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ДРУЖЕ, ™готовии до ЖВИВ?
ГЕ1 И МИЛУЄШСЯ густо-буйними 

масивами хлібів, радуєшся зеле
ними квадратами королеви полів, яка 
все вище й вище іде в ріст. Та як не 
радіти такому багатству, адже ж у 
кожній стеблині, у колоску — і твоя 
частка праці! Значить, це твоє багат
ство, ти господар його.

Як і кожен господар, ти знаєш: не 
то хліб, що в полі, а той, що в ко
морі. Тільки тоді маєш право сказа
ти: боротьбу за врожай виграно, зо
бов’язання перед Батьківщиною ви
конано!

Щодня — все ближче час, коли ти 
візьмеш у руки штурвал степового 
корабля і поведеш його по хлібному 
морю. І як вінець цілорічної 
хліборобської праці, потече в 
бункер добірне ваговите зер
но. А щоб не втратити дорогоцін
ної години і вчасно зібрати хліб, щоб 
не залишити в полі чи в соломі жод
ного колоска, подумай: чи ти готовий 
до цього, чи справний твій комбайн, 
жатка, підбирач?

— Так, ми готові! — відповідають 
хмелівчани.—І не тільки до збирання 
зернових, а й завершуємо готовність 
до других жнив — збирання щедрого 
врожаю качанистої, цукрових буря
ків.

У Хмелівському районі приведено 
в бойову готовність 97 зернових ком
байнів із 103, 64 лафетні жатки, 44 
комбайни «КУ-2», 28 — силосозби
ральних «СК-2,6», 34 бурякоком
байни.

Хмелівчани прагнуть застосувати 
прогресивний метод збирання — дво
фазний. Від цього вони виграють у 
часі і закриють всі канали втратам.

Повчись, дружс-механізаторе, у 
хмелівчан, застосуй їх організацію 
праці у себе. В усіх ремонтних май
стернях і відділенні «Сільгосптехніка» 
вони організували двозмінну роботу, 
ремонт машин ведуть за вузловим 
методом. В успішному ході підготов
ки техніки до жнив чільне місце по
сідає соціалістичне змагання, підсум
ки якого підбиваються щодекади і 
оголошуються по радіо. І дуже при
ємно, що в числі кращих виробнични
ків іде молодь, ідуть твої ровесники, 
друже. Це комсомольці Володимир 
Степаненко і Олександр Щербатюк з 
центрального відділення «Сільгосп
техніка».

Швидко, впевнено, з з >
великою точністю виго- <:
товляє деталі до зон- :•
ральних машин токар <;
Ііовонразького відділен- <>
ня «Сільгсіптелніка» не- :■
давній комсомолець, а <:
нині кандидат в члени ■ :
КПРС Іван Бутенко. :•
Змінні завдання виконує 
на 160—170 процентів, і :■
деталі, виготовлені ним, <:
йдуть прямо на склад, <:
минаючи відділ технічно- ;•
го контролю. Це право р
Іван Бутенко завоював <!
старанною роботою. <■

— Жоден комбайн не «>
простоїть в загінці з моєї •;
вини, адже деталі виго- :>
іовляються надійно, з «і
повною гарантією довго- ;>
вічності, — каже токар.— <;
Це такий мій особистий • :
подарунок наступному ;>
з'їздові рідної партії. !;

На знімку: токар Іван «І 
бутенко:

Фото В. РУДЕНКЛ.

Відрадно, що тракторна бригада ко
муністичної праці Олександра Щер
бини з колгоспу «Комінтерн» Онуфрі- 
ївського району цілком готова до 
жнив. П’ять зернових і три кукуру
дзяних комбайни, жатки, підбирачі, 
волокуші — все в порядку, все гото
ве — хоч сьогодні в поле.

А от помічнику бригадира трактор
ної бригади № 2, секретарю комсо
мольської організації колгоспу імені 
Шевченка Новоукраїнського району 
Борису Роману нема чим хвалитися. 
Невтішні справи з підготовкою до 
збиральної кампанії. Є в бригаді 4 
зернових, 2 силосозбиральних і 2 ку
курудзозбиральних комбайни, але всі 
вони досі знаходяться на ремонті і 
коли будуть ютові — Борис/Роман 
затрудняється сказати. Як і їх во
жак, комсомольці Борис Грузденко і 
Володимир Губар, що працюватимуть 
на самохідних зернових комбайнах, 
теж зайняли позицію вичікування, 
звалюючи все на відсутність запчас
тин. Дивно, на що ж надіються ком
байнери, якої «манни з неба» чека
ють?

Невтішні справи з підготовкою зби
ральної техніки і в колгоспі імені 
Сталіна Новоукраїнського району. З 
чотирьох комбайнів готові до роботи 
лише два. Та, виявляється, решту ма
шин нема кому ремонтувати. Один 
комбайнер хворий, а для четвертого 
комбайна ще немає водія. Бригадир 
же тракторної бригади Микола Дра
ган байдуже відмахується:

— До жнив ще є час, встигнемо... .
Мабуть, за таким же принципом ді

ють і в багатьох колгоспах Маловис- 
ківського, Олександрійського, Зна- 
м’япського районів. А ці райони посі
дають останні місця в обласному зве
денні.

Як же ти, молодий механізаторе, 
можеш бути байдужим до того, що 
вирішує долю врожаю? Адже навіть 
будь-яке, хай і невелике, упущення в 
ході підготовки і проведенні жнив 
може звести нанівець весь цілорічний 
труд твоїх товаришів, твою ж власну 
працю.

Тож не відкладай на завтра, зроби 
сьогодні все необхідне, щоб по-бойо
вому, по-комсомольському зустріти 
початок великих жнив. Це буде твоїм 
особистим подарунком XXII з’їздові 
рідної партії, твоїм найкращим зві
том перед Батьківщиною.

8 червня відкрився X пленум Цент
рального Комітету ВЛКСМ.

На порядку денному пленуму питан
ня:

1. «Про дальше розортіїння соціаліс
тичного змагання комсомольських ор
ганізацій, комсомольців і молоді за гід
ну зустріч XXI! з’їзду КПРС» (допові
дач — перший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов).

2. «Про участь комсомольських орга
нізацій у всесоюзному соціалістичному 
змаганні за вирощування високих уро
жаїв кукурудзи» (повідомлення ЦК 
ЛКСМ Білорусії і Молдавії, Красно
дарського крайкому, Саратовського,

* *

ПАЛКО люблять наші юнаки і дівчата 
свою Батьківщину. Безмежно від

дані вони Комуністичній партії, великій 
справі комунізму. їх прагнення, чудові 
діла спрямовані на те, щоб разом з усім 
радянським народом створювати найкра
ще, найсвітліше суспільство.

Про ці прагнення, перемоги в праці, 
про те, що треба зробити, щоб зустріти 
XXII з’їзд партії по-комуністичному, да
ти країні додатково мільйони тонн сталі, 
вугілля, нафти, хліба, м’яса і йде мова 
на X пленумі ЦК ВЛКСМ, який відкрив, 
ся у Москві 8 червня.

З доповіддю «Про дальше розгортан
ня соціалістичного змагання комсомоль
ських організацій, комсомольців і молоді 
за гідну зустріч XXII з’їзду КПРС» ви
ступив перший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов.

Через чотири ' місяці відкриється 
XX11 з’їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу, — каже тов. Павлов. 
— Цей з’їзд займе особливе місце в іс
торії нашої партії, в історії Радянської 
держави. Вперше в історії людства буде 
прийнято конкретну програму побудови 
суспільства, про яке мріяли багато поко
лінь передових людей усіх народів, за 
яке боролись і віддали життя тисячі н 
тисячі революціонерів, комуністів, па
тріотів суспільства, плани побудови 
якого накреслив великий Ленін.

