
МНОЖИТИ РЯДИ 
громадських інструкторів

ОЕЛИЧНА програма роз- 
° горнутого будівництва 
в нашій країні, накреслена 
історичним XXI з’їздом 
К.ПРС, нерозривно зв’язана 
з вихованням нової людини, 
в якій повинні гармонійно 
поєднуватись духовне ба
гатство, моральна чистота і 
фізичне загартування.

Виключного значення у ви
хованні людей комуністич
ного суспільства набуває 
зараз робота по дальшому 
розвитку фізкультури і спор, 
ту серед трудящих. У вико
нанні поставлених завдань 
особливо важлива роль на
лежить громадським кад
рам. Без громадського ак
тиву інструкторів та суддів 
з різних видів спорту, без 
їх активної участі у фіз
культурному русі, розв’яза
ти питання про збільшення 
рядів фізкультурників не
мислимо.

Зараз на Кіровоградщині 
працює понад 4 тисячі 
громадських інструкторів та 
близько трьох тисяч спор
тивних суддів. День у день 
ці ентузіасти спорту відда
ють свій вільний час і енер
гію улюбленій справі даль
шого розвитку і процвітан
ня фізкультури і спорту.

Для прикладу можна 
взяти комсомольця П. Пе
карського з Олександрії. 
Будучи різнобічно розви
неним спортсменом, він сис
тематично виступає в зма
ганнях, захищаючи спортив
ну честь рудоремонтного 
заводу. Юнак — суддя з 
баскетбола, волейбола, руч
ного м’яча, в громадському 
порядку веде секцію з во
лейбола. Поєднуючи успіш
ну виробничу діяльність з 
великою громадською робо
тою по фізичній культурі і 
спорту, П. Пекарський слу
жить чудовим

- для заводської
прикладом 

молоді.

НА ПРОТЯЗІ десяти ро
ків займається горо-

керує 
у ко- 

вагон-

дошним спортом і 
секцією по городках 
лектнві фізкультури 
ного депо станції Гайворон 
Володимир Шелег. Майже 

- весь свій вільний час віддає 
він улюбленому виду спор
ту. Під керівництвом В. Ше- 
лега у Гайвороні спорудже
но городошний майданчик, 
який є кращим в області. 
Виступаючи в обласних зма
ганнях, колектив вагонного 
депо зайняв третє призове 
місце.

Наведені приклади з усі
єю очевидністю свідчать про 
важливу роль громадськості,

Вільгельм ПІК
Від Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу 

Президії Верховної Ради СРСР
Ради Міністрів Союзу РСРЦентральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, Пре- ридія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР з глибоким сумом (сповіщають партію і всіх трудящих Радянського Союзу, що 7 вересня о 8 годині 55 хвилин у Берліні після тривалої і тяжкої хвороби вмер Президент Німецької Демократичної Республіки, член Політбюро Центрального Комітету Соціалістичної єдиної партії Німеччини, ветеран робітничого і комуністичного руху Німеччини, один з видатних діячів міжнародного комуністичного руху, вірний друг Радянського Союзу товариш Вільгельм Пік.

Центральний Комітет 
Комуністичної партії 
Радянського Союзу

Презндія Верховної 
Ради СРСР

Рада Міністрів 
Союзу РСР

Смерть президента НДР Вільгельма Піна
З Берліна повідомляють, що 7 вересня вмер один з видатних діячів німецького 

міжнародного робітничого руху, президент Німецької Демократичної Республіки Віль
гельм Пік.

Рада Міністрів НДР оголосила державний траур з 7 вересня до дня похорону.
Для підготовки і проведення траурних торжеств створено партійно-урядову комі

сію на чолі з Вальтером Ульбвіхтом.
(ТАРС).

ВІД РАДИ МІНІСТРІВ СРСР
Рада Міністрі® СРСР постановила день похорону президента Німецької Демокра

тично? Республіки Вільгельма Піка 10 вересня оголосити днем трауру і вивісити 
траурні прапори.

імені

на спільному за- 
бюро обкому

гічному інституту
О. С. Пушкіна не взятися 
по-діловому за цю справу? 
Кожний майбутній мате
матик, фізик, філолог, про
йшовши відповідний курс 
по фізичній культурі і спор
ту на перших двох курсах, 
зміг би використати потім 
свої знання для шефської 
роботи на підприємствах, 
в школах, колгоспах і рад
госпах. Кадри громадських 
інструкторів, тренерів і суд
дів можна готувати всюди.

У ПІДГОТОВЦІ громад
ських кадрів багато 

повинні зробити спортивні 
школи молоді міст Кірово
града, Олександрії та Но
во-Георгіївська. Обов'язок 
викладачів і тренерів цих 
шкіл полягає в тому, щоб 
більшість випускників одер
жала звання громадського 
інструктора чи судді в об
раному виді спорту.

На всіх спортнвних ба
зах потрібно силами досвід
чених тренерів і спортсме
нів організувати для гро
мадського активу консуль
тації та навчання.

З метою покращення ро
боти з активом необхідно 
активізувати діяльність се
мінарів, курсів і шкіл по 
підготовці голів рад, фіз
оргів колективів, громад
ських інструкторів і суддів 
з різних видів спорту.

ОЕЛИКІ і почесні зав- 
дання поставлені перед 

фізкультурними організа
ціями Кіровоградщннн. 
Протягом семиріччя в об
ласті загальна кількість 
фізкультурників і спорт
сменів має досягти 462 
тисячі чоловік. Щоб вико
нати це завдання, нам не
обхідно мати на кінець се
мирічки 15 тисяч громад
ських інструкторів і суддів. 

Вже в цьому році в облас
ті необхідно підготувати 
8.497 громадських інструк
торів і 4.090 суддів. А то
му фізкультурні організації 
в тісній співдружності з 
комсомолом і профспілками 
повинні ще краще організу
вати роботу по підготовці 
громадських кадрів, не за
буваючи, що цей актив є 
головною силою у розв’я
занні завдань, які стоять 
перед Союзом спортивних 
товариств 
ласті.

про величезну допомогу ак
тивістів у роботі колективів 
фізичної культури.

Непогано розв’язане пи
тання підготовки та вико
ристання громадських кад
рів комсомольськими та 
фізкультурними організація
ми Олександрівського та 
Маловисківського районів. 
В Олександрії тільки за 
перше півріччя було підго
товлено 296 громадських 
інструкторів та 286 спор
тивних суддів. Всього ж у 
місті налічується 700 гро
мадських інструкторів,- що 
майже повністю задоволь
няє вимоги дня: мати на 
кожні 15—20 фізкультурни
ків одного громадського 
інструктора.

У колективах міста регу
лярно проходять семінари 
по підготовці громадських 
тренерів. Проте наші успіхи 
могли бути значно відчут
нішими, якби роботі з фіз
культурним активом скрізь 
приділялось більше уваги, 
якби комітети комсомолу, 
ради спортивного Союзу і 
спортивних товариств кра
ще дбали про підготовку,
розстановку та найраціо-. 
нальиіше використання на 
практичній роботі громад
ських фізкультурних кадрів.

ПИТАННЯ підготовки та 
роботи з фізкультурним 

активом в області були об
говорені 
сіданні
ЛКСМУ та президії облас
ної ради Союзу спортивних 
товариств і організацій. В 
постанові відзначалося, шо 
підготовку громадських 
кадрів необхідно вести на 
базі середніх шкіл, техніку
мів, інституту та спортивних 
баз шкіл, в яких готувати 
громадських тренерів з 
усіх видів спорту, суддів 
та голів рад колективів 
фізкультури. Адже зараз в 
області в середньому на 
кожного інструктора припа
дає по 46 фізкультурників.

Особливо мало громад
ських фізкультурних кадрів 
в Рівнянському, Ново-Ар
хангельському, Компаніїв- 
ському районах, де на кож
ного інструктора припадає 
майже по 100 чоловік фіз
культурників.
при такому 
ти розмову 
організацію 
спортивної 
сомольських 
колективах 
Ясно, що ні.

