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СОРОК днів, які комсомольсько-молодіжний кор
модобувний загін Златопільського сільгосптехні- 

куму працював на комбікормовому заводі, стали 
днями справді ударної вахти. По 6—8 тонн трав яно- 

‘‘го борошна добували за зміну бійці загону, тоді як 
:х попередники за цей час виробляли лише 3,5 тонни, 

и Очевидно, що така трудова напруга не могла на
родитись сама собою, що їй передувала значна 
ідеологічна робота серед бійців. Ново/лиргородський 
райком комсомолу, створюючи загін, довів до кож
ного значення битви за корми. Організували соціа
лістичне змагання між бійцями, встановили перехід
ний вимпел райкому комсомолу.

Отже, про роль ідеологічних працівників у посиленні 
трудового ентузіазму виробничників. Постанова бю
ро ЦК ВЛКСМ «Про завдання комсомольських орга
нізацій по виконанню постанови Центрального Комі
тету КПРС «Про соціалістичне змагання за гідну зу
стріч XXV з їзду КПРС» ставить чіткі завдання перед 
комсомольськими активістами, 
пекторами та культармійцями.

пропагандистами,

Слухачі гуртків 
«Основи еконо
мічних знань» на 
заводі «Червона 
зірка» на заняттях 
проводять аналіз 
діяльності своїх 
цехів, визначають, 
як напруга соціа
лістичного змаган
ня сприяє досяг
ненню вищих успі
хів у виконанні 
планів вироб
ництва.

Більшість комсомольських організацій області за
вершують підготовку до нового навчального року. 
Але ще не скрізь комсомольські працівники надають 
політосвіті належну увагу. Формально підходять до 
цієї важливої справи у Голованівському райкомі ком
сомолу. Сьогодні, коли пора вже готуватись до пер
ших занять, у багатоох комсомольських організаціях 
району ще не складені навіть списки слухачів, не ви
значені програми гуртків.

ВЗЯЛИ на озброєння постанови ЦК КПРС та бюро 
ЦК ВЛКСМ молоді лектори області. Вони висту

пають перед юнацькою аудиторією з лекціями та бе
сідами на передз’їздівську тематику. Кращі з них ви
користовують у своїх виступах красномовні факти 
трудових успіхів молоді свого підприємства чи кол
госпу, поширюють передовий досвід.

Цікаву форму поширення досягнень передовиків 
змагання застосовує Кіровський райком комсомолу 
міста Кіровограда, який досить оперативно випускає 
друковані листівки та плакати про здобутки кращих 
колективів. Виробничники району познайомились із 
методами роботи бригади намотувальниць цеху № 2 
заводу радіовиробів, котру очолює Лідія Резницька, 
бригади штукатурів-маляріо Марії Казаріної з управ
ління механізації будівництва комбінату «Кірово- 
градважбуд», дізнались про те, як працює слюсар- 
складальник заводу тракторних гідроагрегатів Во- 

. лодимир Карасьов. Досвід Кіровського райкому ком
сомолу варто було б використати і іншим комсо
мольським комітетам області.

ДЛЯ підвищення напруги змагання багато можуть 
зробити культармійці області.

Постанова бюро ЦК ВЛКСМ кличе комсомольських 
активістів не лише словом надихати на гаряче трудо
ве суперництво у цей передз'їздівський час, але й 
широко використовувати різноманітні форми мо
рального і матеріального заохочення молодих пере
довиків виробництва. Цьому можна поечитись у 
Олександрійського міськкому комсомолу. Олексан- 
дрійці гордяться слюсарем-інструментальником 
електромеханічного заводу Валерієм Глущенком, 
котрий нагороджений золотим значком «Молодий 
гвардієць п’ятирічки» одним з перших у Кіровоград
ській області, поширюють досвід його роботи. 
Міськком встановив також Дошку пошани «Молоді 
передовики п’ятирічки».

На жаль, до відзначення трудових досягнень деякі 
комсомольські працівники підходять формально. 
Премію вручили, мовляв, а грамоти — потім, при на
годі, бланків сьогодні немає. Це — шкідлива байду
жість. З проявами формалізму необхідно боротись, 
особливо зараз, коли тисячі молодих робітників І 
колгоспників, студентів та учнів ударною самовідда
ною працею вносять свій вклад у виконання планів і 
соціалістичних зобов’язань, готують дарунки рідній 
Комуністичній партії.

Кожен комсомольський активіст у ці дні повинен 
не лише сам працювати зразково, але й бути орга
нізатором, пропагандистом нового. А комітетам ком
сомолу у справі посилення передз їздівського зма
гання належить стати справжніми центрами ідейно- 
виховної роботи, йти в авангарді соціалістичного 
змагання молоді за підготовку гідних дарунків 
XXV з'їзду КПРС.

СЛОВО
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постано-У відповідь на 
ву бюро ЦК ВЛКСМ «Про 
завдання комсомольських 
організацій по виконанню 
постанови Центрального 
Комітету КПРС «Про со
ціалістичне змагання за 
гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС» ми можемо сказа
ти: у молоді Олександрій
ської ТЕЦ-3 є всі можли
вості для виконання нака
зів партії. Комсомольська 
організація підприємства 
бере активну участь у со
ціалістичному змаганні за 
дострокове виконання 
планів дев’ятої п'ятирічки.

Мені, як пропагандисту 
гуртка мережі комсо
мольської політосвіти «Ос
нови комуністичної мора
лі», у минулому навчаль
ному році вдалось за
гострити увагу слухачів на 
посиленні дієвості соціа
лістичного змагання. На 
наших заняттях виступали 
заступник секретаря парт
бюро Є. А. Качанов, ве
теран підприємства. Він 
розповів про те, як 20 ро
ків тому була пущена 
електростанція, про ті 
перспективи та завдання.

котрі стоять перед нашим 
колективом.

Багато членів комсо
мольського політгуртка н<? 
ділі довели, що вони гід
ні слави старшого поко
ління, що розуміють важ
ливість завдань, які ста
вить партія перед комсо
молом. У гуртку вчаться 
ударники комуністичної 
праці, а Станіслав Горба- 
тюк, Любов Шевченко, 
Олександр Гусєв та Мико
ла Гончаров обрані депу
татами у місцеві Ради.

У новому навчальному 
році в гурток прийдуть 
комсомольці та молодь 
восьми цехів підприєм
ства.
Вважаю, що при допомозі 

комітету комсомолу, при 
сприянні партійного бюро 
підприємства ми зуміємо 
мобілізувати юнаків та 
дівчат, з тим, щоб зустрі
ти XXV з’їзд КПРС нови
ми трудовими успіхами, 
досягненнями, щоб здо
бути право підписати Ра
порт Ленінського комсо
молу з'їздові.

М КОРНІЄНКО, 
пропагандист гуртка 
«Основи комуністич
ної моралі» Олександ
рійської ТЕЦ-3.

— Чому Радянський Союз змушений бу в вступити 
у війну з Японією?

— Радянський Союз не міг залишатися осторонь від 
полум я війни на Далекому Сході. Фашистська Німеччи
на капітулювала. її союзниця Японія продовжувала вес
ти війну проти країн антигітлерівської коаліції, окупува
ла Маньчжурію і інші поовінції Китаю, Корею та інші 
території в Азії.

Радянський уряд завжди вважав своїм обов'язком 
виконувати зобов’язання союзника.

З іншого боку загарбницький курс політики Японії 
щодо СРСР. яку вона вела протягом десятиліть, і особ
ливо в роки Великої Вітчизняної війни, змушував Ра
дянський Союз застосувати рішучі заходи для того, щоб 
забезпечити безпеку своїх далекосхідних кордонів. 0

Вступаючи у війну з Японією, наша країна ним вико
нувала і інтернаціональний обов'язок щодо народів 
Азії у звільненні їх від японського панування.