С. П. Павлов підкреслює, що «зустріти 
XXII з’їзд партії по-комуністичному!» 
— стало бойовим девізом всенародного 
змагання, в яке включилися мільйони 
молодих трудівників міста і села. Одни
ми з перших вирішили ознаменувати 
з’їзд особистими трудовими подарунка
ми, зустріти його по-комуністичном.у 
молоді москвичі. Беручи особисті зобо
в’язання, кожний молодий робітник, 
інженер, технік замислюється, насампе
ред, над тим, як він допоможе своєму 
колективу виконати плани і завдання, ви
користати резерви і можливості, що є на 
кожному робочому місці, яким буде його 
вклад у загальнонародну боротьбу за 
комунізм.

Почин москвичів набрав надзвичайно 
широкого розмаху. І в цьому з новою 
силою проявились патріотизм радян
ської молоді, її висока свідомість, кому
ністичне ставлення до своєї справи, без
межна любов і відданість рідній партії.

Доповідач заявляє, що завдання поля
гає в тому, щоб допомогти кожній моло
дій людині незалежно від професії, ви
значити своє місце у всенародному пе- 
редз’їздівському змаганні, активно боро
тися за свій конкретний вклад у достро
кове виконання семирічки. Треба по
вести справу так, щоб кожний юнак і 
кожна дівчина могли з повною підста
вою сказати: У великому всенародному 
трудовому рапорті XXII з’їздові партії 
є і мій рядок!

Готуючись до XXII з’їзду КПРС, ком
сомольці і молодь присвячують партії 
сво? успіхи в праці, свої великі творчі 
задуми. С. П. Павлов розповідає, що 
комсомольці Ленінграда ще ширше роз
горнули змагання за виконання семиріч
ного завдання по зростанню продуктив
ності праці тепер вже не тільки за п'ять 
років, але й за Чотири і за три роки.

УКАЗ
Президії Верховної Ради Української PCP

Про скликання Верховної Ради 
Української PCP.

Президія Верховної Ради Української PCP 
постановляє:

Скликати п’яту сесію Верховної Ради Укра
їнської Радянської Соціалістичної Республіки 
п’ятого скликання 28 червня .1961 року в 
м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради Української PCP
Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради Української PCP
А. ЗЛЕНКО.

м. Київ, 8 червня 1961 року.

Орловського, Одеського і Дніпропет- 
ровського обкомів комсомолу).

На пленум запрошені група молодих 
передовиків промисловості і сільського 
господарсгва, перші секретарі обкомів, 
крайкомів комсомолу, ЦК ЛКСМ союз
них республік, помічники начальників 
політуправлінь військових округів і 
флотів по комсомольській роботі.

На пленумі ЦК ВЛКСМ присутні 
відповідальні працівники Центрального 
Комітету КПРС, ряду міністерств і 
центральних організацій.

З доповіддю в першому питанні ви
ступив перший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов.

♦

Комсомольці, молоді робітники, інжене
ри і техніки Горьковської області за по
радою партійних організацій беруть 
активну участь у розробці і впроваджен
ні передової техніки і технології. Ком
сомольські організації Латвії оголосили 
1961 рік — роком поліпшення якісних 
показників виробництва, вишукування і 
використання резервів в усіх галузях на
родного господарсґва.

У доповіді було сказано, що в Харків
ській, Липецькій та інших областях мо
лоді робітники змагаються за виконання 
семигодинного завдання за шість годин. 
Металурги Магнітки підвищують коефі
цієнт використання металургійних агре
гатів, хіміки Мурманської області вирі
шили дати до з’їзду понад план тисячі 
тони мінеральних добрив для сільсько
го господарства. Джерело народної іні
ціативи в передз’їздівські дні невичерп
не, — заявляє тов. Павлов. Обов’язок 
комсомольських організацій — вчасно 
побачити, підтримати і якнайбільше по
ширити серед молоді всі цінні починан
ня.

Доповідач говорить, що в ні дні наби
рає дальшого розвитку могутній рух су
часності — змагання за звання колекти
вів і ударників комуністичної праці'. 
Змагання розвідників майбутнього на
роджує нові комуністичні заповіді. Бага
то цікавого з’явилось на підприємстві 
комуністичної праці — Бакинському ва
гоноремонтному заводі. Дуже важливо, 
що тут існує справді дружній зв’язок з 
підшефним колгоспом і школою. Бакинці 
вирішили, що тільки той може називати 
себе ударником комуністичної праці, хто 
конкретно допомагає у вихованні дітей. 
Таким чином, ми є свідками, як радян
ські люди шукають і знаходять нові й 
нові форми прояву громадського обо
в’язку, радянського патріотизму.

Учасники пленуму з інтересом слухали 
про діла Воронезької організації 
ВЛКСМ. Усі комсомольці підприємств 
промисловості, транспорту, будов міста 
включились у змагання за комуністичну 
працю. Треба активно підтримати воро- 
нежців. Священні заповіді, за якими 
вчаться жити і працювати по-комуні
стичному славні розвідники майбутньо
го, повинні стати нормами життя кожної 
молодої людини країни, що будує кому
нізм.

Значне місце в доповіді було приді
лено питанням, зв’язаним з одержанням 
високого врожаю кукурудзи. Високий 
врожай «королеви полів» буде одним з 
найдорожчих, найкращих подарунків 
з’їздові партії. Скрізь в країні комсо
мольські організації почали активну бо
ротьбу за велику кукурудзу. Наступ іде 
широким фронтом на Україні, в Ка- 
бардпно-Балкарії, Молдавії, в інших міс
цях. Досвід перших місяців*з.магання за 
кукурудзу ше раз переконує в тому, що 
зональні ради, ради кукурудзоводів —• 
дуже корисна форма. Сівбу кукурудзи 
по країні в'основному завершено. Голов
не полягає тепер у тому, сказав С. П. 
Павлов, щоб організувати зразковий до* 
гляд за посівами. Тепер треба підняти 
сільських комсомольців, школярів, сту-

(Продовження на 2-й стор.).

Повернення доктора 
Сукарно і М. С. Хрущова 

з Ленінграда

9 червня, 
дводенного 
Ленінграді 
повернувся

МОСКВА, 
(ТАРС). Після 
перебування в 
сьогодні сюди
президент і прем'єр-міністр 
Республіки Індонезії доктор 
Сукарно. І •

В столицю повернувся та
кож Голова Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущов.

На Ленінградському вок
залі доктора Сукарно і М. С. 
Хрущова зустрічали. ГГ Ь 
Брежнєв, М. Г. Ігна’тов, 
та інші офіціальні особи,



о

ЦК ВЛКСМл. плену м(продовження).

дентів, міську молодь на масові неділь- 
лики, організувати перевірку посівів, за
безпечити своєчасний і якісний обробі
ток полів.

Доповідач повідомив, що бюро 
ЦК ВЛКСМ, вивчивши ініціативу і про
позиції комсомольських комітетів, моло
діжних колективів, вважає можливим 
оголосити на пленумі ЦК бойовою, 
ударною справою Всесоюзного Ленін
ського Комсомолу забезпечення пуску в 
експлуатацію напередодні XXII з’їзду 
;КПРС 47 об’єктів на особливо важли
вих будовах третього року семирічки. 
Ця ініціатива дістала палку підтримку в 
Держплані СРСР, ряді міністерств і 
відомств. Зрозуміло, що не може бути й 
мови про ослаблення уваги, допомоги 
колективам усіх 150 ударних будов у ви
конанні ними планових завдань. Треба; 
щоб не тільки на кожній всесоюзній 
ударній комсомольській будові, але й на 
кожній обласній, крайовій, республікан
ській будові комсомольські організації 
визначили конкретні зобов’язання, намі

сили рубежі, які молодь повніша взяти, 
змагаючись на честь з’їзду партії.

Участь комсомолу в народногосподар
ському будівництві дістала палке схва
лення партійних організацій, молоді, 
господарських органів. Тов. Павлов за
димів, що комсомолові слід і далі розши
ряти масштаби цієї роботи, братися за 
^дедалі складніші і відповідальпіші спра
ви.