Чому б, скажімо, педаго-

Хіба можна 
становищі вес- 
про правильну 
фізкультурно- 

роботи в ком- 
організаціях чи 

фізкультури!

і організацій об-

В. ЖУЧЕНКО, 
обласної ради 

спортивних то-
голова
Союзу 
варнств і організацій.

І

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

П’ятниця, 9 вересня 1960 р.

В обкомі ЛКСМУ

Рік видання IV 
№ 31 (304).

Москва зустрічає 
перших ОЛІМПІЙЦІВ
6 вересня в Москву з Ри

ма повернулась перша гру
па радянських олімпійців. 
В її складі велосипедисти, 
веслярі, п’ятиборці, плавці, 
стрибуни у воду, борці і 
легкоатлети. Всього 98 чо
ловік.

Серед прибулих — воло
дар золотої олімпійської ме
далі. видатний радянський 
велогонщик

В розмові 
том 
нов

— Ми щасливі, що знову 
в рідній Москві, і раді ра
портувати, що на XVII олім
пійських і
спортсмени 
ють славу 
Вітчизни, 
москвичам.

На Шереметьєв с ь к о м у 
аеродромі предст а вник» 
спортивної громадськості 
столиці влаштували олім
пійцям теплу зустріч.

(ТАРС).
- 0-

'ГАРС 
заявив:

В. Капітонов.
з кореспондев- 
Віктор Капіто-

іграх радянські 
з честю захища- 

' своєї любимої 
Палкий привіт

по

за 
на

ПЕРЕДОВА доярка 
госпу ім. Щорса, Бо- 

бринецького району, Олена 
Грекул вже надоїла по 
2500 кілограмів молока від 
кожної із закріплених 
нею корів і вийшла 
друге місце у змаганні доя
рок району. Олена бореться 
за право участі в обласному 
святі тваринників

А. БІЛИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу. • • •

ДОЯРКИ молодіжної 
ферми колгоспу «Мо

лода гвардія», Рівнянського 
району, борються за те, 
щоб фермі було присвоєно 
званий комуністичної. Хо
роші у них успіхи. Серед
ньодобовий надій на корову 
зараз складає 12 літрів. 
Доярки беруть участь і в 
заготівлі кормів.

Л. АНДРЮЩЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу. * * •

Третій рік утримує пер
шість серед доярок 

колгоспу ім. КалінІна, Нов- 
городківського району, ком
сомолка Марія Чоботар, 
хоч є у неї такі серйозні су
перниці по змаганню, як 
Валя Нива, що вже теж 
біля 2 тисяч літрів на коро
ву надоїла.

Марійка І Валя будуть 
представниками від нашого 
колгоспу на обласному свя
ті тваринника,

К. РУБЕЛЬ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу.

МЕТАЛОЛОМ—-МАРТЕНАМ
МЕТОЮ активізації роботи комсомольських орга
нізацій по збиранню металевого лому і надання 

допомоги металургійній промисловості республіки у 
збільшенні випуску металу бюро обкому комсомолу 
своєю постановою зобов’язало міськкоми, райноми 
ЛНСМУ, комітети первинних комсомольських організа
цій разом з уповноваженими «Втормета» ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
АКТИВНУ УЧАСТЬ. КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ, ПІОНЕ
РІВ І ШКОЛЯРІВ У РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ КОМСО
МОЛЬСЬКОМУ МІСЯЧНИКУ ПО ЗБИРАННЮ МЕТАЛЕ
ВОГО ЛОМУ. ЯНИЙ ПРОВОДИТЬСЯ 3 15 ВЕРЕСНЯ ПО 

> конкретні зав
дання міським, районним комсомольським організаціям 

) лому металів під час місячника.
___  нагородження комсомольських організацій, які 

відзначаться під час проведення місячника, ЦК ЛКСМУ 
встановив по другій групі такі грошові премії:

обласній організації — ОДНА ПРЕМІЯ В РОЗМІРІ 
2.500 КАРБОВАНЦІВ;

міській та районній організаціям — ДВІ ПРЕМІЇ ПО 
. 1.000 КАРБОВАНЦІВ КОЖНА:

І
 первинній організації — ОДНА ПРЕМІЯ В РОЗМІРІ 
500 КАРБОВАНЦІВ.

І
ВОГО ЛОМУ, ЯКИЙ ПРОВОДИТЬСЯ З 1!
15 ЖОВТНЯ 1960 РОКУ. Затверджено

ДЗННЯ МІСЬКИМ ляйонмим ипмгпмлпьгкиї 
і по збиранню 
4 Для нагор

Понижають односельчани цю русяву тичину і весе
лими блакитними очима. Та й як не поважати: зовсім 
молода ще, а в праці усіх випередила. Ліда Рябоконь — 
краща доярка колгоспу Імені 40-річчя Жовтня, Ново- 
празького району. Від кожної із закріплених за нею ко
рів дівчина вже надоїла близько 2000 літрів молока. 
Непогані показники!

НІ КОРМІВ, НІ ПІЙЛА
Працюю я доярем на 

фермі колгоспу імені Лені
на, Маловисківського райо
ну. Доглядаю 15 корів. Ме
ні, звичайно, хочеться вико
нати своє зобов'язання, а 
тому не можу мовчати про 
причини, які перешкоджа
ють цьому.

Надої у нас на фермі не 
збільшуються, а іноді й різ
ко падають. Це тому, шо 
корми доставляються з пе
ребоями, особливо у неді
лю або ж у дощову погоду.

—— ----- ------------ .
Заключний концерт декади північно- 
осетинського мистецтва і літератури

вересня в Москві, у6
Кремлівському театрі від
бувся заключний концерт 
декади північноосетинсько- 
го мистецтва і літератури.

Все краще, що показали 
в цей вечір осетинські гості, 
вони створили в співдруж
ності. з допомогою росій-

весь день

Голова

він 
на

Оце нещодавню 
не підвозили їх.

Коровам у нас на фермі 
не дають пійла. Голова 
правління артілі тов. Скрип
ник чомусь не вживає за
ходів, щоб покінчити з непо
добствами. А може 
і не знає про них, бо 
фермі буває рідко, лише то
ді, коли хтось з районного 
начальства приїздить.

Л. ГУРА, 
комсомолець.

ських друзів. Про не співа
ють вони, закінчуючи кон- 
щдрт піснею В. Мураделі 
«Спасибі, партіє, тобі», — 
піснею, яка славить Кому
ністичну партію.

На концерті були присут
ні керівники Комуністичної 
партії і Радянського уряду-



Семирічці-нашу працю.
☆ ☆

Комсомольці Харківщини—заспівувачі 
боротьби за технічний прогрес

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ — одна з провідних індустріальних 
областей нашої Батьківщини. Тут широко розвинута машинобу

дівна, електротехнічна і приладобудівна промисловість, є сотні круп
них заводів і фабрик, 94 будівельні і монтажні організації, понад 80 
проектних і науково-дослідних інститутів, 22 вузи 1 45 технікумів.

Підприємства виготовляють і постачають тисячі найменувань ма
шин, обладнання і приладів майже для всіх галузей господарства.

За півтора року, що минули після XXI з°їзду КПРС, обсяг промис
лового виробництва Харківщини збільшився на 24 проценти, а про-- 
дуктивність праці зросла на 13,8 процента.

Різко зріс випуск парових турбін, тепловозів, крупних електрома
шин, засобів автоматизації. Добування природного газу збільшено 
вдвоє.

