (К). М23 00 -
ЙТдеіа“УЗИЧНа програ-

• >

ПРОГРАМА. 11.00 
_  вЖПмКПРС’ (К)’ 11 35 
13 2П ' уІм^тематиКа. (Н),

Ми™

нумка». 2 відділення. 21.30 
«ОстЖ°-ЖНІЙ- телефільм 
сі?лнн и ,рейб «Альбатре« 
Дон^мпмт?'"’ (М)’ 22-35 —; (М)У22І?ЛЬНЙЙ телефільм, 

■“₽ Нольорове те» 
цепт (М»П* нон*ни?Ум).^}* 23‘30 - Нови‘
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