С. П. Павлов докладно спинився на 
ггому, як комсомол бореться за здійснен- 
.аія рішень січневого Пленуму ЦК КПРС, 
лавів приклади з життя, роботи комсо
мольців України, Білорусії, ряду об
ластей Російської Федерації. Тепер на 
•полях і фермах вирішується доля тих 
добрих зобов’язань, які взяли на себе 
комсомольські організації.

З’їздові партії готують трудові по
дарунки й піонери, школярі, студенти. 
Комсомольські організації вузів праг
нуть, зокрема, значно поліпшити роботу 
по зміцненню зв’язку навчання з жит
тям, виробництвом, ширше залучати 
студентську молодь до виконання народ
ногосподарських завдань. В інженерно- 
технічних вузах успішно працюють 
близько 250 студентських конструктор
ських бюро. Понад 300 тисяч студентів 
беруть активну участь у науково-дослід
ній роботі. Завдання полягає в тому, 
щоб допомогти студентам визначити 
своє місце в загальнонародному змаган
ні за гідну зустріч ХХП з’їзду партії.

Треба залучити всю молоду інтеліген
цію до змагання за те, щоб зустріти 
XXII з’їзд КПРС по-комуністичному, 
особистим трудовим подарунком. Почес
ний обов’язок молодих спеціалістів по
лягає в тому, щоб на громадських за
садах передавати молоді знання. Кож
ний молодий інженер і агроном, вчитель
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на доповідь С. П. Павлова розгорнули
ся дебати.

Прагнення зустріти партійний з’їзд 
по-комуністичному, — сказав секретар 
ЦК ЛКСМ України 10. Н. Єльченко, — 
викликало серед молоді республіки ба
гато нових і цінних починань. Палке 
схвалення і підтримку дістав почин 
московських комсомольців — підготу
вати до дня відкриття з’їзду особистий 
трудовий подарунок. На підприємствах, 
в колгоспах і радгоспах створюються 
літописи славних діл молоді, присвяче
них XXII з’їздові КПРС. У Києві та 
інших містах України молоді робітники 
висунули лозунг «Рік закінчимо в жов
тні». Новими трудовими перемогами 
готуються ознаменувати з’їзд партії 
колективи .52 ударних комсомольських 
будов республіки.

Зустріти з’їзд партії по-комуністич
ному — до цього прагне вся сільська 
молодь. Вона докладає зусиль до того, 
щоб допомогти партійним організаціям 
у дальшому піднесенні сільського гос
подарства. В республіці створено понад 

передового 
більш 
днем

4 тис. молодіжних шкіл 
досвіду, в яких навчається 
І120 тис. чоловік. З кожним 
риться рух під лозунгом «Станемо 
вень з героями».

Молодь бореться за одержання 
гатого врожаю кукурудзи. ЦК ЛКСМУ 
провів ударний комсомольський місяч
ник по заготівлі і вивезенню місцевих 
і мінеральних добрив, під час якого бу
ло вивезено 19 мли. тонн добрив. Те-
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і лікар, письменник і художник повинен 
приділити частину свого часу, щоб нав
чити молодь керувати гуртками худож
ньої самодіяльності, молодіжними люби, 
тельськими клубами, спортивними колек

тивами, роботі університетів культури.
Говорячи про ідеологічну роботу, до

повідач підкреслив, що тепер головне 
завдання полягає в тому, щоб донести 
історичні досягнення партії і народу до 
свідомості кожної молодої людини, 
показати всю велич і значимість 
наших перемог за минуле п’яти
річчя, мобілізувати молодь на ус
пішне виконання взятих зобов’язань. 
В період підготовки до з’їзду' партії 
важливо узагальнити все те нове, кому
ністичне, що народжується в нашому 

. житті, допомогти юнакам і дівчатам 
осмислити значення цих нових начал і 
застосувати їх на практиці.

С. П. Павлов вказав на ряд хиб у ро
боті комсомольських організацій. Не 
можна допускати, сказав він, щоб окре
мі організації ховалися за спину бойо
вих, передових, комсомольських загонів. 
Кожна комсомольська організація по
винна на ділі стати бойовим, життє
діяльним колективом, тісно зв’язаним з 
усією молоддю. Кожний комсомольський 
осередок, кожний комсомолець повинен 
внести конкретний вклад у загальну 
справу Ленінського Комсомолу.

Порівнюючи життя радянської молоді 
з життям в країнах капіталу, доповідач 
відзначив: Важливо ще і те раз поясни
ти молоді, що все, що робиться в нашій 
країні — робиться для блага народу. 
Будуючи комунізм, наша молодь ство
рює, будує своє власне щастя. Важливо 
показати і ту величезну безодню, яка 
розділяє радянський соціалістичний світ 
від продажного світу капіталізму, де па
нує дикий закон гноблення і сваволі.

С. П. Павлов сказав, що Всесвітній 
форум молоді, який має відбутись у 
Москві, внесе значний вклад в боротьбу 
сучасного молодого покоління за мир, 
мирне співіснування, за загальне роз
зброєння, за національну незалежність, 
проти політики підготовки війни імперіа
лістичними колами.

Ленінський Комсомол пишається ви
соким званням вірного помічника і ре
зерву рідної Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, заявив наприкінці до
повідач. Комсомол, радянська молодь —• 
це величезна сила, здатна багато зроби
ти для дальшого зростання успіхів на
шого народу, для наближення світлого 
майбутнього — комуністичного суспіль
ства. Почесний обов’язок, справа честі 
усіх комсомольських організацій, усіх 
комсомольців і комсомолок, усіх юнаків 
і дівчат нашої країни — зустріти XXII 
з’їзд партії по-комуністичному.

пер головну увагу спрямовано на бо
ротьбу з бур’янами і обробіток посівів.

На трибуні Геннадій Масленников — 
бригадир монтажників бригади кому
ністичної прані будівельного тресту 
№ 3 м. Москви. Вій з гордістю заявляє, 
що бригада першою серед будівельни
ків столиці завоювала високе звання 
колективу комуністичної праці. Біль
шість членів її вчиться в інститутах, 
технікумах, школах робітничої молоді, 
університетах культури. Тов. Маслен
ников заявив, шо одне з основних зо
бов’язань будівельників — здавати но
ві будинки тільки на «добре» і «відмін
но». За час існування бригади ні одно
го будинку вона не здала з оцінкою 
нижче ніж на «добре». Одностайне 
лення присутніх викликали слова 
дого робітника: «Ми не повинні 
вати, що все те, шо 
ввтде разом з нами 
доведеться червоніти 
зроблено погано».

Секретар ЦК ЛКСМ Узбекистану 
М. Ібрагімов розповів про те, як юнаки 
і дівчата Узбекистану готуються зу
стріти XXII з’їзд партії. Як приклади 
він навів діла будівників Чирчицького 
електрохімкомбінату, Ахан - Г арансь- 
кого цементного заводу, бригади кому
ністичної праці, очолюваної 
кою Тетяною Кардаш 
рикн ім. Ахунбабаєва 
бригади скреперистів 
ханського водоймища, 
толієм Бурлаковим. 
рунком юнаків і дівчат Ташкента буде 
виконання кожним молодим робітни
ком річних планів до XXII з’їзду 
КПРС. Молодь міста зобов’язалася 
авести в експлуатацію 64 автоматичних, 
потоково-механізованих і конвейєрних 
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ліній, комплексно механізувати 15 це
хів і виробничих дільниць. Будуть ре
конструйовані і введені додаткові ви
робничі площі на заводах «Іашсіль- 
маш», «Узбексільмаш», інших підпри
ємствах.