Здійснюючи рішення партії і уряду про технічний прогрес, під
приємства області створили за цей період 435 1 запровадили у ви
робництво 165 зразків першокласних машин і приладів. Серед нихз 
турбогенератор з водневим охолодженням потужністю 200 тисяч кі
ловат, нові магістральні тепловози, парові турбіни високої потуж
ності, швидкохідні колісні і гусеничні трактори, самохідні шасі І 
багато Іншого. Зроблено повий крок на шляху зниження собівартості 
продукції, механізації трудомістких робіт,

Ще більш відповідальні завдання належить виконати трудівникам 
Харківщини в наступні роки семирічки. Рішення липневого Пленуму 
ЦК КПРС стали для них, як 1 для всього радянського народу, бойо
вою програмою дій.

У всій цій грандіозній роботі гідне місце належить комсомольській 
організації, юнакам і дівчатам міста і області.

VIII Пленум ЦК ВЛКСМ, який закінчився 3 серпня, заслухав до
повідь Харківського обкому ЛКСМУ «Про участь комсомольців і мо
лоді Харківської області в боротьбі за технічний прогрес і поліп
шення якісних показників виробництва». Пленум відзначив, що хар
ківська комсомольська організація активно допомагає партійній ор
ганізації області в боротьбі за дострокове виконання завдань семи
річного плану. ,

Про досвід роботи харківських комсомольців і молоді в боротьбі 
за технічний прогрес, про їх вклад в спорудження найважливіших 
будов семирічки і розповідають вміщені на цих двох сторінках 
матеріали.

НА УДАРНІЙ
КОМСОМОЛЬСЬКІЙ

ЗМПВСЬКА • комсо
мольська ДРЕС — 

одна з найбільших енерге
тичних новобудов семирічки, 
що споруджується недалеко 
від Харкова. На ударній бу
дові працюють сотні моло
дих робітників, які прибули 
сюди за путівками комсомо
лу. Вони — застрільники 
змагання за право назива-

тися колективами і ударни
ками комуністичної праці.

На дільницях і в брига» 
дах діють 80 комсомоли» 
ських постів, які нагляди* 
ють за ходом робіт ^негай
но реагують на найменші 
недоліки, добиваючись їх 
усунення.

Тепер уже недалекий той 
коли комсомольська

Бойова програма дій
V АРКІВСЬКА комсомольська 
** організація подає партійній 
організації області дійову допо
могу в боротьбі за технічний про
грес і поліпшення якісних показ
ників виробництва. її діяльність в 
цьому напрямку дістала, як відо
мо, позитивну о рінку на VIII Пле
нумі ЦК ВЛКСМ.

Нині молоді харків'яни ще з 
більшою енергією, комсомольським 
запалом ведуть боротьбу за як
найшвидше перетворення в життя 
величних накреслень Комуністич
ної партії.

— Історичні рішення липневого 
Пленуму ЦК КПРС стали для мо
лоді нашої області, як і для всьо
го радянського народу, бойовою 
програмою дальших дій, — заявив 
кореспонденту ТАРС 
Харківського обкому 
А. Шухов.

Після закінчення
Пленуму минуло небагато 
але перші кроки по шляху вико
нання його рішень комсомольці 
вже зробили.

Відомо, яке велике значення

Розмова з секретарем 
Харківського обкому ЛКСМУ 

А. ШУХОВИМ
□

секретар
ЛКСМУ

липневого 
часу,

ЕНТУЗІАСТИ
ТУРБОБУДІВНИКИ

* заводу імені Кіро
ва в кіпці черпни — на 
рік раніше строку ви
пустили останню, дванад
цяту гідротурбіну по- 
тужністю тисяч кіло
ват для Кременчуцької 
ГЕС на Дніпрі.

У ішому велика за
слуга комсомольців І мо
лов.’, які впроваджують 
з життя технічні ново
введення, які шефствують 
чад «■блакитним вогни
ком*. як називають тут 
влвктрозварку. Всі вали 
до гідротурбін зробили 
їавркями. Це дозволило 
вначно зменшити трудо
емкість механічної об
робки, зберегти сотні 
іони металу і зекономи
ти ііізтора мільйона кар- 
боиинців держ-зпих кош
тів.

Вперше у практиці ра
дянського турбобудуван
ня ротор циліндра низь
кого тиску парової тур
ман потужністю 150 ти
сяч кіловат, розрахова-

«О*****»*»*»***»* »♦♦♦♦♦

Харківське— 
значить

ВІДМІННЕ
«1-й сорт. Виготовлено 

бригадою комуністичної пра
ці Людмили Дудки» — ярлнв 
з таким штампом можна ба
чити на багатьох пальто, що 
їх випускає одне з найбіль
ших швейних підприємств 
України — Харківська фаб
рика імені Тинякова.

Свою продукцію бригада 
Люди здає на склад, не че
каючи контролера.

За честь заводської і фаб
ричної 
виробів 
якості

марки, за випуск 
тільки найвищої 

змагаються форму
вальник ХТЗ Віктор Чубин- 
ський, слюсар заводу тор
говельного машинобудуван
ня Микола Шахов та бага
то тисяч інших молодих ви
робничників міста і області. 
Тепер на підприємствах 
Харківщини налічується 120 
молодіжних бригад і більш 
як 1.700 юнаків і дівчат, які 
здобули почесне право зда
вати продукцію з особистим 
клеймом.

партія надає питанням впровад
ження у виробництво не тільки 
нової техніки, але і прогресивних 
технологічних процесів, зокрема, 
механізації зварювальних робіт.

Молоді виробничники ряду під
приємств міста нагромадили пев
ний досвід у зварювальній справі. 
Для його поширення і удоскона
лення організуються шість пока
зових комсомольсько-молодіжних 
зварювальних дільниць на най
крупніших заводах — тракторно
му, турбінному «Електротяжмаиі», 
транспортного машинобудування, 
«Світло шахтаря» і транспортного 
устаткування. Теоретичною і прак
тичною підготовкою кваліфікова
них молодих зварювальників зай
меться спеціальна загальноміська 
школа при Будинку техніки рад- 
наргоспу. Тут будуть читати лек
ції вчені вузів, а практичними за
няттями керуватимуть кращі спе-

ної на 3 тисячі обертів у 
хвилину, харків’яни роб
лять зварним замість 
цільнокованого. Він скла
дається 
кожна з
12 тонн.
готовка для такого рото-

з семи частин, 
яких має вагу 
Відлита ж за-

„БЛАКИТНОГО
ра потребувала б близь
ко двохсот тонн металу— 
в два з лишком рази 
більше. Над впроваджен
ням електрозваркн при 
виробництві велетенських 
роторів також шефству
ють комсомольці заводу.

Електрозварка знайшла 
застосування і на спо
руджуваній тут потужній 
паровій турбіні в 300 
тисяч кіловат, рівної за 
потужністю всій Кахов
ській ГЕС. Циліндр 
низького тиску агрегату 
зроблений зварним, що 
не лише дало економію 
металу, але й різко ско
ротило трудоемкість.
■Добру славу на заво

ді завоювали комсомоль
сько-молодіжні бригади

електрозварників Івана 
Світа йла і Леоніда Стру- 
кова, удостоєних звання 
колективу комуністичної 
праці.

Взявши шефство над 
впровадженням у вироб
ництво зварювальної ав
томатики, комсомольці 
підприємства борються за 
те, щоб не лише розши
рити застосування елект- 
розварки, але й сприяти 
правильній експлуатації 
зварювальних механіз
мів, добиваючись їх ви
сокопродуктивної роботи.

ВОГНИКА" р

За пропозицією ком
сомольців, молоді на за
воді організуються кур
си підвищення кваліфі
кації робітників. Це, 
безумовно, буде сприяти 
успішному освоєнню про
гресивних методів елект- 
розварюваня, па які 
вказано у рішеннях лип
невого Пленуму ЦК 
КПРС І VIII Пленуму 
ЦК ВЛКСМ.

П. АЛЕКСАНДРОВ.

і:

V вересня 1960 р, «МОЛОДИЙ комунар» 2 стор.