— Наскільки була реальною небезпека вторі ненця 
Японії на Далекому сході після нападу на СРСР фа
шистської Німеччини’ Адже існував радянсько-япон
ський пакт про нейтралітет?
— Японський уряд на цей пакт не зважав. Він відра

зу ж після його підписання устами міністра закордонних 
справ Мацуока запевнив Німеччину в тому, що «якщо 
між Німеччиною і СРСР виникне конфлікт, то не допо
може ніякий пакт про нейтралітет». Не менш відверте 
визнання Мацуока зробив на третій день після нападу 
на СРСР фашистської Німеччини. У розмові з радян
ським послом він підкреслив, що «основою зовнішньої 
політики Японії є троїстий пакт», і якщо події цієї війни 
будуть суперечити йому, то «пакт про нейтралітет не ма
тиме сили».

Японський уряд був упевнений в перемозі Німеччини 
і активно готувався до відкриття воєнних дій на наших 
далекосхідних рубежах. Кввнтунська армія, розташова
на в Китаї біля кордонів СРСР і МНР, за літо 1941 року 
подвоїла свої сили. Навіть у найважчі дні боїв на Тихо
му океані з амеоиканцями японське командування дві 
третини своїх танків, половину артилерії і кращі дивізії 
тримало в Квантунській армії. При ній знаходився і спе
ціальний бактеріологічний інститут («Маньчжурський за
гін № 731»), який готувався до масового застосування 
бактеріологічної зброї проти СРСР і МНР.

В ИАЙКОРОТШІ
СТРОКИ

Майже рік працює в рахунок де
сятої п’ятирічки комсомольсько- 
молодіжний колектив мулярів між
колгоспбуду, який очолює комуніст 
Василь Кобильов (групкомсорг Во
лодимир Дорофеєв).

Молоді будівельники по праву 
вважаються правофланговими со
ціалістичного змагання. В цьому 
році бригада була нагороджена 
Почесною грамотою обкому ЛКСМУ 
за друге місце у змаганні серед 
комсомольсько-молодіжних колек
тивів мулярів області, а В. Кобильов 
удостоївся честі бути сфотографо
ваним біля Прапора Перемоги.

Відповідаючи на постанову ЦК 
КПРС «Про соціалістичне змагання 
за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС» 
самовідданою працею, бригада що
дня домагається виконання норм 
на 120 процентів, проводячи буді
вельно-монтажні роботи. По-удар- 
ному Трудяться Анатолій Барикін, 
Микола Фаловський, Юрій Тверикін 
та інші. Новий об’єкт, комбікормо
вий завод, вони зобов’язалися звес
ти в иайкоротші строки і з відмін
ною якістю робіт.

Д. СКОРОХОД, 
секретар комсомольської орга
нізації Новгородківського між
колгоспбуду.

ПІДМОГА-
ТРУДОВЕ
СУПЕРНИЦТВО

(Закінчення на 2-й стор.).

ДВА РОКИ ПРАЦЮЄ В КОЛГОСПІ ІМЕНІ ЕНІ ЕЛЬСА 
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОЛЬГА ОСИПЧУК. ЗАГОТІВЛЯ
ДОСКОНАЛО ОПАНУВАВШИ ПРОФЕСІЮ ТРАКТОРИСТА, иЛПМіа
ДІВЧИНА ЗАВЖДИ СТАРАННО І ЯКІСНО ВИКОНУЄ ДО- ВОрЛІВ —
РУЧЕІІУ РОБОТУ. ПЕРЕВИКОНУЄ ЗМІННІ ЗАВДАННЯ. СПрЗВ8
НА ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ. Г млЛпи,

НА МАЛЮНКУ: О. ОСИПЧУК. ЯиДУДИА
МалюЕОК В. КОЛІСНИЧЕНКА.

Комсомольсько-молодіжппй кормодобув
ний загін, який очолює секретар комсо
мольської організації колгоспу Микола 
Прядко, заготовив уже 767 тони трав'яного 
вітамінізованого борошна. Всі три зміни 
загону — комсомольсько-молодіжні. Ділом 
відповідаючи на постанову Центрального 
Комітету КПРС «Про соціалістичне зма
гання за гідну зустріч XXV з'їзду КПРС», 
колективи уклали договір на трудове су
перництво, зобов’язавшись змінні завдання 
виконувати на 120 процентів. Загін вигото-

вить ще понад 500 тони високоякісних кор
мів.

В колгоспі по-господарськи ставляться 
до кормів. Розпочалися другі жнива, і кор
мозаготівельним! намагаються використати 
гичку цукрових буряків, закладають в ями 
бадилля кукурудзи. У цьому кормодобув
ному загоні більша частина механізаторів— 
комсомольці і молодь.

О. БЕРСИМЕНКО. 
механізатор колгоспу Імені Енгельса 
Новоархангельського району.
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Японська влада безперервно провокувала 
прикордонні інциденти, робила все, щоб 
погіршити становище Радянського Союзу.

Так складалась для нашої країни реаль
на небезпека ведення війни на два фронти. 
Це становище змушувало нас тримати на 
Далекому Сході близько 40 дивізій, які бу
ли необхідні для боротьби з німецько-фа
шистськими загарбниками. І якщо Японія 
не почала воєнних дій проти нашої країни, 
то це сталося саме завдяки розташуванню 
наших крупних сил на далекосхідному кор
доні і перемогам Червоної Армії під Моск
вою і Сталінградом. Японці переглянули 
свої плани, але не відмовились від війни 
проти СРСР. Вони лише чекали слушного 
моменту. Тодішній заступник військового 
міністра Японії генерал-лейтенант Кйодзі 
Томінага пізніше заявив: «Ми думали, що 
СРСР виведе свої війська з Далекого Схо
ду на західний фронт, і Ягонія зможе без 
великих втрат захопити радянський Дале
кий Схід».

У зв'язку з таким становищем пакт про 
нейтралітет між Японією і Радянським Сою
зом втратив зміст, і наш уряд 5 квітня 1945 
рдку'змушений був заявити про денонсу
вання його.

— В буржуазній літературі, особливо в 
США, стверджується, що нібито не було 
потреби союзникам просити Радянський 
Союз вступати у війну на Далекому Схо
ді. Вони, мовляв, були в змозі і самі до
битися перемоги над Японією. Яка ваша 
думка з цього приводу?
— Японія не випадково відкинула Пот

сдамську декларацію про капітуляцію, за
пропоновану їй 26 липня 1945 року США, 
Англією і Китаєм. -«Ми ігноруємо її, — 
заявив прем’єр-міністр Судзукі. — Ми бу
демо невпинно продовжувати рух вперед 
для успішного завершення війни». На що 
вони спирались, приймаючи таке рішення? 
Перш за все, на свою сильну сухопутну ар
мію і військову промисловість. У складі 
збройних сил Японії влітку 1945 року на
раховувалось більше 7 мільйонів чоловік, 
понад 10 тисяч літаків і близько 500 бойо
вих кораблів.

Уряди США і Англії чудово розуміли, що 
кінець війни на Тихому океані залежав від

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

і
ОБМІН І 
КОМСОМОЛЬСЬКІЇ! 
документів

«ПАСИ В»

Г030- 
підго- 
доку-

отри-

р ЕМЕН Мол-
*■*' лаоський, сек
ретар комсомоль
ської організації 
другого відділку 

колгоспу імені Чапаева, спочатку
рив більше про трудові здобутки, 
іоику до обміну комсомольських 
ментів.

— Щойно частина комсомольців 
мала квитки нового зразка. Щоправда,* не 
всі, — вже без ентузіазму доповнив Се
мен.

.Хто ж вони, ті юнаки і дівчата, що ма
ли приїхати до райкому комсомолу, з яких 
причин не отримали комсомольські доку
менти?

Розмова про це із С. Молдавським ви
никла не випадково. Комсомольська орга
нізація. колгоспу імені Чапаева серед тих, 
де обмін проходить па низькому організа
ційному рівні. Обміняли квитки тут лише 
ЗІ член ВЛКСМ, які становлять менше 
половини спілчан.

Комсомольці Анатолій Демешко та Ми
кола Карпов не встигли сфотографувати
ся. Валентина Цехмістреико перейшла 
працювати на інше підприємство, а з об
ліку ие знялася.