У виступі М. Ібрагімова значне місце 
було приділено трудовим ділам сіль- 
ської молоді, зокрема бавовноробів. 1 ік 
у рік в республіці розширяється площа 
посівів кукурудзи. Молоді кукурудзово- 
ди Узбекистану борються за те, щоб 
одержати в цьому році по 600—700 цент
нерів зеленої маси і по 50 центнерів зер
на з гектара. Тов. ібрагімов запевнив 
пленум ЦК ВЛКСМ, що комсомольці, 
молодь республіки ще вище піднімуть 
прапор соціалістичного змагання на 
честь XXII з’їзду КПРС, ознаменують 
цю історичну подію трудовими подарун
ками, новими успіхами в боротьбі зй до
строкове виконання семирічного плану.

Слово надається Жені Сабанчієвій — 
ланковій комсомольсько-молодіжної лан-, 
ки колгоспу ім. Леніна Лескенського ра
йону Кабардино-Балкарської АРСР. 
Вона згадує легенду про богатирське 
зерно, про те, шо кукурудзяне зерно 
сторицею винагороджує людей за їх пра
цю. Дівчина говорить про те, що в її рід
ному колгоспі, яким керує Герой Соціа
лістичної Праці, депутат Верховної Ра
ди СРСР К. К. Тарчоков, з площі 1100 
гектарів колгосп одержує сталі врожаї 
зерна — по 180 центнерів з гектара. Та
ка сила богатирського зерна!

В Кабардино-Балкарії глибоко пова
жають старшого, його волю, його сло
ва, — каже Женя Сабанчієва. Але по
важати старших ще не значить жити по- 
старому. Всупереч виробленому дідами 
і прадідами правилу — починати збиран
ня кукурудзи в жовтні і закінчувати до 
нового року — молоді колгоспники ви
сунули нові строки: зібрати і здати дер
жаві зерно у вересні — жовтні.

Широко відоме у нас в країні ім’я 
шахтаря. Героя Соціалістичної Праці 
Кузьми Северинова, який працює на 
шахті «Північна» Сталінської області. 
У своєму виступі він заявив, що його 
бригада зобов’язалася видати понад 
план 1700 тонн коксівного вугілля. Тов. 
Северннов доповів пленумові ЦК ком
сомолу, що за 5 місяців видано 1.763 
тонни надпланового палива. Порадив
шись шахтарі вирішили зустріти з’їзд 
ще вищими показниками. Бригада ста
рається, щоб і поруч з нею не було від
стаючих, передає свій досвід. Так, на
приклад, робітник Володимир Дьомін 
зараз очолює одну з передових бригад 
на шахті, яка раніш відставала. Відомий 
всьому Донбасу новатор.всьому Донбасу новатор, вихованець 
комсомолу Анатолій Кулик теж пере
йшов в іншу бригаду. Це і є паростки 
нового, це і є комуністичне ставлення до 
праці і товаришів.

Від імені робітничої молоді Донбасу 
Кузьма Северннов вітав присутню на 
пленумі сільську молодь. Він побажав їй 
великих успіхів у виконанні рішень січ
невого Пленуму ЦК КПРС, порад і за
уважень Микити Сергійовича Хрущова 
для того, щоб ще більше було продук
тів харчування, щоб ще багатшою була 
наша Батьківщина. —-

Поточний рік — це рік нових небаче
них успіхів радянської Вітчизни, рік 
ХХП з’їзду КПРС, рішення якого, як 
прожектор, освітлять яскравим світлом 
дальший шлях нашого народу вперед, до 
нових перемог в комуністичному будів
ництві, — заявив секретар Ленінград
ського обкому ВЛКСМ В. А. Саюшев. 
Промовець повідомив про зобов’язання 
Ленінградської комсомольської органі
зації в цьому році. Тепер молодь бере 
нові, підвищені зобов’язання, прагнучи 
виконати їх до дня відкриття з’їзду пар
тії; Із 49 підшефних комсомольських 
об єктів нової техніки ДО 17 жовтня до 
ладу стануть 29. Сільська молодь виро
щує половину всієї кукурудзи в області, 
шефствує над всією площею, зайнятою 
під цукровими буряками.

Ініціатива москвичів — зустріти з’їзд 
партії особистим трудовим подарунком 
дедалі більше поширюється в місті Ле
ніна.

Начальник комсомольського штабу 
Гайського гірничо-збагачувального ком
бінату Оренбурзької області В. Є. Тара- 
сов, начальник відділу Держплану СРСР 
міністр СРСР В. Е. Димшиц та інші про
мовці наводили численні приклади бурх
ливого зростання народного господарст
ва нашої країни, активної участі комсо* 
мольців, молоді у справах народу.
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З трибуни пленуму Центрального Ко- 
мітету ВЛКСМ лунали слова про те, Ц{0 
молоде покоління радянських людей 
докладе всіх зусиль, енергії, бойового 
комсомольського завзяття, ініціативи, 
щоб гідно зустріти ХХП з’їзд рідної Ко
муністичної партії.

Слово надається Л. Мальцевы — 
твариннику сільгоспартілі «Россия» 
Ново-Алекса ндровського району Став
ропольського краю. Дівчина розповідає 
про колектив ферми, який бореться за 
звання комуністичного. Вона особливо 
докладно спиняється на перевагах без
прив'язного методу утримання худоби. 
Головний результат цього — собівар
тість центнера молока знизилася на кі
нець квітня до 3 карбованців 42 копі
йок.

Про творче піднесення в наукових 
закладах і лабораторіях говорив член 
бюро ЦК ЛКСМ Вірменії, доктор біо
логічних наук Г. Демірчоглян. З трибу- * 
ни пленуму він звернувся до всіх мо
лодих учених країни з закликом озна
менувати відкриття XXII з’їзду КПРС 
особистими трудовими подарунками в 
галузі наукових досліджень. Хай при
кладом для нас, заявив промовець,- бу- ’ 
дуть діла видатних радянських учених 
Семенова, Келдиша, Скобельцнна, які 
поєднують наукову роботу з великою 
громадською діяльністю.

Агроном колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Азовського району Ростовської 
області В. Темнікова присвятила свій 
виступ молодим кукурудзоводам. У 
кожному господарстві ми організували 
заняття з молоддю. На спеціальних се
мінарах вивчали досвід передовиків ра
йону і області.

Під час виступу В. Темнікової у пре
зидії появився перший космонавт, н 
рой Радянського Союзу Юрій Гагарін, 
Учасники пленуму зустріли його палки
ми оплесками.

Гагарін вітав посланців 
імені своїх друзів — 
навтів.

Вш підкреслив, що
змагання

молоді від
льотчиків-космо-

після пленуму 
молоді на честь

Перед Di.
Юрій Гагарін, —сказав

ЦК ВЛКСМ
ХХН з’їзду КПРС безперечно набере 
ще більшого розмаху. Перед радянським 
народом, 
стоїть завдання дати більше продуктів 
сільського господарства, дати більше 
машин, щоб зробити нашу країну іде 
багатшою, могутнішою, наблизити ра
дянських людей до комунізму. 1 ком
сомол повинен внести в цю справу свій 
гідний вклад, на це і руки у юнаків і 
дівчат — молоді гарячі.

Тов. Гагарін повідомив, що весь ко
лектив, який готував політ ракети «Вос
ток» з людиною на борту, присвятив 
цей політ XXII’з’їздові партії. Косміч
ний рейс, підкреслив він, є результатом 
самовідданої праці всього радянського 
народу.

Космонавт докладно розповів про те, 
як він почував себе під час польоту, як 
була устаткована його кабіна. Косміч
ний корабель дуже складна і дуже ро
зумна споруда, — каже Гагарін. На 
борту його є багато різних систем, які 
забезпечують життєдіяльність організ
му, роботу людини.

На кораблі я спостерігав небо, гори
зонт, колір неба зовсім чорний. На цьо
му фоні яскраво, красиво виглядають 
зірки і цілі сузір’я. Земля наша має го- > 
лубий ореол. Дуже цікаво дивитися з 
боку, як виглядає Земля. Я сам пере
конався, що вона має кулясту форму.