нинішнього року.
На знімку: передовий 

монтажник з бригади І. П. 
Калініченка Микола ЦИ- 
ГАНКОВ. На монтажі паро
вої турбіни він виконує зав
дання —

ціалісти зварювального виробни
цтва. В школу записалось кілька 
сот юнаків.

Широкому поширенню зварю
вальної техніки на машинобудів
них підприємствах, безсумнівно, 
буде сприяти і комсомольсько-мо
лодіжний місячник по впровад
женню у виробництво прогресив
них методів зварювання.

Хорошу ініціативу проявили 
комсомольці заводу імені Малише- 
ва. Вивчивши матеріали липневого 
Пленуму Ції. КПРС, вони виріши
ли взяти шефство над виготов
ленням по новій технології ряду 
найважливіших деталей теплово
за. Для практичного здійснення 
шефства при відділі головного 
технолога підприємства створено 
раду молодих спеціалістів. До неї 
входять представники всіх цехів І 
відділів. За попередніми підра
хунками, впровадження прогресив
них технологічних процесів у ви
робництво цих деталей дасть не 
менше 10 мільйонів карбованців 
річної економії.

Велику увагу ми приділяємо 
широкому розповсюдженню про
гресивних методів обробки мета
лу. На тракторному і електромеха
нічному заводах за допомогою мо
лодих спеціалістів механічну об
робку багатьох деталей замінено 
точним литвом. На ряді підпри
ємств успішно стали застосовува
ти такий ефективний метод, як 
електроіскрова обробка деталей.

Істотну допомогу в справі ком
плексної механізації і автоматиза
ції виробництва подають само
діяльні комсомольсько-молодіжні 
конструкторські бюро, створені на 
великих підприємствах і в техніч
них вузах міста. За час, що минув 
після липневого Пленуму ЦК 
КПРС, організовано ще ряд та
ких «штабів механізації». їх в об
ласті більше ста.

Важко переоцінити патріотич
ний почин молодих тракторобудів
ників, які вирішили змагатися за 
виконання семигодинних змінних 
норм за шість годин. Цей почин 
на протязі останнього місяця під
хопили колективи багатьох під
приємств економічного району. 
Комсомольські організації міста І 
області докладають всіх сил до 
того, щоб «7 за 6» стало бойовим 
девізом всіх молодих робітників, 
які борються за найвищу в світі 
продуктивність праці.

електростанція дасть про
мисловий струм Харківсько
му. Сталінському, Полтав
ському. Бєлгородському, 
Курському та іншим еконо
мічним районам. Зараз у 
будівників ДРЕС гаряча 
пора — почався передпус
ковий період. Величезну ча
шу озера Лиман, то вміщує 
понад 55 мільйонів кубо
метрів води, підготовлено 
до заповнення. Від ріки 
Північний Донець збудовано 
канал, яким берегова насос
на станція подаватиме воду 
для підтримання необхідно
го рівня в озері-охолоднику.

Всюди, куди не кинеш 
оком, кипить робота. В ма
шинному залі завершується 
складання турбіни, випуще
ної ленінградським Металіч
ним заводом. Підготовлено 
також і площадку для вста-

новлення турбогенератора, 
який виготовляють на хар
ківському заводі «Електро* 
важмаш». Великий обсяг 
робіт виконано і на монта* 
жі унікального парового 
котла.

Будівники ДРЕС зобов’я
залися у вересні провести 
гідравлічні випробування і 
почати розтоплювання кот
ла для випробування. Щоб 
уявити обсяг і складність 
робіт, треба знати, що для 
доставки парокотельного 
агрегату з Таганрозького 
заводу «Красний котель- 
щик» було потрібно більш 
як п’ятсот залізничних плат
форм. Провадиться також 
монтаж хімічної водоочист* 
ки і всього складного допо
міжного господарства елек
тростанції.

—» Зміївська-комсом о л ь- 
ська — наша гордість, —- 
говорять молоді її будівни
ки. — Вона буде за еконо
мічними показниками най
кращою електростанцією 
Європи!

Перший блок цього по
тужного енергетичного під
приємства країни стане до 
ладу діючих уже наприкін
ці

0 На заводах, фабри
ках, будовах Харкова і 
області працюють понад 
сто тисяч комсомольців. 
Вони активно борються

на 150 процентів.

Фото П. МОРОЗА.

ГАКТИ
за все нове, передове, за дострокове виконання гран
діозного семирічного плану.

□ 5500 бригад, цехів, дільниць і близько 17 тисяч 
молодих робітників змагаються за звання колективу 
і ударника комуністичної праці. 790 колективів і 1700 
молодих трудівників уже удостоєні цього високого 
звання.
• За прикладом Героя Соціалістичної Праці Ва

лентини Гаганової 580 молодих новаторів харків
ських підприємств перейшли працювати на відстаючі 
Ділянки, щоб вивести їх у передові.

Д При безпосередній участі комсомольців і моло
ді на підприємствах області після XXI з’їзду КПРС 
впроваджено 23 автоматичні і напівавтоматичні лі
нії для механічної обробки деталей, 150 конвейєр- 
них і потокових ліній, 80 автоматів, напівавтоматів, 
ппмпіаЛоНИХ ™ агрега™»х верстатів, модернізовано 
понад 2 тисячі одиниць устаткування.
♦ В 19о9—1960 роках близько 150 тисяч молодих 

рооїтників підприємств області здобули нову спе
ціальність, підвищили свою кваліфікацію, 5 тисяч 
юнаків і дівчат вступили у вечірні школи.

Молоді виробничники Харкова в позаурочний 
час виготовили понад 700 комплектів устаткування 
для тваринницьких ферм і засобів механізації тру- 

роб-1т. у колгоспах, подають допомогу в 
.. ■ гриФ,кацн с,л» ремонті техніки, в підготовці ква

ліфікованих кадрів механізаторів.
„ * Піс.ля. ХХ ЗЇЗАї КПРС близько 15 тисяч ком
сомольців і молодих виробничників поїхали з Харко
ва по комсомольських путівках на будівництво шахт 

коасу, Казахстанської Магнітки та інших вели
ких будов країни.

1



наш порив, нашу молодість!
☆

ЯЕЗЛІЧЕННІ багатства
Шебелинського родови

ща, За добу тут видобува- 
ють значно більше природ
ного газу, ніж в 1913 році 
по всій царській Росії.

Говорити про Шебелинку 
потрібно мовою великих 
цифр. Виявлені тут покла
ди, за приблизними підра
хунками, складають понад 
400 мільярдів ку
бометрів. Якщо пе- 
ревести цей газ у І
відповідну по ка- Г ТТ'
Мрійності кіль- 2 II
кість донецького ?
вугілля, то це ста- \
новитиме біля пів- 1
мільярда тонн, 
Щоб перевезти 
стільки вугілля, потрібно 
майже десять мільйонів 
п’ятдесятитонних вагонів.

ІНебелинка — молодий 
промисел. Розробку його 
розпочато лише чотири роки 
тому. Тоді на цю ударну 
будову прибули з комсо
мольськими путівками сотні 
молодих ентузіастів.

у Мені довелось бути одним 
з тих, хто першим приїхав 
на цю землю, щоб добути з 
неї глибоко заховане пали
во. Степ, поля, бездоріжжя... 
Так зустріла нас Шебелин- 
ка. Спочатку жили в палат
ках. Але Батьківщина оз-

. На знімку: інженери- 
конструктори Харківсько
го турбінного заводу 
комсомольці Тамара Го- 
лянд і Олег Потетенко 
за розробкою одного з 
вузлів унікальної раді
ально-осьової гідротур
біни в 508 тисяч кіловат.

Фото Є. Андреєва.

☆ ☆ 

броїла нас потужною техні
кою. І наступ розпочався... 