— А Ганну Авдотьєву давненько не ба
чив, — уточнив Семец. Ще з травня. Пра
цювала тоді в кафе...

У списку комсомольців колгоспу, який 
показав інструктор райкому комсомолу 
Валерій Шевчук, напроти прізвища Г. Ав- 
дотьєвої значиться вже інше місце робо-

комунар“

розгрому сухопутних сил Японії. Вони спра
ведливо вважали: якщо Радянський Союз 
не виступить проти Японії, то їм для вторг
нення на Японські острови потрібна буде 
армія приблизно у 7 мільйонів чоловік. При 
цьому, за розрахунками американського 
командування, вони повинні були втратити 
близько мільйона чоловік, а війна трива
ла б ще не менше півтора року. У відомих 
планах ан-ло-американське командування 
передбачало висадку шостої американської 
армії на острові Кюсю в листопаді 1945 ро
ку, а восьмої і десятої — на острів Хонсю 
лише у березні 1946 року.

Вступ Радянського Союзу у війну проти 
мілітаристської Японії повинен був відігра
ти і відіграв вирішальну роль у прискорен
ні закінчення другої світової війни.

— Як ви розцінюєте застосування США 
атомних бомб проти Японії?
— Атомне бомбардування японських 

мирних міст не викликалось військовою не
обхідністю. Вступ Радянського Союзу у вій
ну на Далекому Сході обумовив капітуля
цію Японії.

Аіомне бомбардування Японії було для 
Сполучених Штатів не стільки воєнним ак
том кінця другої світової війни, скільки 
першим кроком в «холодній війні». Вона 
була покликана залякати світ, і, перш за 
все, Радянський Союз атомною могутністю.

— Що б ви сказали.про значення Пере
моги над мілітаристською Японією?
— Вважаю за необхідне зазначити: по- 

перше, розгром радянськими військами 
Квантунської армії прискорив капітуляцію 
Японії в цілому, наблизив закінчення другої 
світової війни. Це вберегло життя сотням 
тисяч американських і англійських солдатів, 
позбавило мільйони японців від жахливих 
жертв і страждань, зупинило знищення і 
пограбування японськими окупантами наро
дів Східної і Південно-Східної Азії. Ство
рились сприятливі умови для перемоги на
родних революцій в Китаї, Північній Кореї 
і В’єтнамі, для знищення колоніалізму в 
Азії.

По-друге, поразка японського мілітариз
му сприяла ліквідації тих перепон, які в 
минулому заважали встановленню добросу
сідських відносин між СРСР і Японією. 
У радянського і японського народів окрім 
географічної близькості є багато спільних 
інтересів, і найголовніше — це спільне 
прагнення до миру, до забезпечення між
народної безпеки. Радянський уряд робить 
все необхідне для того, щоб встановити 
добрі відносини з Японією. І хочеться спо
діватись, що ці устремління СРСР знайдуть 
необхідне розуміння о Японії.

По-третє, друга світова війна закінчилась 
перемогою держав антифашистської коалі
ції, перемогою волелюбних народів при 
вирішальній ролі Радянського Союзу. З од
ного боку, це серйозні попередження си
лам реакції, паліям нової війни, з друго
го — приклад плідного співробітництва 
країн з різним соціальним ладом, приклад 
того, як спільними зусиллями народів і 
держав можна перемогти будь-якого агре
сора, зберегти мир на землі.

З ВІДОМУ КОМІТЕТУ
Э БЕЗ УВАГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

РОБОТИ ІЗ СПІЛЧАНАЛ1И.
• ТВІЙ АВТОРИТЕТ, РАЙКОМ.

ти. Та зі слів секретаря комітету комсо
молу колгоспу Валерія Лісниченка вияс
нилось, що Ганна тимчасово не працює, 
але комсомольський квиток їй вже вру
чили... »

ПІД ЧАС обміну комсомольських доку
ментів в ідейно-виховній роботі з мо

лоддю потрібно дійти до кожного — вияс
нити життєві плани юнаків і дівчат, піді
брати їм доручення до душі. Де ж, як не 
в первинній організації найсприятливіші 
умови для індивідуальної роботи з члена
ми ВЛКСМ? Однак в комсомольському 
осередку другого відділку господарства 
забули про цей важливий напрямок своєї 
діяльності. Дійшло до того, що навіть сам 
ватажок втратив рахунок комсомольців, 
які повинні стояти на обліку. У відомості 
сплати членських внесків за травень —* 
вісім прізвищ, за червень і липень — сім. 
Г. Авдотьєва та М, Карпов ці три місяці 
внесків не платили. У червні та липні 
одержано внески лише від трьох чоловік.

С. Молдавський називає прізвища. 
Катерина Карлюгіна в Грузькому чет

вертий рік. Навчалася у Кіровограді, у 
технікумі.

— Не було в мене облікової картки, —- 
згадує Катерина, -- так і не стала на об
лік.

І Семен Молдавський вирішив такі
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ПРАВО ПЕРЕРІЗАТИ СТРІЧКУ НАДАНО ГОЛОВІ
. КОЛГОСПУ В. В. ШУЛЬЗІ. 

• В ШКОЛІ — 
НОВОСІЛЛЯ

*

НІЛЬКА днів тому на 
будівництві школи 

а селі Верблюжка па
нував чіткий трудовий 
ритм, притаманний пус
ковому об єкту. Йшли 
останні приготування: 
фарбувалася підлога, 
вікна, асфальтувалося 
подвір’я...

І ось довгождане — 
новосілля! Красуня-бу- 
дова на 640 учнівських 
місць вбирає трьома 
поверхами широких ві
кон море сонця й ра
дості. Іскриться на ме
моріальній дошці ім’я 
Героя Радянського Со
юзу В. Ф. Скспенка, 
ім'я його віднині носи
тиме школа. Завдяки 
ударній праці будівель
ників, піклуванню міс
цевого колгоспу «Ук-

З 
героя

ладу раніше строку на 
півтора місяця. 30 серп
ня на відкриття деся
тирічки і урочистий мі
тинг з цієї нагоди при
йшли сотні учнів, ЇХ 
батьки, вчителі, гості. 
Більшість на цьому свя
ті почували себе при
четними до будівни
цтва. Адже і вчителі, і 
учні й батьки майже 
кожного літнього дня 
допомагали ось тут 
виконувати необхідні 
роботи.

З наступаючим пер- 
шовереснем, з . ново
сіллям привітали при-

сутніх голова Верб- 
люзької сільської Ра
ди І. К. Семеренко, 
голова міжколгоспної 
будівельної організа
ції М. С. Бондаренко, 
учениця 10 класу Н.Ко- 
бець, голова райвикон
кому Є. П. Федотова. 
Право перерізати стріч
ку і першому відчини
ти двері школи надає
ться голові колгоспу 
«Україна» В. В. Шульзі. 
Схвильовані заходять 
до просторої світлої 
будівлі учні, вчителі, 
гості. Школа—справж
ній палац. Тут понад 
20 класних кімнат, ак
товий і спортивний за
ли, зручна їдальня. Все 
до послуг учнів, є «се, 
що необхідне для ус
пішного навчання і 
змістовного відпо
чинку.

Чимало хороших
справ на рахунку верб- 
люзьких вчителів і уч
нів. їх кількість зросте 
цього року. Адже но
вий навчальний вони 
починають з настроєм: 
віддячити Батьківщині 
за чудовий подарунок, 
за постійну турботу 
про них.

Ю. СЕРДЮЧЕНКО, 
Новгородківський 
район.

НОВА ШКОЛА У ВЕРБЛКЖЦІ.
Фото І. КОРЗУНЛ.

раїна», на кошти якого, 
до речі, зведена ново
будова, вона стала до

Після виступу «Молодого
комунара»

— Навіщо таку пасивну па збори клика
ти? Скажеш, не прийде. Хіба за кожним 
услідкуєш? — розводить, зрештою, ру
ками.

