
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Перебування М. С. Хрущова 
на [Кубані

СТАНИЦЯ 
БАНСЬКА 
ський край), 

ново-к-у- 
(Краснодар- 
28 липня.

(ТАРС). Сьогодні по доро
зі з Сочі Перший секретар 
ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР товариш 
АГ С. Хрущов побував на 
полях Кубані.

М. С. Хрущов відвідав 
Кубанський науково-дослід
ний інститут випробувань 
тракторів і сільськогоспо
дарських машин, побував 
на бурякових плантаціях 
радгоспу «Хуторок», на ку
курудзяних полях колгоспу 
імені Калініна і радгоспу 
«Кубань», Гулькевниького 
району.

На Кубань приїхали також 
кандидат у члени Президії 
ПК КПРС, заступник голо
ви бюро ЦК КПРС по 
РРФСР Г. 1. Воронов, член 

Президії ЦК КПРС Голова 
Ради Міністрів РРФСР 
Д. С. Полянський, член Пре
зидії ЦК КПРС, перший 
секретар ЦІ< КП України 
М. В. Підгорний, кандидат 
у члени Президії ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК КП 
Грузії В. П. Аіжаванадзе, 
відповідальні працівники 
союзних міністерств і ві
домств, керівники країв, об
ластей і республік Північно
го Кавказу.

Кубанський науково-дос
лідний інститут випробовує 
у виробничих умовах десят
ки нових видів сільськогос
подарських машин вітчизня
ного виробництва.

Товариш АГ С. Хрущов 
насамперед цікавиться робо
тою знатного буряковода 
Кубані В. А. Світличного. 
На зональних нарадах пере
довиків сільського господар

ства в Ростові і Воронежі, 
де виступав тов. Світличя 
ний, М. С. Хрущов заціка
вився його досвідом виро
щування високих урожаїв 
цукрових буряків без засто
сування ручної прані. Тепер 
буряковод докладно розпо
відає про успіхи цього ро
ку.

— Торік, — каже В. А. 
Світличний, — ми затрати
ли на виробництво центне
ра буряків 17 хвилин проти 
82 в сусідньому колгоспі 
«Ленпнский путь», а в цьо
му році затрати становити
муть не більш як 12 хви
лин. *

Директор інституту А. Ь 
Оськін додає, шо проти мич 
нулого року посіви буряків 
у Світличного зросли вдвоє 
— до 150 гектарів, а людей 

(Закінчення на 3-й стор.).

НАКАЗ
Міністра Оборони СРСР

зо липня 1961 р. № 179 м. Москва
Товариші матроси і солдати, старшини і сержанти!
Товариші офіцери, адмірали і генерали!
Товариші робітники, інженери і техніки суднобудівної 

промисловості!
Сьогодні трудящі нашої великої Батьківщини, воїни 

доблесних Радянських Збройних Сил святкують День 
Військово-Морського Флоту СРСР.

Радянський народ відзначає це свято в обстановці 
всенародної боротьби за гідну зустріч XXII з’їзду КПРС. 
Трудівники міста і села, охоплені величезним політич
ним і трудовим піднесенням, зустрічають цю видатну 
подію в житті партії і країни новими успіхами в кому
ністичному будівництві. Народи Радянського Союзу, 
керовані рідною Комуністичною партією на чолі з ленін
ським Центральним Комітетом, впевнено дивляться в 
майбутнє, і ніщо не зупинить їх переможного руху впе
ред, до заповітної мети — комунізму.

Вітаю і поздоровляю вас з всенародним святом — 
Днем Військово-Морського Флоту.

Бажаю особовому складові Військово-Морського Фло
ту дальших успіхів в оволодінні бойовою технікою і 
зброєю, в зміцненні військової дисципліни, в підвищенні 
пильності і боєготовності кораблів та частин.

Усім працівникам суднобудівної промисловості бажаю 
нових досягнень у створенні першокласних кораблів для 
нашого флоту.