Багато праці вклали в 
освоєння нової паливної ба
зи комсомольці і молодь, 
яких тут більшість. Вони 
звели ліс бурових вишок, 
збудували опера т о р ськ і 
пункти, станції по очистці і 
виміру добутого газу, про
клали сто кілометрів ас-

фальтованих доріг, спору- 
дили впорядковане селище такі відомі 
«Червоний Донець». В сели
щі — будинки з усіма зруч-" 
ностями, школа-десятирічка, 
філіал технікуму, бібліоте
ка, їдальня, дитячий садок 
і ясла, лазня, пральня.

Боротьба за технічний 
прогрес і підвищення про
дуктивності праці тісно по
в’язана у нас з роботою по 
поліпшенню побуту газови
ків, росту їх загальноосвіт
нього рівня і ділових якос
тей.

Завдяки самовідданій 
праці молодіжного колекти
ву Шебелинки з’явилась 
можливість переглянути на
ші підвищені зобов’язання. 
Ми вирішили досягти на 
Шебелинці в 1962 році рів
ня видобутку газу, запла
нованого для всього Хар
ківського економічного ра
йону на 1965 рік.

Уже на кінець року добо
вий видобуток досягне 50 
мільйонів кубометрів. Це в

Молоді проектувальники комсомольських домен
1—1 А Алчевському металур- 
® “ гійному заводі завер
шується ударна комсомоль
ська будова семирічки. Не
забаром тут почне видава
ти метал домна № 5 — од
на з найбільших у Радян
ському Союзі. її не тільки 
споруджено руками моло
дих будівельників, у її про
ектуванні взяли також 
участь багато молодих ін
женерів і технологів Хар
ківського інституту «Діпро- 
сталь».

—і Нова Алчевська дом
на. — розповідає секретар 
комітету ЛК.СМУ інженер 
Геннадій Горяінов, — бу
де не тільки однією з най
більших, але й найбільш 
механізованою в країні. На
ші проектувальники, серед 
яких багато молодих спе
ціалістів, подбали про те, 

два рази більше, ніж зараз, 
і в двадцять раз більше, 
ніж у перший рік експлуа
тації родовища.

Дострокове виконання на
шим колективом планів се
мирічки дасть Батьківщині 
економію капіталовкладень 
і експлуатаційних витрат 
на суму понад п’ять мільяр
дів карбованців,

В співдружності
3*г*>*^ з вченими ми впро- 

0 ваджуємо на про- 
I 0 мислі телевимірю-
П Iі зання і телеуправ
ії V ління г а з о в и м и 
XX С свердловинами, го-

< туємось до засто- 
іуврння електро

буріння.
На Шебелинці виросли 

__ ' новатори, як 
буровий майстер Герой Со
ціалістичної Праці Дмитро 
Саєнко — бригадир комсо
мольсько-молодіжної брига
ди комуністичної праці; 
старший оператор газопро- 
мислового управління, бри
гадир бригади комуністич
ної праці комсомолець Воло
димир Пивоваров, бригадир 
мулярів Леонід Пилюк і ба
гато інших.

іїіи гаряче полюбили Ше- 
белинку, чудове паливо якої 
подається по газопроводах 
десяти економічним райо
нам Російської Федерації і 
України. Комсомольці, мо
лодь не шкодують праці, 
щоб зробити промисел ще 
більш багатим, впорядкова
ним і красивим.

Г. СУМЕЦЬ, 
секретар комітету ком
сомолу Шебелннського 
газопромислового уп
равління.

щоб при високій продуктив
ності комсомольська домен
на піч видавала чавун з мі
німальною затратою люд
ської праці.

Важливу технічну новин
ку запропонували інженери 
комсомолець Олександр 
Певзнер та Іван Приходь- 
ко. За їх ініціативою запро
ектовано комплексну меха
нізацію робіт на ливарному 
дворі. Про те, що це озна
чає і який ефект вона дає, 
свідчить такий приклад. До
сі заміна повітряних фурм в 
доменних печах всюди про
вадиться вручну. П’ять— 
шість горнових витрачають 
на заміну однієї фурми до 
10 хвилин. А комбайн, що 
його сконструювали наші 
молоді винахідники, вико
нує цю роботу протягом З 
хвилин.

☆

ШКОЛА 
героя праці 

К. С. Кислякова
Двадцять сім років то

му молодий робітник 
Костянтин Кисляков упер
ше почав самостійно оброб
ляти на токарному верстаті 
деталі парових турбін. Май
стерності ного навчили кад
ровики. Досконало оволо
дівши професією токаря і 
складними верстатами, К. С. 
Кисляков сам почав навча
ти свого мистецтва молодь.

Нині токар Харківського 
турбінного заводу К. С. 
Кисляков — Герой Соціа
лістичної Праці, лауреаі 
Сталінської премії.

Зробити свій успіх на
дбанням інших стало зако
ном життя уславленого но
ватора. Тільки після Вели
кої Вітчизняної війни тов. 
Кисляков навчив професії 
токаря 50 юнаків.

Повернувшись з Всесоюз
ної наради передовиків 
змагання за звання бригад 
і ударників комуністичної 
праці, К. С. Кисляков взяв 
нове зобов’язання: до кінця 
семирічки навчити профе
сії токаря 20 молодих ро
бітників.

Костянтин Сергійович не 
тільки новатор і вмілий ви
хователь молодих робітни
ків, а й палкий пропаган
дист. Більш як десять років 
він виступає з доповідями і 
лекціями. Перу токаря Кис
лякова належать брошури 
про досвід роботи — «На
скрізні бригади відмінної 
якості», «Нове перемагає».

Передбачено також меха
нізований спосіб розкриван
ня льотки. заряджання 
гармати стрічковою масою, 
очистки жолобів, механіза
ція інших важких робіт, що 
виконуються вручну.

Комсомольці бригади ко
муністичної праці, очолюва
ної інженером Георгієм Ні- 
колаєвим. по-новому роз
в'язали технологію дуття. 
Вони запроектували в домні 
нові високотемпературні по- 
вітронагрівники. Завдяки 
цьому температура дуття 
підвищиться до 1200 граду
сів — буде на 300—400 
градусів більшою, ніж в іс
нуючих домнах. Саме це 
нововведення дасть можли
вість збільшити продуктив
ність печі на 10—12 про
центів та економити щороку 
понад 50 тисяч тонн коксу.

☆ ☆ .......................

Майстри на всі руки І
І-/ОЖНОМУ молодому виробничникові — суміжну і 
1 1 професію! З такою ініціативою виступили ком- " 
сомольці моторобудівного заводу «Серп і молот». 
На підприємстві розгорнулося змагання за оволодін
ня молоддю кількома спеціальностями. Для цього в 
усіх цехах створено широку сітку технічних гуртків, 
якими керують найбільш досвідчені майстри тієї або 
іншої професії. На спеціально виділеному устатку
ванні новатори виробництва навчають гуртківців 
прогресивних методів роботи.

Почин моторобудівників тепер підхопили колекти
ви багатьох інших заводів і фабрик. Близько ЗО ти
сяч молодих харків’ян уже володіють суміжними 
професіями. Тільки завдяки цьому продуктивність 
праці на ряді підприємств зросла на 6—8 процентів.

Ї,,ЯІ

Вклад тракторобудівників
«Т -75» — нова машина

■ для соціалістичного 
сільського господар с т в а. 
Зовні вона майже нічим не 
відрізняється від звичайно
го гусеничного трактора 
«ДТ-54». який протягом 
післявоєнних років випус
кали на ряді заводів нашої 
країни. Зате вона має такі 
експлуатаційні якості, про 
які механізатори тільки 
мріяли. Новий трактор мож
на вести на великих швид
костях. При меншому витра
чанні дизельного палива він 
на оранці підвищує продук
тивність праці на 35—45 
процентів, а на таких робо
тах, як сівба, культивація, 
боронування, — в півтора 
раза ^перевершує свого по
передника «ДТ-54».

В день відкриття липне- ■ 
вого Пленуму ЦК КПРС 
харківські тракторобудівни
ки рапортували партії, уря
ду, народові: «Перші маши- 
шг «Т-75» випущено до
строково!»