В господаостві трн відділкові комсо
мольські організації, три секретарі. Зав
дання комітету комсомолу — навчити їх 
працювати з молоддю. Це добре розуміє 
Валерій Лісннченко, який ось уже п’ять 
років ватажком комсомольців " колгоспу. 
Але очолюваний ним комітет ще й не пла
нував розглядати питания про навчання 
комсомольських кадрів, про поліпшення 

■ стилю роботи.
Г“І ПРЕД комітетом комсомолу ще під час 

підготовки до обміну стояло завдан
ня — визначити сильні І слабі місця у 
внутріспілковій роботі, проаналізувати ді
яльність кожного комсомольця. Звичайно, 
потрібно це булочне лише для констатації 
і стану справ, а й для того, щоб зробити 
певні висновки, спрямовані на поліпшення 
діяльності первинної. Цієї вимоги комітет 
не виконав, а райком комсомолу не про
контролював. От і вийшло: на обліку в 
господарстві стоять 46 членів ВЛКСМ за 
даними ж райкому — 66.

Постанова другого пленуму ЦК ВЛКСМ 
сПро проведення обміну комсомольських 
документів», зокрема, вимагає: «Навести 
зразковпи порядок в облікові КОМСОМОЛЬ
ЦІВ, уважно розглядати кожен випадок 
порушення правил обліку». В колгоспі 
імені Чапаева, на жаль, мова йде не про 
один випадок відхилень від цих правил. 
І з таким станом справ змирився комітет 
первинної. Змирився і райком комсомолу? 
Дивно. Адже лише дві комсомольські ор
ганізації в районі закінчили обмін доку
ментів вчасно.

Ю. ЛІВАНІ НИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара». 

Кіровоградський район.

„НЕ ДО ДВОРІ“
В статті під таким заго

ловком, надрукованій в «Мо
лодому комунарі» 9 серпня 
цього року, гостро критику
валася адміністрація По- 
бузького нікелевого заводу ._ 
за порушення, допущені 
у використанні молодих ро
бітників за призначенням. 
Зокрема, було вказано на 
незадовільну роботу комі
тету комсомолу підприємст
ва із неспілковою молоддю.

Як повідомила викопуюча обо
в’язки начальника відділу каД* 
рів ПНЗ Ганна Іванівна Пет
рович, «стаття розглядалася ди
ректором заводу. З 20 серпня 
В. Г. Ніколаєнко працює під
мінним водієм», тобто згідно 
посади, на яку був зарахований 
під час прийому па завод.

Однак, ні райком комсо
молу, ні комітет комсомолу 
ПНЗ рішучих заходів у пи- 
танні поліпшення роботи се
ред неспілкової молоді най
більшого підприємства рв* 
йону не вжили й до цього 
часу. Перший секретар 
лоаанівського райкому 
ЛКСМУ Леонід Ушаков ска
зав, що «не було часу роз
глянути статтю»(?і). секретар * 
завкому комсомолу ПНЗ 
Олександр Антипанов зая
вив про свою цілковиту зго; 
ДУ з адміністрацією — і ьі 
слова про плани комітету 
в розрізі роботи з несліл- 
ковою молоддю,
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Т’ГГІДЦЛ І ГІГІ1ПИ1И ШЛЯХ— 

1 з дня перемоги Серп
невої революції і створен
ня Демократичної Респуб
ліки В'єтнам до наших днів 
— у в’єтнамського народу 
був сповнений наполегли
вої і славної боротьби про
ти імперіалізму за націо
нальну незалежність. На
род захищав свою револю
цію і будував соціалізм у 
країні. В цій довгій і важкій 
боротьбі під керівництвом 
Партії трудящих В’єтнаму і 
президента Хо Ші Міна мо
лоде покоління завжди ві
дігравало роль передового 
загону революції, мужнього 
і стійкого.

Під час війни проти 
французьких колонізаторів 
на заклик партії молодь 
В'єтнаму взялась за зброю, 

І щоб захистити свободу і 
незалежність. Під лозунгом 
«Все для фронту, все для 
перемоги» тисячі юнаків і 
дівчат на півночі країни 
вступили до загонів військ 
«На південь» і плечем до 

І плеча з молоддю півдня 
| виступили проти колоніза- 
I торів. Коли полум'я вогню 
І запалало по усій країні, мо- 
I лодь прийняла присягу «За- 
I гину, аби тільки жила моя 
І батьківщина».

Спілка трудової молоді 
І мобілізувала тоді вісімнад- 
I цять тисяч своїх членів у 

загони добровольців, півто
ра мільйона — до народно
го ополчення. В партизан
ських загонах молодь вою- 

1 вала з ворогом і одночасно 
1 працювала, постачаючи вій- 
I ська продовольством.
І ПЕРЕМОГА при Д’єнб’єн- 

** фу принесла мир Пів- 
I нічному В’єтнаму, почався 
1 період ВІДНОВЛЄННЯі пере- 
I творення» розвитку еконо-
■ міки і культури. Спілка тру- 
1 дової молоді повела юнаків 
І і дівчат на боротьбу з по-
■ міщиками і феодалами, до- 
1 помагала створювати сіль- 
I ськогосподарські коопера-
■ тиви. Члени спілки і селян- 
I ська молодь брали участь в
■ освоєнні 140 тисяч гектарів 
І занедбаних земель, у від-

| новленні іригаційних спо- 
1 РУД- •?

Молодь взяла шефство 
І над будовами промисловос-

ті, назвавши їх своїми удар
ними. 40 тисяч членів спіл
ки за чотири місяці відбу
дували залізницю Ханой- 
Лангшон.

Молоде покоління В єтна- 
му завжди йшло у перших 
рядах будівників нового 
життя, які створювали ма
теріально-технічну базу со
ціалізму. Юнаки і дівчата 
стали заспівувачами соціа-

молодіжного руху в бороть
бі проти імперіалістів за 
визволення батьківщини 
відзначені орденом Хо Ші 
Міна.

В боротьбі проти імпе
ріалістичних агресорів, бу
дівництві соціалізму мо
лодь В’єтнаму завжди одер
жувала постійну підтримку 
з боку міжнародного мо
лодіжного і студентського

• Незважаючи на труднощі во
єнного часу, трудящі ДРВ створили 
багатогалузеву промисловість. За два 
десятиліття — з 1954 по 1974 рік ви
пуск промислової продукції збільшив 
ся у двадцять разів.

ф Успішно розвивається сільське 
господарство республіки. Зараз 95,6 
процента всіх селян об’єднані в сіль
ської осподарських кооперативах. 
Весь час розширюються посівні пло-

>
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лістичного змагання на під
приємствах, наполегливо 
навчались, щоб підвищити 
рівень культури, науково- 
технічні знання і професій
ну майстерність. Внесок мо
лоді В’єтнаму в індустріалі
зацію країни вагомий. Спіл
ка взяла шефство над спо
рудженням доменної печі 
на металургійному комбіна
ті Тхайнгуен, над будівни
цтвом Ханойського механіч
ного заводу, над прокладан
ням залізниці Ханой-Вінь. 
В успіхах цих будов — не
мала заслуга молодих.
О А ПІВДНІ В'єтнаму серед 
** бійців армії визволення 
були тисячі героїв — таких, 
як Нгуен Ван Чой, Нгуен 
Ван Бе, Ле Куанг вінь, Ле 
Хонг Ти, Ву Тхі Тханг та ін
ші. Бійці армії визволення 
безстрашно, хоробро йшли 
на ворога і здійснювали 
подвиги.

Протягом 30 років рево
люційної боротьби молоде 
покоління країни, виховане 
Партією трудящих В’єтнаму, 
було гідним поколінням ге
роїчного в'єтнамського на
роду, продовжувачем слав
ної революційної справи 
партії.