З великим інтересом присутні слуха
ли розповідь космонавта про стан не
вагомості. Це дуже цікаве відчуття, за
уважив ІО. Гагарін. Опустив олівець, а 
він плаває, блокнот теж плаває. Крап
ля води, якщо розіллєш, зразу стає 
кулькою, і ця кулька плаває по кабіні 
як їй заманеться. Плаває, поки не при
липне до чого-небудь — до стінки ко
рабля, до приладів.

Оплесками зустріли присутні слова 
льотчпка-космонавта: «Я хочу полеті
ти, наприклад, на Місяць, на інші пла
нети».

Юрій Гагарін побажав учасникам 
пленуму, всій радянській молоді вели
ких успіхів у праці і особистому житті. 

Перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. 
Павлов підкреслив, що Юрій Гагарін 
був одним з ініціаторів передз’їздів- 
ського змагання. Саме він одним з пер
ших зробив трудовий подарунок з’їздо
ві рідної Комуністичної партії. С. П. 
Павлов побажав Юрієві Гагаріну, всім» 
хто своєю працею зробив можливим 
героїчний політ, успіхів, здоров’я, mac- 
тя.

(Закінчення на 3-й crop.).



НА комсомольських
ГЕКТАРАХ

(Закінчення).

Юрій Олексійович Гагарін вихова
нець Ленінського комсомолу, сказав 
тов. Павлов. Будучи в комсомолі, він 
вів активну роботу. На його подвигу 
виховуються ПОКОЛІННЯ їдіших молодих 
людей, школярів, піонерів.

Від імені пленуму ЦК ВЛКСМ, всьо
го Ленінського комсомолу С. П. Пав
лов вручив Юрієві Гагаріну значок 
ЦК ВЛКСМ «За активну роботу в ком
сомолі».

Голова Комітету молодіжних органі
зацій СРСР П. Н. Решетов передав кос
монавтові альбом — «Золоту книгу 
французької молоді». На сторінках аль
бома безліч підписів, дружніх приві
тань, добрих побажань першому кос
монавтові. Записи зробили учасники 
мітингу в Парижі, присвяченого польо
тові радянської людини в космос. Є й 
російською мовою. Серед них: «Ура, 
Гагаріну!», «Здорово, Юрій Гагарін!», 
«Товариш, ура!».

Юрій Гагарін сфотографувався з 
учасниками пленуму. Присутні ще раз 
вітали вихованця Ленінського комсомо
лу, одного з славних представників на
шої молоді.

Пленум ЦК ВЛКСМ заслухав пові
домлення про участь комсомольських 
організацій у всесоюзному соціалістич
ному змаганні за вирощування високих 
урожаїв кукурудзи. Виступили секретар 
ЦК ЛКСМ Білорусії Л. Максимов, сек
ретар ЦК ЛКСМ Молдавії В. Буга, 
секретар Краснодарського крайкому 
комсомолу В. Гавриленко, секретарі об
комів комсомолу: Саратовського — 
1. Герман, Орловського — Г. Іванушкін, 
Одеського — Є. Стеценко, Дніпропет
ровського — В. Шкварко.

Учасники пленуму прийняли постано
ву в першому питанні порядку денного 
і звернення до комсомольців і комсо
молок, до всіх юнаків і дівчат Радян
ського Союзу «Зустрінемо ХХП з’їзд 
великої партії Леніна по-комуністич- 
ному!».

Народжуються |
І, звичайно, саме з свого секретаря бере приклад Ду- 0 

ся Підріза, доярка п’ятої бригади. Вісімнадцятирічна І* 
комсомолка вже другий рік тримає першість у колгоспі 
по надоях молока, побувала в цьому році на сільсько- ? 
господарській виставці в Москві. За п’ять місяців вона 
від кожної корови одержала понад 1000 літрів цінного 
продукту.

Немале завдання взяла на себе в цьому році органі
зація. Доярки пообіцяли надоїти по 2500—3000 літрів 
молока від корови, свинарки — одержати по 30 поро
сят від свиноматки. Молодь вирішила-закласти 9000 
тонн силосу, вивезти на колгоспні поля 5000 тонн пере
гною (уже вивезено до 4000 тонн)', посадити 7 гектарів 
саду (уже посаджено 4 гектари) і т. д.

МАШИНА легко котилася рівною степовою дорогою.
Обабіч колихалося зелене море хлібів, простира

лися ніжнозелені оксамитові плантації цукрових буря
ків, кукурудзи. Вчора пройшов сильний дощ, і сьогод
ні рослини, омиті цілющою водою, немов би самі тяг
нулися назустріч щедрому промінню сонця.

сп ра ви
Таня не могла очей відірвати від такої краси. Та ось 

вона обернулася до свого супутника, запитала стурбо
вано:

— Як ви думаєте, Павле Леонтійовичу, з чим ми до
дому повернемося? Невже «Рассвет» нас випередив?

— Не повинно б так бути, — відізвався парторг. 
І відразу ж додав: — Ти поглянь, які квадрати рівні 
на кукурудзяній плантації вийшли. Це ж агрегат Спо
риша так потрудився. Твоя комсомолія!..

Зелені очі засяяли. Радісно Тані, коли про її ком
сомольців хороше говорять. 86 осіб їх у колгоспі. Ар
мія чимала. І вона відчутна в артілі...

Думки полинули по іншому руслу. Треба б уже за- 
гальні комсомольські збори провести. Пора підбити 

' підсумки змагання молоді за гідну зустріч наступного 
з’їзду партії. Та в третій бригаді вже давненько не бу- 

- ла, хочеться знати, як там Галя Ліснича секретарює. 
Хіба перелічиш усі оті «треба»? їх завжди багато у 
Тані.

ПРИЙШЛА вона в колгосп три роки тому. Молодого 
агронома-плановика відразу полюбила молодь за енер

гійність, жадобу' до роботи. А згодом обрали Таню сек
ретарем комсомольської організації.

Бути вожаком юних — справа не тільки почесна, 
але, насамперед, і нелегка. Та ще коли колгосп вели
кий, сім сіл до нього входить і розкидам вони за 10 
15 кілометрів одне від одного. На перший погляд здає
ться, що в таких умовах взагалі комсомольську роботу 
неможливо вести. < ... уу

Проте для такої молоді, як у колгоспі імені XX з їзду 
КПРС, ніякі відстані й перешкоди не страшні. Взяти 
хоч би комсомольських вожаків. Загальновідомо, що 
вони повинні бути ініціативними, всебічно розвинени
ми, мати певні організаторські здібності. І не_ помили
лися юнаки та дівчата першої, другої і третьої бригад, 
коли обрали своїм секретарем Галину Лісничу, зоотех
ніка за спеціальністю, заступника секретаря комсо
мольської організації колгоспу. .

Або Фрося Цимбал. їй усього 19 років. Після закін
чення школи залишилася в колгоспі, стала завідувати 
клубом А це вирішила дівчина і свинарством по суміс
ництву зайнятися. Взяла для догляду 20 свиноматок 
і зобов’язалася одержати від кожної з них по ЗО по
росят. Та ні робота в клубі, ні праця на фермі, ні о по
в’язки секретаря бригадної організації не заважають 
дівчині вчитися заочно в Олександрійському культос
вітньому технікумі.

В зверненні говориться, що члени 
Ленінського комсомолу покликані зав
жди показувати молоді зразки самовід
даної праці, високої свідомості і актив
ності. Треба працювати так, щоб у кож
ному комсомольці молодь бачила при
страсного борця за комунізм, щоб ря
ди Ленінського комсомолу постійно по
повнювалися новими загонами юнаків і 
дівчат — активними учасниками вели
кого комуністичного будівництва.

У другому питанні виступив секретар 
ЦК ВЛКСМ В. П. Логінов.

З заключним словом виступив пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. Пав
лов.

X пленум ЦК ВЛКСМ прийняв резо
люцію і звернення до комсомольців і 
комсомолок, до всіх юнаків і дівчат Ра
дянського Союзу — «Зустрінемо XXII 
з’їзд великої партії Леніна по-кому- 
ністичному».