У цій великій виробничій 
перемозі всього колективу 
ХТЗ імені С. Орджонікідзе 
немала заслуга заводської 
молоді.

Розуміючи, яке велике 
значення новий трактор має 
для сільського господарства, 
комсомольці підприємства 
взяли шефство над впровад-

* 
в 
о а 
в

їй

женням його у виробництво. 
Заводський комітет ЛКСМУ 
створив спеціальний комсо
мольський штаб, який на
глядав за всіма виробничи
ми процесами — від виго
товлення окремих деталей 
та вузлів до складання 
«Т-75» на конвейєрі. В усіх 
цехах і на найважливіших 
ділянках діяли десятки ком
сомольських постів, які не
гайно сигналізували про не
поладки, затримки, зриви.

Великого успіху добилися 
молоді виробничники експе
риментального цеху. Вони 
достроково виготовили до
слідні зразки «Т-75», які ді
стали добру оцінку на дер
жавних випроб у в а п н я х. 
Особливо відзначилися при 
цьому молоді конструктори 
Т. Головач, В. Шевченко, 
Л. Дейнега та інші.

Молоді тракторобудівни
ки активно допомагали гос
подарникам. партійній ! 
профспілковій організаціям 
заводів забезпечити повний 
перехід на випуск «Т-75» з 
першого вересня 1960 року.

На знімку: передові
слюсар і-регуліовальїіи к н 
комсомольці Євген ТАРУ- 
СИН (справа) І Микола ПА
ТА РО В перевіряють роботу 
гідрокавісної системи трак
тора «Т-75».

Фото Є. ЛІІДРЄЄВА.

а
^АГАТИЙ промисловими гіган- 

тами індустріальний Харків. 
Один з них — завод транспорт
ного машинобудування імені Ма- 
лишева. Звідси на сталеві магі
стралі країни виходять могутні 
коасені-тепловози.

Народження ножного локомоти
ва особливо тісно пов’язане з пра
цею багатотисячної армії завод
ських комсомольців.

...Тепловоз «ТЕ-12». Самі по 
собі ці літери і цифра багатьом 
нічого не кажуть. Але за скупим 
І сувопим визначенням — масо
вий героїзм великого творчого ко
лективу.

За доброю традицією, яка вста
новилася на заводі, шефство над 
виробництвом «ТЕ-12» — найпо
тужнішого в країні тепловоза взяв 
комсомол. Заводський комсомоль
ський штаб очолив молодий енер- 
/',йний спеціаліст Симон Тума- 
нян —• майстерний зварювальний, 
який без відриву від виробництва 
Скінчив в цьому році інститут.

Комсомольські штаби і сиг
нальні пости працюють в цехах. 
°они вибрали найдійовіші, найдо- 
Х|аяивіші і наймасовіші методи 
°°ооти. Не пропускали жодного

=^= МОГУТНІ
ТЕПЛОВОЗИ-ДОСТРОКОВО

недоліку, добивались прискорен
ня випуску двосенційного вантаж
ного тепловоза потужністю шість 
тисяч кінських сил.

ДО цих пір в моїй уяві, — роз
повідає заступник секретаря 

заводського комітету комсомолу 
інженер Володимир Ковальов, 
величезний барвистий щит, за
кріплений на тільки що зварено
му кузові локомотива. Комсомоль
ці ніби одушевили створену ма
шину. яка тепер вже сама звер
талась до них, до всіх тепловозо
будівників. Ось про що сповіщав 
напис на шиті: «Я повинен ви
йти на магістраль Батьківщини 
до липневого Пленуму ЦК 
КПРС!»

Було помітно, як це вплинуло 
на людей. Кожний прагнув від
повісти ділом своєму дітищу!..

А біля прохідної великий стенд 
розповідав, хто сьогодні відстає, а 

хто попереду, скільки днів зали
шилось до випуску «ТЕ-12». 
Члени штабу регулярно міняли 
дані, щоб весь колектив постійно 
знав, як іде робота.

Проходячи по цехах, ви легко 
могли відрізнити деталі нового 
тепловоза від інших. На них ру
ками комсомольців наклеювались 
тисячі яскравих ярличків, напи
саних друкарським способом. А 
на кожному ярличку — зрозумілі 
і близькі всім на заводі слова: 
«ТЕ-12» — «зелену вулицю!»

Це, звичайно, мала частина ро
боти. яка кидалася у вічі. Адже 
всього і не перелічити. Члени 
штабу часом їздили і на заводи- 
поставшики. А на підприємстві 
декому як слід нагадували про 
його трудовий обов'язок — і ус
но. і в «блискавнах», «зачіпках», 
карикатурах. Випускали заклики, 
лозунги, поздоровляли тих, хто 
відзначився. Комсомольці особис

тим прикладом кликали вперед, 
проявили себе вірними помічни
ками комуністів.

[-(ОНСТРУНТОРИ. технологи І 
робітники не рахувалися з 

часом, щоб дотримати слова, ще 
вище підняти марку свого заво
ду. Безустанно слідкували за без
перебійним ходом роботи секрета
рі комсомольських організацій: 
дизельно-механічного цеху — 
Микола Халін. ковальського — 
Віктор Толкачов, чавунноливар- 
ного — Анатолій Дяченко. Високі 
зразки в роботі показали комсо
мольсько-молодіжні бригади Іва
на Черниша (випробувачі дизель- 
генераторів). Євгенія Середи^ 
(електромонтажники), Івана По- 
номаря (випробувачі дизелів). 
Всі ці колективи завоювали зван
ня бригад комуністичної праці. 
Але вони лише частина тих, хто 
гідно проявив себе.

у ДЕНЬ відкриття липневого 
Пленуму ЦК КПРС тепловоз 

«ТЕ-12» — «Україна» вийшов із 
цеху на цілих чотири місяці ра
ніше строку! Цей локомотив — 
нове слово у вітчизняному тран
спортному машинобудуванні. На 
одиницю потужності він вимагає 
майже в півтора раза менше мета
лу. ніж серійний магістральний 
тепловоз «ТЕ-3». Серед техніч
них переваг машини — високий 
ступінь уніфікації вузлів і дета
лей, що дозволяє заводові з одна
кових складових частин налаго
дити випуск цілого «сімейства» 
вантажних і пасажирських тепло
возів. Така взаємозамінюваність 
зробить неоціниму послугу в про
цесі експлуатації і ремонту локо
мотивів.

Зараз перед колективом стоїть 
завдання — підготуватися до ви
пуску ще більш досконалих теп
ловозів. Вони повинні почати свій 
пробіг значно раніше наміченого 
стооку.

Г. МАГАЛЬНИК.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
9 вересня 1960 р. З стор.
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II А ЦІЙ
сторінці « 
чг.ита,іг:ге; > 

о

★ Золоті медалі радянських 
спортсменів. V

А На мотоцикли, автомобілі 
і човни, любителі спорту!

□ МИ НЕ ПРОТИ ФУТ-У
БОЛА, АЛЕ... У

♦ СПАРТАКІАДА З ТЕХ
НІЧНИХ ВИДІВ СПОР
ТУ.

ЧОРНІ ДІЛА АМЕРИНАН- А 
СЬНОЇ РОЗВІДКИ,

Чемпіони— 
червонозорівці 
у ГАЙВОРОНІ проведено 
•* четвертий етап фіналу 
міжвідомчої Першої облас
ної спартакіади з городків.

В змаганнях взяли участь 
шість фіналістів. Звання 
чемпіонів області завоюва
ла команда городошників 
заводу «Червона зірка» 
(ДСТ «Авангард»). Друге і 
третє місця відповідно поді
лили динамІвці і спортсме
ни Гайворонського паровоз
ного депо.