Спілка трудової молоді 
зміцніла, вона удостоєна 
честі носити ім’я Хо Ші Мі
на. Великі заслуги молоді і

СЬОГОДНІ — ЗО РОКІВ з дня ПРОГОЛОШЕННЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В’ЄТНАМ

"Ч

„КОРОЛЕВА“ КЕТЧУ
Очі Ма Басе вимолю

вали помилування. Вона 
не могла поворухнутись. 
«Чудова Мула» тримала 
її за волосся і дивилась 
на глядачів. Публіка ви
рувала. Линули вигуки 
«Убий її, Мула, убий’» 
Мула вже замахнулась, 
але в цей момент на ринг 
вискочив юнак і кинувся 
па Мулу. Суддя намагав
ся його відтягнути, сама 
Мула відпустила жертву 
і кинулась на юнака, але 
після короткої —........
опинилась на 
Все було розіграно мов 
по нотах.

Цей спектакль був не чим 
іншим як професійним боси 
на «першість світу» а кетчу 
серед жінок. «Чудова Му- 
ла» (її справжнє ім’я ЛІлЬ 
ап Еллісоіі) знову була про
голошена «чемпіонкою сві- 
^Як пише американський 

журнал «Спорте іллюстрей- 
тед», Ліліан спокійна і на
віть дещо сором’язлива, але 
на рингу «справжній буй« 
волі. «Нікому, — зазначає 
відомий журнал, — від неї 
нема пощади». А в кетч! ж 
иа вимогу деяких глядачів 
дозволяються практично всі 
прийоми...

Мула виступає на рин
гу вже 17 років і за цей 
час ііе програла жодній 
суперниці. Хоч у неї вже 
був струс мозку; перело- 
мані пальці иа руках і 
ногах, вона дуже задово
лена своєю «професією». 
Кетч приносить гроші...

В. МІЛЛ1Н.

сутички 
підлозі.

руху, особливо з боку спі
лок молоді братніх соціа
лістичних країн.

Всі роки ми відчували га
рячу братню підтримку ра
дянської молоді і Ленін
ського комсомолу. Вона ви
являлась не тільки у місяч
никах і тижнях солідарності 
з В’єтнамом. Це радянська 
молодь прислала нам «Ко
рабель освіти», який доста
вив в'єтнамським школам 
підручники і обладнання. 
В’єтнамська молодь завжди 
берегтиме почуття вдяч
ності до своїх радянських 
друзів, зміцнюватиме солі
дарність, дружбу, братер
ські зв’язки з ровесниками 
Країни Рад.

Зараз революція вступи
ла у новий період. Перед 
нашою країною стоїть 
складне завдання — потріб
но відновити народне гос
подарство, залікувати рани 
війни, створити міцну мате
ріально-технічну базу со
ціалізму. Спираючись на 
славні революційні тради
ції, йдучи під девізом «Жи
ти, боротися, працювати і 
вчитися за прикладом сво
го вчителя Хо Ші Міна», 
відчуваючи підтримку і до
помогу братніх соціалістич
них країн і миролюбних на
родів всього світу, наша 
молодь буде і надалі ра
зом з усім народом буду
вати мирний, єдиний, неза
лежний демократичний В’єт
нам.

ВУ КУАНГ, 
перший секретар ЦК 
Спілки трудової мо
лоді Ші Міна.

ЧЕРЕЗ

• ЦИФРИ 1 ФАКТИ
-------------------------------------- -Л

щі, збільшується врожайність голов
ної продовольчої культури — рису.

ф Велику допомогу у відновленні 
і розвитку економіки ДРВ надає Ра
дянський Союз. З 1955 по 1974 рік за 
допомогою СРСР в ДРВ побудовано 
більше 160 об’єктів у головних галу
зях народного господарства. На осно
ві угод 1974 року СРСР надає допо-

могу ДРВ у будівництві близько со
рока об’єктів.

© Зараз в ДРВ працює більше 
восьми тисяч спеціалістів з вищою 
освітою, які закінчили вузи в СРСР.

ф Партія трудящих В’єтнаму і 
уряд ДРВ неухильно піклуються про 
здоров'я народу. Створена широка 
мережа, медичних закладів — у об
щинах і робітничих селищах відкрито 
більше 440 лікарень, п’ять з полови
ною тисяч медпунктів і пологових бу
динків. Па десять тисяч жителів рес
публіки припадає 12 лікарів і фельд
шерів.

ф В системі вищих і середніх уч
бових закладів нараховується 37 ви
щих і 186 спеціальних середніх учбо
вих закладів, в яких викладаються 
дисципліни, що охоплюють майже всі 
галузі економіки і культури. Зараз у 
вузах навчаються понад 55 тисяч сту
дентів, а в спеціальних середніх учбо
вих закладах — майже 70 тисяч.

ф Кіностудії ДРВ випускають що
року від п’яти до восьми художніх і 
30—50 документальних фільмів. Чис
ло кіноглядачів досягає ста мільйонів 
на рік.

ф Якщо до революції у В’єтнамі 
було лише три бібліотеки, то зараз в 
ДРВ нараховується 200 публічних 
бібліотек. На підприємствах, в учбо
вих закладах і державних установах 
відкриті читальні зали і профспілкові 
бібліотеки.

UJ =

В ЗАХІДНІЙ пресі прийнято 
говорити про «промислове 

диво» Гонконгу. Англійська ко
лонія, яка виробляла в недале
кому минулому лише низько
пробні вироби для місцевого 
населення і простенькі сувені
ри, стала крупним експорте
ром промислової продукції. 
Транзистори, магнітофони, те
левізори, пластичні маси, тек-
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радянський спеціаліст лев кончаковськип і сірійський 
ІНЖЕНЕР АСФІ АТАСІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ б БУДІВНИЦТВІ ЗАЛІЗ
НИЦІ ЛАТАЮ Я - ДАМАСК.

Фото В. ШУСТОВА. АП».
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БУМЕРАНГ
Як зробити, щоб і вовки були 

ситі і вівці хоч би цілі? Вирішен
ням одного з варіантів цього гу
манного рівняння займаються за
раз вищі поліцейські чини ФРН. 
Вони підбирають серед вітчизня
них і закордонних зразків зброю 
для розгону демонстрацій, «за
стосування якої не було б пов’я
зане з тяжкими наслідками для 
здоров я потерпілих». Були ви
пробувані «хімічні дубинки», про
менева гармата, яка діє на нерво
ві центри людини, повітряний ку
лемет, що «збиває людей з ніг 
стиснутим повітрям». Все, як пра-

вило, закінчувалось лікарняним 
л]жком. Останньою надією був 
«Пеппер-фог». Цей американський 
20-кілограмовий газомет, начине
ний сумішшю сльозоточивого га
зу з денатуратом, одержав у ФРН 
бойове хрещення при розгоні 
студентської демонстрації в Гей
дельбергу. І не обманув надій. 
Студенти плакали. Правда, від 
сміху. «Малятко Пеппер» спрацю
вав у зворотному напрямку, і 
сльозоточивий газ, вириваючись з 
його середини з швидкістю стру
меня реактивного двигуна, уразив 
поліцейських, які стояли в бойовій 
готовності за спинами газометаль- 
никіа.

стиль з клеймом «Зроблено в 
Гонконгу» розходяться по краї
нах Південно-Східної Азії. Ці 
вироби значно дешевші від ви
пущених в метрополії,
Британських островах. Але за
хідна преса проходить повз 
той факт, що в основі інду
стріалізації Гонконгу лежить 
страхітлива експлуатація най
маної праці, в тому числі й 
дитячої, яка набирає найжор- 
стокіших форм.

Хоч дитяча праця з Гонконгу 
формально заборонена, за од
ним з останніх переписів 
близько 36 тисяч дітей віком 
від десяти до чотирнадцяти ро
ків належать до категорії 
«економічно активного насе
лення». Підприємці охоче бе
руть на роботу дітей, оскільки 
платити їм можна у кілька ра
зів менше, ніж дорослим. А 
штраф за кожного незаконно 
найнятого підлітка носить чис
то формальний характер.

СОН В СЬОНІ

Бони.
Влас. кор. А ПН.