На ознаменування свята наказую:
Сьогодні, ЗО липня 1961 року, салютувати в столиці 

нашої Батьківщини — Москві, у столицях союзних рес
публік, у містах-героях, а також на флотах і флотиліях— 
двадцятьма артилерійськими залпами.

Хай живе наша могутня Батьківщина — Союз Радян
ських Соціалістичних Республік!

Хай живе героїчний радянський народ — будівник 
комунізму!

Хай живе Військово-Морський Флот Радянської дер
жави!

Слава Комуністичній партії Радянського Союзу — 
натхненникові і організаторові всіх наших перемог!

Міністр Оборони СРСР
Маршал Радянського Союзу Р. МАЛ ИНОВСЬКИЙ.

--------------------- -----------------------------------

М. С. Хрущов у хліборобів України
СЕЛО КАТЕРИН ІВКА, 

Харківської області, 29. 
(РАТАУ). Сьогодні Перший 
Секретар ЦК КПРС, Голова 
Ради Міністрів СРСР това
риш М. С. Хрущов зробив 
поїздку по полях одного з 
передових господарств Ук
раїни — колгоспу імені 
Орджонікідзе Лозівського 
району Харківської області.

Товариш М. С. Хрущов 
розмовляв з головою кол
госпу двічі Героєм Соціа
лістичної Праці Г. С. Мо- 
гильченком, ознайомився з 
роботою нових сільськогос
подарських машин.

У поїздці по полях взяли 
участь також член Президії

ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК КП України М. В. Під- 
горнин, кандидат у члени 
Президії ЦК КПРС, заступ
ник голови бюро ЦК КПРС 
по РРФСР Г. І. Воронов, 
член Президії ЦК КПРС, 
Голова Ради Міністрів 
РРФСР Д. С. Полянський, 
Голова Ради Міністрів 
УРСР В. В. Щербнцький, 
секретар ЦІ< КП України 
М. Д. Бубновський, завідую
чий сільгоспвідділом ЦК 
КПРС по союзних республі
ках В. О. Карлов, міністр 
сільського господарства 
СРСР М. О. Ольшанський 
та ін.

ГОЛОС ЮНОСТІ КЛИЧЕ 
ДО ПРОГРЕСУ І ЄДНАННЯ

МОСКВА, 27. (ТАРС). Сьогодні третій день по
сланці молоді 9! країна світі/ обговорюють головну про
блему «МОЛОДЬ СЕРЕДИНИ XX СТОЛІТТЯ ТА II 
ПРОБЛЕМИ».

Вранці на пленарному засіданні було заслухано допо
відь представника піонерської організації Гани РОББІ 
ВІЛЛІАМСА «МОЛОДЬ, 11 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ В 
СУСПІЛЬСТВІ».

З доповіддю на ту ж тему виступив член керівного 
комітету Всекитайської федерації молоді ВАН ЧЖАО- 
ХУА.

Сьогодні учасники форуму заслухали також доповіді 
представника французької молоді професора ЖАКА РУ, 
першого секретаря ЦК Чехословацької спілки молоді 
ВЛАДИСЛАВА ВЕДРА. їх виступи були присвячені 
великому питанню «МОЛОДЬ І ПРОГРЕС».

Третім доповідачем на цю тему був представник рес
публікансько-демократичної спілки Венесуели ГЕКТОР 
СУШ АГ А ПЕРЕС.

Сьогодні почали свою роботу комісії, в яких учасники 
форуму продовжать дискусію по широкому колу про
блем. Це — діяльність молоді в інтересах мирного спів
існування, взаєморозуміння і співробітництва: форми 
співробітництва і контактів серед молоді; молодь і роз
зброєння; участь молоді в боротьбі за національну неза
лежність і національну реконструкцію. Це й проблеми 
робітничої і сільської, студентської і жіночої молоді, 
виховання, спорту і науково-технічного прогресу та інші.