Ось уже третій рік молодий спортсмен Іван Кащсев 
носить почесне звання громадського інструктора з кла
сичної боротьби. У його відділенні нараховується 13 лю- 
бнгелів-борців. які після трудового дня одягають спор
тивну форму і починають тренування. І небезрезультат
но проводять час на килимі піщанобрідці: зовсім недавно 
члени секції В. Лебідь і В. Корнієнио виконали норматив 
другого спортивного розряду, а П. Чолпан одержав тре
тій.

— За спортивний ріст, — говорять вони, — ми ш.иро 
вдячні Івану...

Побажаємо ж і ми молодому ентузіасту доброї спор
тивної путі!

На знімку: І. КАЩЄЄВ.

Горить вогонь 
олімпійський

РИМ, 7 вересня. (Спец. Об’єднана німецька коман- 
кор. ТАРС). Блискучого ус- да — 1 золоту медаль.

Иа стадіоні 
Олександрії

^ІНАЛ з ручного м’яча 
7X7 серед жінок, який 

проходив 
виграла 
градської швейної фабрики 
(ДСТ «Авангард»). Друге 
місце зайняли 
Олександрійського 
гічного училища 
«Спартак»).

Серед чоловіків 
здобули місцеві спортсмени 
рудоремонтного заводу 
(ДСТ «Авангард»). Друге і 
третє місця зайняли студен
ти факультету фізичного 
виховання Кіровоградського 
педагогічного інституту і 
спортсмени колективу 
«Спартак» м. Олександрії.

у Олександрії, 
команда Кірово-

студенти 
педаго- 

(ДСТ

перемогу

СПАРТАНІАДА
з технічних видів спорту

Ї-ІА підприємствах і будо- 
* •* вах, в колгоспах і рад
госпах розгорнувся масовий 
рух за високопродуктивне 
використання техніки, за 
підвищення технічної куль
тури виробництва. В наш 
час без технічних знань 
неможливо домогтися висо
кої продуктивності праці.

З цією метою VI Пленум 
ЦК ВЛКСМ оголосив похід

Через пень-колоду
у МИНУЛОМУ році 

команда волейболістів 
м. Гайворона незадовіль
но виступала на першості 
області. І в цьому немає ні
чого дивного. Адже коман
ду було укомплектовано ли
ше за шість годин до відхо
ду поїзда. Зовсім не відаю
чи -про індивідуальні особ
ливості гравців, про спіль
ну техніку нападу і захис
ту, ми вийшли на волей
больний майданчик...

Бажаючи в цьому році не 
червоніти від сорому на 
змаганнях, ми з приходом 
весни почали тренування. 
Але два старенькі м’ячі, які 
у нас були, швидко порва
лися, і тренування припини
лись. А в районній раді 
ДСТ «Локомотив» (голова 
т. Федорович) і в Союзі 
спортивних колективів і ор
ганізацій району (голова 
тов. Бандик) відповідь бу
ла одна:

— На м’ячі немає гро
шей.

Ну що ж, порадилися з 
товаришами і придбали цей 
Інвентар за свої кошти.

Знову почали тренування. 
А через деякий час стали 
благати спортивних «діячів» 
району:

— Допоможіть зробити 
кілька зустрічей з волейбо
лістами сусідніх районів.

— На зустрічі немає гро
шей, — відповіли нам.

Отже, нас дуже цікавить, 
чому знаходяться гроші для 
зустрічей з футбола? Ми не 
проти футбола, але ж не 
слід забувати і про інші ви
ди спорту. Чому, скажімо, у 
нас ніхто не звертає уваги 
на легку атлетику? Це може 
підтвердити такий факт: на 
першість залізниці з легкої 
атлетики було направлено з 
Гайворона аж... трьох спорт
сменів. А де ж взяти їх 
більше, коли у ДСТ «Локо
мотив» немає ні тренера, ні 
інструктора-методиста з цьо
го виду спорту?

У паровозному депо було 
затверджено посаду ін
структора-методиста з ви
робничої гімнастики. Спо
чатку цю посаду займав 
якийсь футболіст, потім — 
студент факультету фізич
ного виховання Кіровоград
ського педагогічного інсти
туту Борис Шведюк, який 
приїхав до нас на каніку
ли. Юнак має перший роз
ряд з баскетбола і почав 
тренувати баскетболістів. 
Та спортсменам не повезло 
знову, бо через деякий час 
Борису було доручено тре
нувати футболістів.

Потім посаду інструктора 
з виробничої гімнастики 
зайняв т. Павлов. Він дістав 
футбольну форму, домовив
ся про зустрічі і тренує 
футболістів. Одним словом,

і «Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

піху добилися вчора радян
ські стрільці. Вони завоюва
ли золоту і срібну медалі в 
стрільбі з пістолета довіль
ного зразка. Перше місце 
зайняв А. Гущин, який ви
бив 560 очок, на другому 
місці М. Умаров — 552 
очка.

Змагання легкоатлетів 
ознаменувалися двома сві
товими рекордами. Австра
лієць X. Елліот, як і перед
рікали спортивні оглядачі, 
виграв біг на 1500 м. Вів 
встановив новий світовий 
рекорд — 3 хвилини 35,6 се
кунди. Француз М. Жазі, 
що фінішував другим, від
став приблизно на 20 мет
рів. його час — 3 хвилини 
38,4 секунди. Третім був 
угорець І. Рожавелді — З 
хвилини 39,2 секунди.

У фінальному забігу на 
400 метрів боротьба за пер
шість розгорнулась між аме
риканцем О. Девісом і 
спортсменом об’єднаної ні
мецької команди К. Кауф- 
маном. Обидва суперники 
фінішували з видатним ча
сом — 44.9 секунди, що є 
новим світовим рекордом. 
Переможцем після прояв
лення фотоплівки було ви
знано американського бігу
на, КауфМан одержав сріб
ну медаль і став також 
«співвласником» світового 
рекорду. В цих змаганнях 
радянські легкоатлети у фі-. 
налі участі не брали.

Радянські борці виступили 
в цих змаганнях невдало, не 
завоювавши жодної золотої 
медалі. В. Синявський і 
Г. Схіртладзе завоювали 
срібні медалі. В. Рубашвілі, 
А. Албул і С. Дзарасов — 
бронзові медалі.

Великим сюрпризом був 
результат півфінальної зу
стрічі з футбола між коман
дами Угорщини і Данії. 
Датчани виграли цю зу
стріч з рахунком 2:0 і та
ким чином вийшли у фінал, 
в якому вони зустрінуться 
з командою Югославії 10 
вересня.

З початку олімпійських 
ігор по 6-е вересня включ
но окремі країни — учас
ниці змагань завоювали та
ке число медалей (сюди не 
включено результати з 
вільної боротьби і по шпа
зі. оскільки остаточних під
сумків ще не підбито):

Радянський Союз — 22 
золотих. 14 срібних, 16 брон
зових; США відповідно — 
23—13—13; об’єднана ні
мецька команда — 8—15— 
7. Італія — 10—7—5.

За неофіціальним підра
хунком очок, команда Ра
дянського Союзу, як і ра
ніш. займає перше місце, 
набравши 350,5 очка; у 
команди Сполучених Шта
тів — 311,5; у об’єднаної 
німецької команди — 202,5; 
V Італії — 142 очка.

РИМ, 8 вересня. (ТАРС).

Вчора закінчилися змаган
ня з гімнастики у чоловіків. 
У підсумку дводенної бо? 
ротьби за сумою результа
тів багатоборства (обов’яз
кової і довільної програм) 
команда Японії зайняла 
перше місце. На другому 
місці — команда СРСР.

У боротьбу вступили 
штангісти. В найлегшій вазі 
звання олімпійського чем
піона завоював американець 
Ч. Вінчі, який повторив сві
товий рекорд в сумі класич
ного триборства — 345 кі
лограмів. Радянські спорт
смени в цій ваговій катего
рії не виступали.

Вершники змагалися за 
великий приз по подоланню 
перешкод. Золоту медаль 
тут виграв Р. Д’їнцею (Іта
лія).