Діти працюють по дев ять- 
дванадцять годин. 1 це вва
жається нормальним. Під час 
контрольної перевірки фабри
ки \«Тексвудгарменг» інспек
тор застав дітей, які працюва
ли після дев’ятої години вечо
ра. За таке порушення трудо
вого законодавства фірма вже 
була оштрафована на шість 
фунтів стерлінгів. Тепер її до
велось оштрафувати на 400 
фунтів. Верховний суддя змен
шив цифру штрафу у десять 
разів, мотивуючи це тим, що 
«сума невиправдано велика, 
оскільки набагато переважає 
штрафи, які виплачують під
приємства у подібних випад
ках».

Що чекає маленьких робіт
ників Гонконгу в майбутньому? 
З перших кроків трудової ді
яльності вони приречені на 
найважчу і низькооплачувану 
працю, про підвищення квалі
фікації не може бути й мови. 
Багато підлітків-робітників не
письменні, четверо з кожних 
п'яти — залишили школу в два
надцять років.

Дитяча праця в Гонконгу — 
одна з соціальних проблем, 
яку не можна розв’язати фор
мальними заборонами і штра
фами. Підліток з трудової сім'ї 
просто приречений на каторж
ну працю, оскільки заробіток 
робітників у Гонконгу надзви
чайно низький. В середньому 
він приблизно у п’ять разів 
нижчий, ніж з Англії. Майже 
половина заробітку йде на 
квартирну плату, безперервно 
зростають ціни на головний 
продукт харчування — рис. І 
тому попереду у дітей або го
лод, або ж підневільна праця.

Є. ЄГОРОВ. 
АПН.
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Найнесподіваніші завдання доводиться вирішувати блюстите- 
лям законності Верховному суду Швейцарії, наприклад, потрібно 
вирішувати, як повідомляє преса, чи розглядати знову судові спра
ви, якщо під чає розгляду їх суддя... засне.

Подібний випадок нещодавно стався в Сьові. Після закінчення 
процесу в місцевому суді адвокат засудженою оскаржив вирок, 
оскільки суддя заснув. «Якщо суддя спав, — логічно розмірковував 
адвокат у своїй промові, — значить, фактично був відсутній Отже, 
вирок недійсний».

день планети-молодь сьогодні-Твій ровесник за рубєжєм-Шалений світ
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ЗАЛИШАЄТЬСЯ
З НАМИ"

ПАМ’ЯТНИК ВОЇНАМ-ВО- 
Д1Я.М. ЯКІ ЗАГИНУЛИ В РО
КИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ. ВСТАНОВЛЕНИЙ БІ
ЛЯ БРЯНСЬКА.

Фото А. КРЛСОВСЬКОГО. 
В. ПЕСЛЯКЛ.
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II А ОБЛІКУ об’єднаного 
** вчельного пункту «Червоної 
зірки» зараз більше 50 допри
зовників. Це — молодь заво
дів, фабрик обласного центру, 
колгоспів Кіровоградського ра
йону. Завтра ці молоді грома
дяни одягнуть гімнастерки і 
будуть носити горде ім’я сол
дата Країни Рад.

Отож, ми, працівники на
вчального пункту, уже сьогодні 
дбаємо про те, щоб наші до
призовники засвоїли елемен
тарні поняття військової спра-

В організаціях ДТСААФ

ЧИ ЛИШЬ
ЛОРДОВІ
В У 3 Л И“?
комсомольські 
АКТИВІСТИ ЗАБУЛИ 
ПРО ПУНКТ 
НАВЧАЛЬНОЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ

ви. В програмі занять — «Так
тична підготовка», «Військова 
топографія», «Основи цивіль
ної оборони», «Військово-тех
нічна підготовка» тощо.

Велику увагу надаємо фізич
ній підготовці. З юнаками про
водять заняття працівники 
спортклубу «Червоної зірки» 
тренер-викладач Б. М. Гре- 
бецький та інструктор А. П. 
Гордус. І мета — допомагати 
майбутнім воїнам складати за
лік з фізичної та військово- 
технічної підготовки.

Заняття відбуваються раз на 
тиждень. І ось саме тут і вини
кає незрозумілий «гордіїв ву
зол», який під силу розрубати 
лише за допомогою громад
ських та комсомольських орга
нізацій.

Але спершу про «вузол». 
Так от, хитромудро його за
плутують самі допризовники. 
Здавалося б, що простіше при
йти щоп ятниці на пункт і про
слухати лекцію чи бесіду,

скласти залік з тієї чи іншої 
програми. Проте дехто на цей 
час «хворіє», інші «плутають» 
п'ятницю з середою і т. д.

Після кожних таких відвідин 
я пишу офіційні листи на ім'я 
керівників підприємств, голів 
колгоспів, де повідомляю, що 
їхній допризовник ось уже 
кілька разів пропускає без по
важних причин заняття на 
об’єднаному навчальному пунк
ті «Червоної зірки».

Прикро, що молоді червоно- 
зорівці теж поповнюють ряди 
прогульників. Скажімо, С. Олій
ник із механоскладального це
ху № 2 ходить на наші заняття 
«через раз», Г. Дубов із ре
монтно-будівельного цеху вза
галі «порадував» нас лише 
один раз своєю появою.

Такий список можна продов
жити. А це дуже неприємна 
справа. І усьому цьому пере
дує .якась дивна пасивність 
окремих керівників та комсо
мольських організацій. Я не 
пригадую такого випадку, щоб 
до нас на заняття коли-небудь 
прийшов хтось із завкому 
комсомолу «Червоної зірки» і 
поцікавився, як червонозорів- 
ські допризовники проходять 
військову підготовку. Не «жа
лують» нас турботою про долю 
завтрашніх воїнів і працівники 
міськкому чи райкому ЛКСМУ. 
У дні, коли йде підготовка до 
обміну комсомольських доку
ментів, якраз є нагода по
цікавитись цим питанням. Тре
ба б ще активістам усвідомити 
необхідність цього. До речі, не 
кожен з допризовників, що 
стоять у нас на обліку являю
ться членами Спілки. Красно
мовний факт. Невже і він зов
сім не насторожує комсомоль
ських ватажків? Запитання ви
ходить риторичне. Факти свід
чать — не заперечиш. Тож, на
самперед, на черзі дня стоїть 
проблема не лише розуміння 
недоробок з боку комітетів 

а й активного 
для поліпшення

комсомолу, 
втручання 
стану справ.

Думаємо, що вже назріла 
пора комсомольським органі
заціям налагодити з нами діло
ві стосунки. І разом з нами ру
бати непотрібні «гордієві вуз
ли», які ще трапляються в на
шій роботі. Це диктують об
ставини. Цього вимагає саме 
життя.

Л. МИШЛЕНИКОВ, 
начальник об'єднаного на
вчального пункту заводу 
«Червона зірка».

м. Кіровоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вуя. Луиачарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45*36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та сперту — 2-46*8/.

БК 09632, Іедскс 61197,

З часу історичної перемо
ги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні 
минуло тридцятиліття.

Молоде покоління хече яко
мога більше дізнатися про ве
ликий всенародний подвиг. Ни
ні відкрито багато нових імен 
героїв війни — полководців, ря
дових воїнів, партизанів І під- 
ПІЛЬІПІКІВ. Цінність же книги 
Р. М. Шасоліпої «Усе залишає
ться з нами», яка вийшла у ви
давництві ЦК ЛКСМУ «Мо
лодь». у тому, що вона показує 
трудове подвижництво радян
ських людей в тилу.

Цс розповідь про учасниць 
патріотичного руху по збиран
ню коштів у фонд Радянської

Армії під час Великої Вітчиз
няної війни, про героїзм тан
кістів. яким була вручена Імен
на зброя — танки, куплені ро- 
бітпицями одного з нідприємсів 
міста Свердловська.

Танк «Фронтова подру
га» було вручено В березня 
1943 року лейтенанту Ки
рилу Івановичу Байді на мі
тингу комбінату. Звертаю
чись до робітниць, він ска
зав: «Сердечне вам спаси
бі від імені екіпажу, від 
імені всіх фронтовиків за 
велике довір'я, за цей до
рогий для нас подарунок. 
Ми присягаємо виправдати 
його... Ми тепер усі з ва
ми — єдина велика родина. 
Народу, в якого спільна ме
та і спільні мрії, фашистам 
не зломитиі».