З промовою на пленумі виступив за
ступник завідуючого відділом машино
будування ЦК КПРС С. К. Григор’єв.

У роботі пленуму взяли участь: заві
дуючий відділом партійних органів ЦК 
КПРС по РРФСР М. А. Полехін і заві
дуючий сектором відділу партійних ор
ганів ЦК КПРС по союзних республіках 
Г. І. Федотов.

Пленум ЦК ВЛКСМ розглянув також 
організаційні питання.

У зв’язку з переходом В. М. Миро- 
ненка на іншу роботу, пленум увільнив 
його від обов’язків секретаря і члена 
бюро ЦК ВЛКСМ. Пленум увільнив 
Г. П. Буркова від обов’язків члена бю
ро ЦК ВЛКСМ у зв’язку з переходом 
на іншу роботу. Пленум постановив пе
ревести Е. А. Шеварнадзе з кандидатів 
у члени бюро ЦК ВЛКСМ і обрав 
Н. Є. Кручину членом бюро ЦК ВЛКСМ.

X пленум ЦК ВЛКСМ закінчив свою 
роботу.

3. ХРОМОВА, 
Б. ЛУК’ЯНОВ, 

кор. ТАРС.

■■ЕРЕД початком зборів 
■" найбільше метушилися 

члени комітету. І це зрозу
міло: сьогодні до комсомолу 
вгг\пає десять чоловік. Та
кого масового прийому не 
було ше на жодних зборах. 
Хвилюються не лише ново- 
встуоаючі, а й ті, хто готу
вав юнаків і дівчат до всту
пу — вожаки сільської мо-

і

ХОРОШІ діла вершать сільські комсомольці. Про це 
свідчать їх трудові успіхи. Неодноразово ведуться 

розмови з приводу цього на комсомольських зборах. 
Вони тут скликаються регулярно: бригадні — щоміся
ця, загальні — раз у два місяці. Ще не було випадку, 
щоб збори проходили нецікаво, формально. Питання, 
які мають вирішуватися на них, детально продумують- } 
ся заздалегідь членами комітету, вони завжди злобо
денні, потрібні. Тому молодь не відсиджується мовчки. 

Плани тут теж складаються з урахуванням першо- 
чергових завдань та запитів комсомольців. і*

Члени комітету тт. Ліснича, Цимбал, Стрижньов, г 
Павленко дали доручення комсомольцям, і тепер у кож- м 
ній бригаді виходять бойові листки. Молодь бере участь і 
у випуску колгоспної світлової газети, регулярно ви- і 
пускає свою стіннівку «Комсомолець». д

Та не тільки цим живуть юні трудівники колгоспних 4 
ланів. Багато з них — учасники гуртків художньої са- » 
модіяльності, десять осіб працюють піонервожатими- г 
виробничниками, шість навчається заочно. І
ГТ1АК, хороша армія виросла в колгоспі. І голова 4 

правління т. Фомін недарма пишається нею: і
— З числа комсомольців до нас, комуністів, уже по- І 

повнений надходить. Стали кандидатами в члени пар- г 
тії Іван Шевченко, Анатолій Стрижньов, Люба Макси- г 
мець, Галя Ліснича, Оля Іващенко. г

1 саме вони служать взірцем для новоприйнятих у т 
комсомол Олександра Підрізи, Надії Сахпо, Галини х 
Таран та інших. \

Комсомольська організація артілі займає справді \ 
провідне місце в колгоспному господарстві. У згурто- 1 
ваності всіх юнаків і дівчат, у ініціативності кожного — і 
її сила. І вона, ця сила, зараз спрямована на т&, щоб » 
зустріти знаменну дату в житті нашої країни — XXII 
з’їзд КПРС — високими трудовими звершеннями. За і 
це борються, до цього прагнуть гаинівські комсомольці, й

Л. БАБИЧ. }

І

$
:

Колгосп імені XX з’їзду КПРС 
Рівнянського району,

о- в- а в- в- о в- е- в ® э j>. о- о « ъ- 9

Бадьорий погляд, радісно 
на душі н Олександра/Бон
даря, ланкопого першого 
підділка обласної сільсько
господарської дослідної 
станції (село ПІевченкоае 
Кіровоградського району). 
Та й чом не радіти: глянеш 
у всі чотири кінці — зелені
ють чіткі квадрати королеви 
полів. Постарався добре на 
сіябі, ге гірше потрудиться 
І на догляді, а все-таки 
дібЧться свого: по 51 цент
неру кукурудзи в зерні, як 
вирі'гип, збере я гектара на 
всій план-.оції у 80 гектарів.

На знімках: вгорі — 
Олександр БОНДАР, вни
зу — його агрегат закінчує 
перше міжрядне спушування 
кукурудзи.

Фото В. КОВПАКА

Десятеро достойних
лоді. Потрібно збори 
вести так, щоб день 
назавжди запам’ятався тим, 
кого прийматимуть до 
Ленінської

про- 
цей

лав 
Комуністичної 

Спілки Молоді. І хоч про це 
вже думано-передумано, та 
все ж кожен трохи хвилює
ться. Члени комітету'оточу
ють «іменинників», підба
дьорюють, радять чітко і 
впевнено відповідати на за
питання товаришів.

Збори йдуть. Біля столу 
президії — Марія Глебена. 
Хтось із присутніх запитує 
її:

— Кого приймають у ком
сомол?

Дівчина високо підносить 
голову, відповідає:

— Передову радянську 
молодь!..

Так, передова радянська 
молодь, передова молодь 
колгоспного села стає під 
знамена Ленінського комсо
молу. Цієї великої честі 
удостоїлись і вони, наші 
передові виробничники, ак
тивні в громадському житті 
люди, чесні, хороші товари
ші. Ілля Тітаєвський — кра
щий артільний пастух. Світ
лана Жук і Михайло Ко- 
кош працюють чабанами і 
з року в рік доводять на- 
стриї вовни від кожної вів
ці до 4—4,5 кілограмів. Во
лодимир Носенко зареко
мендував себе хорошим 
причіплювачем, згодом ста
не трактористом...

партії виконати своє 
зобов’язання — одер- 
від кожної корови по 

кілограмів молока, 
надоєно мною по 900

Зачитується заява Анто- 
нінн Петренко:

«Прошу прийняти мене до 
лав Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Моло
ді. Всі доручення комсо
мольської організації буду 
виконувати з честю...».

З честю! Високе звання 
члена ВЛКСМ так зобов’я
зує.

— А який твій особистий 
подарунок XXII з’їзду 
КПРС? — запитують Анто- 
ніну.

— Я доглядаю.групу пер
вісток, — говорить А. Пет
ренко. — Даю слово до дня 
відкриття XXII з’їзду рід
ної 
річне 
жати 
1.800 
Вже 
кілограмів на фуражну ко
рову.

У Марії Реблан, Володи
мира Гуливи, Івана Оста- 
пенка, Віталія Носенка і їх 
товаришів, імена яких ми 
назвали раніше, трудове 
життя тільки починається. 
Щасливих же доріг у ньому 
вам, комсомольці!

ІО. СКЛЯРЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Карла Маркса Усти- 
нівського району.

в номері за 2 квітня

колгоспі імені Котов- 
Маловисківського ра-

тичний матеріал, надрукований 
цього року.

В ньому йшлося про те, що в 
ського та імені 40-річчя Жовтня 
нону вкрай незадовільно поставлена спортивно-масова 
робота.

Секретар Маловисківського райкому комсомолу тов. 
Ключко повідомив редакції, що матеріал обговорено на 
засіданні комітету в первинних комсомольських орга
нізаціях колгоспів. Наведені факти підтвердились.

Бюро РК ЛКСМУ попередило секретарів комсомоль
ських організацій тт. Цифру та Кононенка.

В колгоспах пожвавлена робота в шахово-шашкових 
секціях. Створені волейбольні команди та стрілецькі 
секції. В колгоспі імені Котовського побудовано волей
больний майданчик.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 11 червня 1961 р., З стор.