БОРИС ШАХЛ1Н — 
ОЛІМПІЙСЬКИЙ 

ЧЕМПІОН
РИМ, 8 вересня. (ТАРС). 

Відомий радянський спорт
смен, заслужений майстер 
спорту Борис Шахлін за
воював учора золоту медаль 
чемпіона олімпійських ігор 
V змаганнях’ з гімнастики. 
Бронзова медаль — у дру
гого радянського гімнаста — 
Юрія ’Титова. Срібну медаль 
завоював японський спорт
смен Оио.

за піднесення культурно- 
технічного рівня молоді, за 
оволодіння технічними знан
нями і навиками, а IV Пле
нум ЦК ДТСААФ спряму
вав увагу організацій на 
поліпшення підготовки тех
нічних кадрів: шоферів, 
трактористів, мотоциклістів 
тощо.

Великі/ роль в підвищенні 
технічних знань покликані 
відіграти спортивні команди 
з технічних видів спорту.
Проведення Всесоюзної
спартакіади має залучити 
до техніки широкі, кола на
селення. Крім цього, — під
вищити спортивну майстер
ність, розширити матеріаль
но-технічну базу цих важ
ливих видів спорту.

У відповідності з рішен
ням ЦК ЛКСМУ і ЦК 
ДТСААФ Спартакіада про
водиться в первинних орга
нізаціях в період серпня— 
грудня 1960 року та січня, 
березня, квітня і травня 
1961 року.

Спартакіада проводитиме
ться з мотоциклетного, ав
томобільного, стрілецького, 
радіо і водно-моторного 
спорту. А в організаціях 
колгоспів, радгоспів і РТС—

робить все для футбола. 
забувши про свій основний 
обов’язок. 1 якщо до квітня 
у паровозному депо фіз
культурна пауза час від ча
су проводилася, то зараз 
про неї ніхто, крім робітни
ків, і словом не згадує. Про 
все це добре знає і секре
тар Гайворонського райко
му ЛКСМУ Вадим Туров- 
цев, і секретар комсомоль
ського комітету паровозно
го депо. Знають і мовчать, 
мов води у рот набрали...

М. ГРИЩЕНКО, 
волейболіст.

У змаганнях гімнасток за 
обов’язковою програмою 
команда СРСР впевнено 
займає провідне місце з за
гальним результатом 190.693 
бала. На другому місці 
команда Чехословаччини — 
186,395 бала. Жіноча коман
да Японії, яка займає трете 
місце, має 185,295 бала.

Найкращого результату я 
особистому заліку серед ра
дянських гімнасток доби
лась Поліна Астахова, іцо 
має після чотирьох видів 
гімнастичного багатоборства 
38.432 бала. Друге місце 
після обов’язкової програми 
займає Софія Муратова — 
38,165 бала, третє — Тама
ра Люхіна — 37,931 бала.

Сьогодні змагаються чо
ловіки за довільною програ
мою. *

Вчора відбулись фінальні 
зустрічі .з вільної боротьби. 
Найбільших успіхів у цьому 
виді спорту добились ту
рецькі борці. Вони завоюва
ли 4 золоті і 2 срібні медалі.

Борці Сполучених Штатів 
завоювали 3 золоті медалі:

--------------------------- Я.

з мотоциклетного, стрілець
кого і автомобільного. В уч
бових закладах — з мото
циклетного, стрілецького, 
підводного, авіамодельного, 
автомодельного та судно- 
модельного спорту.

У Рівненському, Хмелів- 
ському, 3нам'енському та 
інших районах області вже 
розпочалась спартакіада з 
авіамодельного, мотоциклет
ного, радіо, стрілецького і 
сцдомодельного видів спор
ті/, в якій беруть участь ти
сячі молодих робітників І 
колгоспників. Однак, до 
проведення цього важливо
го заходу деякі райкоми і 
міськкоми- ДТСААФ при
ступають мляво. Особливо 
невтішні справи у Ново-Геор
гіївському, Маловисківсько- 
му, Компаніївському та ря
ді інших районів.

Справа честі кожної пер
винної організації ДТСААФ 
і райкомів ЛКСМУ — до
могтися найкращих техніч
них показників і завоювати 
право на участь у міських 
та обласній спартакіадах.

С. ШВЕЦЬ.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 
в Будинку журналіста

6 вересня у Москві, в 
Центральному будинку 
журналіста, відбулась прес- 
конференція для радянських 
та іноземних журналістів.

Завідуючий відділом пре
си МЗС СРСР М. А. Хар- 
ламов розповів присутнім, 
що на початку серпня цього 
року в зарубіжній пресі бу
ло опубліковано повідом
лення міністерства оборони 
США про зникнення двох 
співробітників національно
го агентства безпеки США 
(НАБ) — Вернена Мітчел- 
ла і Вільяма Мартіна.

Зниклі співробітники НАБ 
перебувають тепер у Моск
ві. Вони вирішили порвати 
з США і попросили політич
ного притулку у Радянсько
го уряду з політичних мо
тивів. У цьому їм не було 
відмовлено. Крім того, Ра
дянський уряд задовольнив 
їх просьбу про прийняття 
в радянське громадянство. 
Тепер Мітчелл і Мартін е 
повноправними радянськи
ми громадянами.

Бернон Мітчелл зачитав 
заяву, яку вони залишили 
перед тим, як покинути 
СІ1ІА. в місті Лорел, штат 
Меріленд. Вона признача
лась для опублікування в 
американській пресі з тим, 
щоб пояснити американсько
му народові, чому вони ви
рішили просити Радянський 
Союз надати їм політичний 
притулок.

Вільям Мартін і Бернон 
Мітчелл відзначають, що їх 
заява була зроблена без 
консультації з урядом 
СРСР.

Потім Вільям Мартін за
читав заяву, підготовлену 
ним разом з Берноном Міт- 
челлом для цієї прес-кон
ференції. В ній говориться, 
що американські власті не 
викопали їх бажання про 
опублікування заяви, зали
шеної в США. Вони пояс
нюють це тільки тим, що 
уряд Ейзенхауера — Ніксо- 
на не бажає, щоб деякі ас
пекти його політики стали 
відомі американському на
родові.

На цій конференції, 
скликаній на нашу просьбу, 
вказується в заяві, ми хоті
ли б пояснити широкій гро
мадськості. особливо аме
риканській. причини, які 
спонукали нас залишити
США. До вступу на роботу 
в НАБ Мартін 
вважали себе

і Мітчеллл 
лояльнимй

прихильниками американ
ського способу життя. Про
те політика, яку уряд США 
проводить в останні роки, 
викликала у них серйозні 
сумніви в правильності ці
лей. що їх ставить собі ця
політика.

Мартін і Мітчелл далі 
піддали гострій критиці де
яких представників амери
канської вояччини і полі
тичних діячів, що обстоюють 
гонку озброєнь і політику 
заподіяння «першого уда
ру», викрили брехливі тверд
ження уряду США, і особ
ливо віце-президента Ніксо- 
на. які мають на меті ви
правдати політику навмис
них вторгнень у повітря
ний простір СРСР._ ж

Заключну частину заяви 
Мартін і Мітчелл присвя
чують своїм планам, своєму 
нинішньому становищу. Ми, 
говориться в заяві, звичай
но, відмовились від амери
канського громадянства і 
попросили Радянський уряд 
надати нам радянське гро
мадянство і допомогти у 
вивченні російської мови. 
Обидві ці просьби задово
лено. Радянський уряд за
пропонував нам самим ви
брати місце, де ми будемо 
жити, дав можливість про
довжувати освіту і подав 
допомогу в підшукуванні 
роботи за спеціальністю в 
галузі математики.

Після заяви, зробленої 
для. радянських та інозем
них кореспондентів, Вільям 
Мартін і Бернон Мітчелл 
відповіли на численні запи
тання.

(ТАРС).

Редактор П. МАРЧЕННО.
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