«Фронтова подруга» про
йшла з боями понад дві ти
сячі кілометрів. Брала 
участь в одному з найбіль
ших танкових боїв другої 
світоаої війни — на Кур
ській дузі. Визволяла Ук
раїну і... згоріла.

Вирішили на комбінаті, 
що треба купити ще одну 
бойову машину. «Фронтова 
подруга» мусить жити й да
лі, нещадно громити за
гарбників.

Другий 
подруга» 
отримав 
року.

В тилу 
ніше — на важких фронто
вих шляхах загинули всі 
воїни героїчного екіпажу...

У книжці на конкретних фак
тах показано, як сучасна мо
лода зміна радянських людей, 
особливо воїни, вчаться у стар
шого покоління вірно служити 
Країні Рад. свято бережуть 
пам’ять про полеглих. І в цьо
му — вищий принцип спадко
ємності поколінь.

Кожного разу кращі з.кращих 
земляки Байди йдуть служити 
у ганкову частішу, в складі якої 
героїчно боровся з фашистськи
ми загарбниками гвардії стар
ший лейтенант К. І. Байда.

У наказ молодим байдів- 
цям золотими літерами 
вписані слова: «Свято бере
жіть І примножуйте героїч
ні традиції радянського на
роду, бойову славу Радян
ської Армії, захищайте Ра
дянську Батьківщину так, як 
захищали її герої Великої 
Вітчизняної війни».

Кіноогляд.
11.30 - Тел.

1 вересня по
чалася перед
плата па періо
дичні видання 
1976 року.

Передплату
приймають всі 
агентства зв’язку, поштові відділення, листоноші 
громадські розповсюджувачі.

Юний друже! І на твою обласну газету «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
триває передплата.
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІПА НА РІК — 2 КРБ. <0 КОП.

2 ПЕРША ПРОГРАМА.
11.15 — Наша афіша. 
(К). 11.20 — Новини.

(К). 11.35 — «Шкільний
екран». «Керівна і спря
мовуюча роль Комуністич
ної партії в розвитку ра
дянської літератури». (К). 
12.05 — Муз. фільм «Ро
манси на вірші О. Пушкі
на». (К). 12.20 — Док.
фільми. (К). Г2.50 — Все
союзний фестиваль худ. 
самодіяльної творчості 
трудящих «Народні талан
ти». (К). 14.00 — «До
30-річчя з дня проголо
шення Демократичної Рес
публіки В’єтнам». Док. 
фільми. (М). 15.00 — к. т. 
— Концерт. 15.20 — «Еко
номічне співробітництво 
соц. країн». (М). 15.50 — 
«Образ комуніста в твор
чості М. Шолохова». (М). 
16.30 — к. т. — «Співає 
І. Скобцов». (М). 17.00 — 
«На головних напрямках 
п’ятирічки». (Д-к). 17.30 — 
«Вісті». (К). 18.00 — «Ек
ран запрошує». (К-д). 18.30 
— «XXV з’їзду КПРС - 
гідну зустріч». (Х-в). 19.00 
— Першість СРСР з фут
болу: «Зоря» — «Динамо» 
(К) 20.45 — «На добраніч, 
дітні». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т. Кубок 
європейських чемпіонів з 
хокею: ЦСКА — «Тесла». 
2-й і 3-й періоди. (М). 22.40 
— «.Музиканти про музи
ку». (М). По закінченні — 
новини. (М),
' ДРУГА ПРОГРАМА. 
17.00 — «В ефірі — «Мо
лодість». (М). 18.00 — Ого
лошення. (К). 18.15 — «За
вершення другої світової 
війни і нові шляхи Азії». 
Бесіда. (К). 18.30 -
Г. Фольф. «Італійська се
ренада». (М). 18.35 —
«Подвиг». (М). 19.05 — 
«Народна творчість». (М). 
19.45 — Худ. фільм «За 
двома зайцями». (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 — 
Худ.
жена 
рія. 
ця.

телефільм «ІІарод-
революцією». 2 се-

(К). 22.50 — Нови-
..... (К).

З ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М).

4П Е Р Ш А 
ПРОГРА М А.

9.00 — Нови
ни. (М). 9.10—к. т. 
Гімнастика. (М).
9.30 — н. т. «Веселі 
старті:». (М). 10.15 
— «Обличчя дру
зів». (М). 11.00 —
к. т. 
(М). 
фільм. (М). 14 00 - 
фільми. (М). 11.30 — 
роги за горизонт».
15.00 — «Про соціалістич
ний реалізм». (М). 16.00 — 
«Шахова школа». (М). 
16.30 — Муз. фільм «Жит
тя пісні». (К). 16-40 — 
«XXV з'їзду КПРС — гід
ну зустріч». (Херсон). 17.00 
— Фільм-копцерт «Як жи
вуть рибаки». (К). 17.20 — 
Для дітей. Р. Каганов, 
Е. Успенський. «Спадщина 
Вахрама». Вистава. (Запо
ріжжя). 18.15 — «Плуг вчо
ра і завтра». (К). 19.00 — 
Оголошення. (К). 19.10 — 
Д. Шостакошіч. Шоста 
симфонія. (М). 19.40 — к. т. 
Тел. худ. фільм «Аварія». 
1 серія. (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — Коіі- 
церт радянської пісні 
«Кримські зорі». По за
кінченні— новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
18.00 — Новини. (М). 18.15 
— «У кожному малюнку — 
сонце». (М). 18.30 — Тел. 
док. фільм. (М). 19.10 —
«Вісті». (К). 19.40 — Кон
церт інструментального 
тріо. (Харків). 20.10—«Тру
довий переклик». (До
нецьк). 20 45 — «На доб
раніч. діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «В 
ефірі — «Молодість». (М). 
21.10 — Міжнародний тур
нір з художньої гімнасти
ки. По закінченні — нови
ни. (М).

5 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М).
9.10 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30 — «На приз 
клубу «Шкіряний м’яч». 
(М). 10.00 — к. т. Тел. худ. 
фільм «Аварія». 1 серія. 
(М). 11.20 — «Музиканти
про музику». (М). 15.55 — 
«Наша афіша». (К). 16.00 
— «Поезія». (Львів).- 16.30 
— «Творці голубих трас». 
(К). 17.00 — Док. фільм на 
атеїстииу тему «Сповідь 
мимоволі». (К). 17.30 —
«XXV з’їзду КПРС — гід
ну зустріч». (Харків). 18.00 
— «День за днем». (К-д). 
16.15 — к. т. «Казка про 

старий кедр». Мультфільм, 
(М). 18.35 — «Львівський
досвід». (М). 19.05 — к. т. 
«Скрипка, віолончель та 
гітара». . Концерт. (М). 
10.50 — к. т. Тел. худ. 
фільм «Аварія». 2-а серія. 
(М). 21.00 - «Час». (М). 

21.30 — к. т. «Танцює Майя 
Плісецька». (М). 22.45 — 
Вечір оперети. (М). 23.35— 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.. 
16.25 — к. т. «Сміливі лю
ди». Худ. фільм. (М). 18.00 
■- Оголошення. (К). 18.30— 
Муз. фільм «Саратовські 
дзвіночки*. (К). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.30 —
О. Островськпй. «На вся
кого мудреця доволі про
стоти». Фільм - вистава, 
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час*. 
<М). 21.30 — Продовження 
фільму-внетави. (К). 23.00 
— Новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.55 — Наша афіша. (К), 
10.00 — «До Дня працівни
ків нафтової та газової 
промисловості». «Суботи і'І 
репортаж». (Львів). 10.30 
— Для старшокласників. 
«Парус». (Одеса). 11.00 — 
Док. фільм. (К). 11.30 -»
«В ім’я миру». (Донецьк). 
11.45 — Л. Українка. «1<а* 
сандра». Фільм-виетава, 
(К). 13.15 — «Поезій». (К). 
14.00 — Є. Жуковська* 
«Дивний Вовка». Вистава. 
(К)? 14.50 - «Містам і се
лам Укпїни бути зразковії* 
ми». (Миколаїв). 15.20 — 
Для дітей. Худ. фільм 
«Золотий ключик». (К). 
16.35 — Сцени з балету 
«Аниа Кареніва». (К). 