★ ★ ★
МОСКВА, 27 липня. (ТАРС). Входимо до Будинку 

спілок. Назустріч нам лине неголосна, але напрочуд 
сердечна пісня: «Підмосковні вечори» Тенор майстер
но веде мелодію, йому вторять баритони і баси. В кін
ці фойє, біля вікна, ми помічаємо русявого хлопця в 
колі друзів по форуму — китайців, негрів, бзлгарів, ку
бинців, чехів, німців. Він впевнено диригує цим незви
чайним хором.

Добра пісня об’єднує молодь. І це прекрасно: сьо
годні співаємо разом, завтра йдемо разом у туристський 
похід, післязавтра — разом виступаємо проти підсту
пів імперіалістів. Змагаємось на стадіоні, дискутуємо 
про те, шо треба зробити, щоб життя на планеті стало 
красивим для всіх. І, нарешті, разом будуємо кожний 
по-своєму те нове суспільство, яке забезпечує гармоній
ний розвиток людини і де всі створювані ним блага 
належать тільки тим, хто творить. І це суспільство не 
за горами.

І знову пісня, одна, друга... Але час до залу, де по- 
минається пленарне засідання.

91 прапорець країн, представники яких беруть участь 
у форумі, прикрашають стіл президії в Колонному за
лі. Прикрашають? Це не те слово. Вони уособлюють 
союз молодих, які дедалі тісніше згуртовуються, бе
ручи дедалі енергійнішу участь у розв’язанні найваж
ливіших питань сучасності. Тому не випадково в числі 
багатьох питань обговорюється і таке: «Молодь, її 
права і обов’язки» — доповіді на цю тему присутні 
слухали з уст двох ораторів, представників молоді 
Гани і Китаю — Роббі Вуїліамса і Ван Чжао-хуа.

Слухаючи доповіді представників різних народів, ба
чиш, як одні тільки стають на ноги, а інші вже йдуть 
широким кроком у нове прекрасне суспільство.

Гана—молода республіка. X І /-д
Але її молодь вже активно 
включилася в перебудову 
життя. Про це справедливо 
говорив посланець Гани.

Сьогодні світ повинен краще знати, сказаз він, які 
великі потенціальні можливості має молодь в галузі 
зміцнення миру, духу розуміння, терпимості, загального 
братерства. Я твердо вірю в це, і моя впевненість зміц
ніла на нашому форумі.

Перед нашою молоддю сьогодні особливо гостро сто
їть питання про її відповідальність перед суспільством. 
Пута колоніалізму протягом століть зв’язували афри
канцям руки і ноги, розділяли племенними бар’єрами 
народи, їх економіку, культуру. Тепер ці пута рвуться5 
але не всюди. Саме тому ми, молодь Гани, вважаємо, 
що наше власне благополуччя і незалежність не будуть 
повноцінними, якщо цього ж не досягнуть всі африч 
канські браги. Успішне здійснення цього принципу в 
найкоротший строк — ось головний обов’язок молоді 
Африки.

У схвальних оплесках потопають заключні слова 
Роббі Вілліамса, який запропонував друзям щороку 
збиратися на форум для обговорення спільних проблем.

Молодь Гани тільки розправляє плечі. В її руках та* 
ка могутня збрся, як багатий досвід будівництва ново
го життя, нагромаджений їх ровесниками в країнах со* 
ціалістичного табору і насамперед у Радянському Сою
зі. Про цей дорогоцінний досвід говорив учасник фору
му член керівного комітету Всекитайської федерації мо
лоді Ван Чжао-хуа. Він заявив, шо обговорення пи
тання про права і обов’язки молоді у славній радян
ській столиці має особливе значення. Радянський Союз 
дає приклад блискучого розв’язання всіх питань поліп
шення життя молоді. Представник Китаю закликав 
учасників форуму всебічно ознайомитися з цим досві-: 
дом, який подасть усім неоціненну допомогу.