Господар бігової доріжки
/ДВЛАСНА міжвідомча першість з легкої атлетики була 

в розпалі: мірялася силами стрибуни у довжину і ви
соту, змагалися спринтери і метальники.

Та ось дано старт на 3000 метрів. З перших же кроків 
легко обходить своїх суперників стрункий юнак. Це — 
студент Кіровоградського педагогічного інституту Мико
ла Пидюра. Від нього не єідстає представник ДСТ 
«Авангард» Григорій Манойло. І так — коло за колом.

Хто ж першим перетне фінішну стрічку? Болільники, 
затамувавши подихи, слідкують за впертою боротьбою 
суперників.

Знову і знову ривок, і стрічка різко обвиває груди Ми
коли.

—Дев’ять хвилин двадцять шість секунд, — коменту
ють секундометристи.

Результат непоганий. Як же домігся його М. Пидюра, 
що дає йому можливість так добре фінішувати?

Ще в дитячі роки Микола дуже багато читав про на
ших бігунів братів Знаменських і намагався бути схожим 
на них. А коли став вчитися на фізкультурному факуль
теті, кожну вільну хвилину став віддавати любимій 
справі

Під час весняної негоди, в осінню мряку Миколу час
то можна зустріти в міському саду, в скверах і парках, 
на бігових доріжках стадіонів. Тренування стало для 
нього життєвою необхідністю.

Успіх приходить не зразу. Про це добре пам’ятає 
спортсмен. 1 завжди, коли товариші Миколи закінчують 
тренування, він не йде з стадіону. Старанно відшліфовує 
техніку бігу. Тож недарма і його результати зростають 
від змагань до змагань.

Спорт допомагає йому відмінно вчитися. Незабаром 
почніться відповідальні старти і Микола готується до 
них, прагне в найближчий час виконати норматив першо
го^ спортивного розряду.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ.

ПОЄДИНОК РІВНИХ
8 червня кіровоградська 

«Зірка» провела свій пер
ший матч на кубок Союзу 
PCP з футбола. Вдруге на
шими гостями знову були 
авангардівці Чернівців, які 
перед цим на високому рів
ні провели гру чемпіонату 
країни серед команд кла
су «Б». Як відомо, тоді «Зір
ка» не змогла протистояти 
злагодженій, темповій ’■рі 
гостей, особливо їх швидким 
нападаючим. Нічийний ре-

асяБвввввваввввввввав ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■вввв ■>■■■■■■■■*■■(’і зсккіа^псЕЛївзтвввояізввнвава'

зультат (2:2) врятував гос
подарів поля від поразки і 
був швидше не результатом 
рівноцінної гри команд, а 
заспокоєнням гостей на ос
танніх хвилинах матчу.

Нп неп раз господарі пЬ- 
ля виграли першу кубкову 
зустріч з рахунком 2:1. По
єдинком рівних — можна 
назвати цю цікаву гру, в 
якій переміг більш ініціа
тивний і наполегливий.

ЙОКОГАМА, 8 червня. 
(ТАР С). Кореспондент 
ТАРС А. Бірюков передає:

Радянські борці класич
ного стилю повезуть з чем
піонату світу 1961 ррку в 
Йокогамі п’ять золотих 
медалей з восьми. На зма-

зі — екс-чемпіон СРСР 
Василь Зенін і у важкій — 
чемпіон світу 1958 року і 
римської олімпіади Іван 
Богдан.

Тільки в 
категоріях 
ни віддали 
зарубіжним

трьох вагових 
наші спортсме- 
першість своїм 

суперникам.

П’ять
У напівлегкій 
ном світу став 
тафа (ÔAP). 
борець 
зайняв

на третьому — Румунії.
Як уже повідомлялося, 

на проведеному перед цим 
тут же чемпіонаті світу з 
вільної боротьби, радянсь
кі борці завоювали дві зо
лоті, три срібні і 
бронзову медаль.

Чемпіонат в Японії —

одну

золотих медалей
вазі чемпіо- 
Хамід Мос- 
Радянськин 
ГудушауріМераб 

четверте місце.

радянських борців
ганнях з класичної бороть
би, які тут сьогодні закін
чилися, радянська коман
да здобула переконливу 
перемогу, завоювавши пер
ші місця в п’яти вагових 
категоріях.

Чемпіонами світу стали:
У щонайлегшій вазі — 

екс-чемпіон СРСР Армаїс 
Саядов, в найлегшій 
зі — чемпіон світу 
року і Олімпійських 
у Римі Олег Караваєв, у 
легкій — чемпіон цих же 
Олімпійських ігор Автан- 

діл Корідзе, в середній ва-

ва- 
1958 
ігор

Невдача спіткала також 
Яна Роотса (напівсередня 
вага), який вибув з бо
ротьби після третього ко
ла. Чемпіоном в цій ваго
вій категорії став румунсь
кий спортсмен В. Буларка.

У півважкій вазі Арка- 
дій Ткачов зайняв друге 
місце після угорського 
борця Гурича. В команд
ному заліку перемогу і по
чесний приз Міжнародної 
федерації любительської 
боротьби завоювали ра
дянські борці. На другому 
місці команда Туреччини,

І
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четвертий числом, в якому 
взяли участь 
атлети^ Вперше 
му чемпіонаті 
боротьби вони виступили в 
1953 році. Тоді в Неаполі 
команда СРСР завоювала 
перше місце, а п’ять її 
учасників стали володаря
ми золотих медалей. Через 
два роки в Карлсруе 
(ФРН) золоті медалі заво- ф 
ювалн вже шість наших 
борців. Але найбільших ус
піхів радянські спортсмени 
добилися на останньому 
чемпіонаті світу (1958 рік, 
Будапешт), 
ців повернулись на Бать
ківщину з медалями.

На Олімпійських іграх 
у Римі команда СРСР з 
класичної боротьби знову 
була першою, хоч золотих 
медалей удостоїлися 
тільки три спортсмени.

радянські 
в світово- 

з класичної

Загадкова
ЛЮДИНА
Кілька років тому в ка-І 

ліфорнії почали буду- • 
вати автостраду. Через де
який час, коли шляховики 
дііішлр до глухої, недоелід- 
женої місцевості в долині 
Арройо-Блафф, вони зіткну
лись з дивними незрозумі
лими явищами. Вночі чу
лись дикі вигуки, а вранці 
знаходили иапколо табору 

. величезні сліди ніг якоїсь 4 істоти. Несподівано з скла- 
' ду зникла бочка з нафтою, 

вчзарослях мет
рів за п’ятдесят від дороги. 
Бочка була чиста, видно, 
що її не котили, а несли в 
руках. Навкруги внднілнсь 
сліди велетенських ніг.

Який же силач підняв і 
переніс важку бочку на та
ку відстань? Невдовзі хтось 
заніс в лісову гущавину 
шматок сталевої труби, не 
стало колеса механічної ло
пати вагою більше ста кіло
грамів. Колесо знайшли в 
кюветі далеко від будівни
цтва.

Серед місцевих жителів 
ніби в 

дика 
велетенська людина. Серед 

і робітників виникла паніка, 
Т деякі вирішили залишити 4 будівництво.
4 Підприємець Рей Уоллес, 4 який будував дорогу, 4 знавшись про ці події, 4 рішив: хтось свідомо 
£ зірвати будівництво 

стради. Він вирішив

4

Їду зникла бочка з нафтою, 
її знайшли вчзарослях мет-
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Всі ВІСІМ бор- « давно ходили чутки.4 дрімучих лісах живе 
вслстенсь’"' ------------

? робітник!
4 деякі в>

!
4

1СС, 
ді- 
ви- 

хоче 
авто- 
вияс- 

нитії справу. Перш за псе 
виміряли СЛІДИ, виявилось, 
що вони досягали сорока 
сантиметрів, а довжина кро
ку була майже півтора мет
ра. Потім підприємець най
няв двох мисливців, які 
день і ніч слідкували за 
навколишньою місцевістю. 
Незабаром їх розшуки увін
чались успіхом. Якось під 
вечір поїш їхали вантажною 
машиною і несподівано по
мітили на узліссі величезну 
людиноподібну істоту, по
криту густою шерстю. КІЛЬ- д 
ка секунд вона, мов зача- ■ 
рована, дивилась на мати 

:ь бігти 
„..... .. „ ....____ гущавині.
Мисливці пустили по сліду 
загадкової істоти овчарок. 
Собаки кинулись в ліс — і 
не повернулись.