. .17.10 — Док. фільм «Моє 
сине місто». (К). 17.30 — 
Концерт. (К). 18.15 — Муз, 
фільм, (К). 18.30 — «Віє* 
ті». (К). 19.00 — Першість 

СРСР з футболу: «Дніпро» 
(Д-к) — «Динамо» (К). 
(Дгк). 21.00 - «Час». (М). 
21.30 — Худ. фільм «Дже
рела». 1-а серія. (К). 22.45 
— к. т. «Київ музичний». 
(К). 23.15 — Новини. (К),

7 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М).
9.10 — к. т. Гімнасти* 

для дітей. (М). 9.30 
т. «Будильник». (М)* 

10.00 — «Служу Радянсько* 
му Союзу». (М). 11.00
к. т. «Зустріч юнкорів тсУ' 
лестудії «Орля» з Героєм 
Соціалістичної Праці рек* 
тором МВТУ ім. Бауман»! 
Г. А. Ніколаєвим. (М)< 
12.00 — «Муз. кіоск». (М)* 
12.30 — «Сільська година».• 
(М). 13.30 — к. т. «Сьо
годні — День працівників 
нафтової 1 газової промне* - -----—3 мр 

промне* 
Д. Ша* 
— Муз* 
14.30 -» 
— День

к а 
к.

лозості». Бесіда 
ністром пафгової 
лозості СРСР В. 
шипим. (М). 13.45 
програма. (М). 
к. т. «Сьогодні 
іірацізпнків нафтової і га
зової промисловості». Бе* 
сіла з міністром газової 
промисловості С. А. Оруд* 
женим. (М). 14.45 — к. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею! 
«Крила

ка. (М). 9.30 - к. т. «Від
гукніться, горністи». (М).
10.15 — к. т. «Народна
творчість». (М). 10.55 —
Худ. фільм «За двома зай
цям«». (М). 12.10 — «Спі
ває І. Скобцов». (М). 14 00
— Док. фільм. (М). 14.30 —
«Наука сьогодні*. (М). 
1500 — М. Прилежаева. 
«Дивний рік». (М). 15.30 — 
«Розповіді про професії». 
(М). 16 10 —' «XXV з’їзду 
КПРС — гідну зустріч». 
(Херсон). 16.30 — к. т. 
«Культура слова*. (К). 
17.00 — «На шкільних ши
ротах». (К). 17.30—«Екран 
молодих». (Х-в). 18.00 — 
«День за днем». (К-Д). 18.15 
к. т. «Дважди два чотири». 
(М). 18.30 — Муз. фільм. 
(М). 19 00 — «Активний бо
рець за мир та дружбу». 
«До 75-річчя з дня народ
ження президента Фінлян
дії Урхо Калева Кекконе
на». (М). 19.30 -- к. т.
«Міжнародна товариська 
зустріч з Футболу. Олім
пійська збірна СРСР — 
збірна НДР. (М). В перер
ві — «Тираж «Спортлото». 
(М). 21.15 - «Час».
21.45 — ««Обличчя 
зів». (М). 22.30 -
Міжнародний турнір 
ложпьої гімнастики.
По закінченні — 
ни. (М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 1800 

«— Оголошення. (К). 18.30— 
«Палітра». (К). 19.00 —
«.Вісті». (К). 19.30 — Док. 
фільм «Похід у моло
дість». (К). 20.00 — «Укра
їнські мелодії». (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — «Сільськогос
подарський тиждень». (К).
21.15 - «Час». (М). 21.45
— Худ. телефільм «Народ
жена революцією». (К). 
23.05 — Новини. (К).

9.10 — к. т. Гімнасти-
(М). 9.30 — К. т. «Від-

дізналися піз-

«молодой КОММУНАР* 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

танк «Фронтова
Кирило Байда 

2 червня 1944

«Криля Рад» — ЦСКА.
2-й і 3-й періоди. (М). 16 15 

«Міжнародна на* 
(М).

— к. т.
нефами». (М). 16.45 —
Е. Гріг. Сената номер 3. 
(М). 17.15 — «Діти Країни 
Рад». Тел. док. фільм* 
(М). 18.30 - Новини. (М)< 
18.15 — к. т. Мультфільми- 
(М). 18.45 — к. т. Концерт 
народної музики. (М). 
18.55 — к. т. «Клуб кіно* 
подорожей». (М). 19.56 •” 
к. т. Тел. театр мініатюр 
«ІЗ стільців». (М). 21.00 
«Час». (М). 21.30 — к. тЛ 
«Нові мелодії року». (К>- 
’22.15 — Першість СРСР з 
футболу: «Зоря» — «Кар* 
пати». 2-й тайм. (В-д)< 
23 00 — Новини. (К).
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лови- 6 ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини, (М). 
9.10 — к. т. Гімнасти-
(М). 9.30 - К. т.ка. ___

«АБЇЗГдейка». (М). 10.00- 
к. т. Тел. худ. фільм «Ава
рія». 2-а серія. (М), 11.05— 

. «Для пас, батьки!*, (ЛІ).
11.35 — Муз. програма 
«Ранкова пошта». (М). 
12.05 — «Суботній репор
таж». (К-д). 12.20 — Теле
фільм. (К-Л). 12.30 — к. т. 
«Муз. календар». (М). 
13 00 — «Здоров'я», (М).
13.30 — к. т. «Людина. 
Земля. Всесвіт». (М). 14.00
— к. т. Чемпіонат СРСР з
хокею: «Динамо» (М) — 
«Спартак» (М). 10.20 —
і:, т. «У світі тварин*. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.15
— к. т. Мультфільм. (М).
18.35 ". - 
(М). 18.55 - 
пат СРСР
ЦСКА — «Динамо» (МЇ). 
2-й тайм. (М). 19.45 — «Не
вдалі ЗЛОДІЇ». Худ. фільм. 
(М). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — к. т. «Соцрт-75». 
Передача з Польщі, По 
закінченні — новини. (М),

— к. т. «Пісвя-75». 
К. т. Чемпіо- 
з Футболу: 

«Динамо» '■■■

ДРУГА ПРОГРАМА.
9.55 — Наша афіша. (К)* 
10.00 — «Сьогодні — день 
працівників нафтової та 
газової промисловості», 
(Харків). 10.30 — Муз- 
фільм «Одеський опер* 
ний». (К). 11.30 — «Порт» 
рег митця». Телефільм. 
(К). 12.20 — Мультфільми. 
(К). 12.45 — Перший Вс« 
союзний фестиваль XV* 
дожпьої самодіяльної
творчості трудящих. «На* 
родні таланти». (Львів)* 
13.15 — «Науки — вироб
ництву». (Д-к). 13.35 — Кі
ножурнал. (К). 13.4.1
«Мальовнича Україна»'* 
(В-д). 14.15 — «Екран мо
лодих». (К). 15.00 — Кіно*' 
комедія «Дар». (К). >6.30
— Для дітей «Сонячне ко
ло». (К). 16.00 — «СлавА
солдатська». (Одеса). 17.00
— Фільм-копцерт «Вятські
наспіви». (К). 17.20- ХуД/
фільм «Джерела». 2 серія' 
(К). 18.30 - «Вісті». <КГ/ 
19.00 — Першість СРСР З 
футболу: «Шахтар* ”?
«Чорноморець*. (Донецьк)* 
20.45 — «На добраніч, Ді» 
ти!». (К). 21.00 - «Час*/ 
(М). 21.30 — к. т. -Година 
великого симфонічного ор* 
кестру». По закінченні •г° 
новини, (М),
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