Подіями, що відбувають
ся в долині Арройо-Блафф, 
зацікавились вчені і жур
налісти. Піймати «лісового 
велетня» поки що не по
щастило. т

Хто ж він, цей загадковий 4 
лісовий велетень?

Науковці вважають, 
Ці сліди належать 
чайній людині або

, рипана, дивилась4 ну, потім кпнуласі4 зникла в лісовій

'К-

Марса

11i£il

У дуплі цієї верби 
може сховатися 
не зважаючи 
серцевини, дерево живе і зе
леним віттям торкається 
чистої озерної води. Росте 
ця цікава верба з Онуфріїв- 
ському дендропарку.

Фотоетюд В. І’УДЕНКЛ.

ві.іьно 
людина. І, 

на порожнечу

величи-*
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ІЦО 
незви- 

_________ _____ ___ істоті, 
яка знаходиться на проміж
ній стадії між людиною І 
твариною, пата її не менше 
ЗОН кілограмів.

Частина Каліфорнії І сьо- 4 
годні зовсім не досліджена, 
значна територія покрита 
непрохідними лісами Г 
ськими вершинами. С 
місця, де іце ніколи не 
пала нога людини, І, 
буть, десь там, серед 
тих пралісів, і живе загад
кова істота.

В. КАРПЕНКО.

окрита À 
І гір- І 
Є там І

сту- 
ма- 
гус-

Замерзлі океани

ІТИ ЗНАЄТЕ ви, що на 
* планеті Марс, яка яс

краво оранжовою точкою 
виділяється на небосхилі, є 
величезні простори замерз
лої води — скуті морозом 
океани? Цю думку розділя
ють деякі астрономи, які 
брали участь у спостережен
ні за Марсом під час його 
останнього протистояння ЗО 
грудня минулого

Як і Земля, Марс 
ться навколо Сонця 
по колу. Але шлях

ЦИ ЗНАЄТЕ
* планеті М<

року. 
рухає- 
майже 
Землі, 

або, як кажуть, земна орбі
та лежить всередині 
Марса. Через два 
два місяці ці планети 
ться по один бік від 
і Земля проходить 
Марсом і Сонцем. Таке роз
ташування планет і нази
вається протистоянням
Марса. В цей час він на 
протязі кількох тижнів зна
ходиться порівняно близько, 
і астрономи мають можли
вість детальніше досліджу
вати цю планету. Вчені ко
ристуються протистоянням

орбіти 
роки і 
сходя- 
Сонця, 
поміж

Марса так само, як і вико
ристовують 
затемнення 
«розглянути» 
небесних тіл малодоступні в 
звичайний час деталі.

Особливо Марс привертає 
увагу дослідників тим, що 
на ньому, як вважають ба
гато астрофізиків, є в уся
кому разі рослинність. А це 
веде наукову фантазію далі. 
Адже може бути, що в за- 
рослях марсіанської рослин
ності і притаїлось життя в 
якійсь своєрідній невідомій 
для нас формі?

...Майже сто років тому 
італійський астроном Скіа- 
нареллі звернув увагу на 
сітку правильних темних 
ліній, помітних на поверхні 
Марса. Ці лінії одержали 
умовну назву «каналів». Да
лі вияснилось, що зимою 
«канали» були віднесені до 
штучних споруд, які являли 
собою ніби зрошувальну 
систему марсіан. Проте піс
ля визначення середньо: 
температури поверхні Мар-

рідкі епізоди
Сонця, щоб 

на поверхні

са (вона виявилась на 40 
градусів нижчою земної) 
стало ясно, що спорудження 
на Марсі «каналів» не ма
ло б значення, так як вода 
в них неминуче замерзне. 
Тому більшість учених при
хильні до думки, що «кана
ли» утворились природним 
шляхом.

Цікаві припущення висло
вив після 
матеріалів 
останнього
Марса, астроном Віктор Да- 
видов.

— За сучасними уявлен
нями, — говорить він, — во
да, яка заповнює земні океа
ни, виділялась із надр зем
лі в процесі еволюції нашої 
планети. За фізичними ха
рактеристиками Марс відно
ситься 
групи, 
Марса повинна бути деяка 
схожість в процесах виді-

лення води з надр на по-* 
верхню. Працюючи над цією* 
проблемою, я прийшов до* 
висновку, що КІЛЬКІСТЬ вО-я 
ди, яка припадає на одини-* 
цю поверхні Марса, може* 
бути порівняна або навіть* 
перевищуватиме ту 
ну, яка є на Землі.

В температурних умовах* 
Марса його океани повинні* 
були покритися шаром віч-* 
ного льоду, товщиною від* 
300 метрів на екваторі до 2* 

кілометрів ■ 
до полюсу. ° 
За і 
лі і л ь йонів “ 
років твер- 5 
да поверхня* 

покрита піс-° 
Землетруси^ 

п■ Я 
багато прямо-5 

і дуже довговіч-ї

опрацьовування 
спостережень 
протистояння

до планет земної 
тоХГу в Землі й у

океанів була 
ком і пилом.
(точніше марсоїруси) мог- 
ли дати 
лінійних 
них тріщин в твердій обо-" 
лонці марсіанських океанів.% 
Підрахунки показують,- 
в районах тріщин, які ло-; 
криті порівняно тонким ша-" 
ром льоду, грунти не такії 
холодні, як у навколишніх-^ 
областях. Тому рослинністьї 
повинна бути розташованої 
в першу чергу тут. Оазисиї 
рослинності на Марсі, якії 
розкидані вздовж прямолі-ї 
нійних тріщин, здаються* 
нам сіткою прямих ліній,* 
які й одержали умовну 
ву «каналів».

Уявлення про глибокі* 
марсіанські океани, які зо-“ 
лили всі великі нерівності* 
на поверхні Марса, право-* 
дять, зокрема, до висновку,^ 
що на цій планеті немає гір.% 

Л. ПАВЛОВА. ■ 
(ТАРС). 5 

□ 
іяпнпьеппіпввпивпсзвсейяесввь4

НАМ ПІСНЯ їиотип и0 БЛУгвААИ
ЬОГОДІН, друже, в Кіровограді відбудеться тради- 

цінне свято пісні і танцю. Чи є що краще за пісню? 
Вола розганяє сум і горе, вона перший помічник у ро- 

. _ боті, з нею ідуть на трудову боротьбу. Пісня — символ! 
сотні* Стоячи пліч-о-пліч, співають її діти різних народів, де

монструючи свою єдину волю, свою братерську солідар
ність.

Мимоволі затамовуєш подих, коли у вогнистому танці 
проносяться дівчата- і хлопці. Тоді хочеться схопитися 
з місця і самому кинутися у вихор отого українського 
«Гопака».

Сьогодні, в день свята пісні і танцю, сотні самодіяль
них митців, десятки колективів вийдуть на відкриті ест- 
ради зелених парків і скверів, в міські сади і літні май
данчики. Вони продемонструють перед глядачами свою _ 
художню майстерність.

В цей день ніхто не повинен сумувати вдома. І навіть, 
якщо ти вже не молодий, друже, — струни твого серця 
ніколи не повинні заіржавіти. Пісня повертає молодість, 
з піснею легко в життя іти. Вона приносить багато при
ємного для людей, і в очах тих, хто любить пісню, зав
жди світиться радість і щастя.

Всі — на свято!

.и
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