З великою гордістю розповідає промовець, що в Ки
тайській Народній Республіці юнаки і дівчата користу
ються всіма політичними, економічними, соціальними 
правами. Молодь Китаю бере активну участь в житті 
країни. В числі депутатів всекитайських зборів є моло
ді люди віком до ЗО років. Дівчата мають рівні права 
з юнаками і одержують однакову з ними зарплату за 
рівну працю. Молоді селяни стали господарями землі, 
а молоді робітники — господарями заводів і фабрик. 
В країні назавжди покінчено з безробіттям. Двері шкіл 
широко відкриті для трудящих. В учбових закладах 
Китаю навчається безплатно понад 100 мільйонів юна
ків і дівчат.

Але так було не завжди, зауважує доповідач. У ста
рому Китаї молодь була абсолютно безправною. Аїину- 
ло багато часу, перше ніж юнаки і дівчата усвідомили, 
що шлях до їх визволення і щастя лежить через участь 
у загальній боротьбі народу за національну незалеж
ність. Можливо, саме тому в Китаї таке популярне те
пер прислів’я: «Коли велика ріка повноводна — пов
новодні і її притоки, коли в ріці мало води — притоки 
висихають»...

Виконуючи свій священний обов’язок, китайська мо
лодь разом з усім народом, під керівництвом Комуні
стичної партії, скинула гніт капіталізму, знищила фео*

(Продовження на 2-й стор.).



ГОЛОС ЮНОСТІ КЛИЧЕ ДО ПРОГРЕСУ І ЄДНАННЯ
(Продовження).

Дальні порядки. Але й тепер, каже доповідач, наш на
род бореться за національні права. Сполучені Штати 
Америки, які захопили споконвічну китайську терито
рію — Тайвань, створюють загрозу нашій країні. Ось 
чому рішуча боротьба проти імперіалістичної політи
ки агресії є нашим обов’язком не тільки для захисту 
своїх прав, але й для збереження миру в Азії і в усьо
му СВІТІ.

Наприкінці Вгн Чжао-хуа говорив про солідарність 
китайської молоді з молодим поколінням усіх країн, що 
бореться за демократію, свободу і життєві права.

У президії разом з молодими людьми сидить літня 
людина. Це почесний гість, директор Міжнародного ін
ституту молоді ЮНЕСКО Р. Уільямс Джонс. «Скажіть, 
будь-ласка, пане Джоис, що ви думаєте про форум, — 
спитали ми його.

— Ідея форуму _  представницьких зборів молоді
земної кулі дуже добра, важлива і потрібна, — відпо
вів нам співрозмовник. _  Форум може виконати вели
ке завдання, бо його учасники мають можливість ви
словлювані різні точки зору.

Всесвітній форум молоді є добрим інструментом для 
встановлення контактів, для розв’язання найнасущні- 
ших завдань молодого покоління. Ми не повинні боя
тися зіткнення різних точок зору. Треба зустрічатись 
якнайчастіше, бо це дуже важливо для мирного спів
існування.

Я-хочу підкреслити, що на форумі ЮНЕСКО надано 
можливість висловитись у різних питаннях роботи з мо
лоддю, інформувати юнаків і дівчат про свої позиції. 
З таким повідомленням виступить пан Франсуа — гла
ва всіх юнацьких організацій ЮНЕСКО.

Щодо мене, то я дуже задоволений запрошенням бу
ти почесним гостем форуму, відвідати Москву. Моя 
поїздка не тільки корисна, але й дуже цікава.

В залі чути французьку мову. Це говорить представ
ник французької молоді професор Жак Ру. Тема його 
доповіді «Молодь і прогрес». Він заявляє, що не мож
на молодь відокремлювати від нації. Вона зазнає тих 
же впливів і тієї ж пропаганди, що й дорослі. В моїй 
країні — Франції частина молоді підлягає впливу ро
бітничого руху, інша — невіддільна від буржуазії. Бур
жуазія чинить грубий тиск на молоде покоління. Філо
софія відчаю, егоїзму все більше поширюється. Части
ну молоді обробляють в плані виховання в ній звірячої 
сили у зв’язку з війною в Алжірі, яку професор нази
ває «школою убивств».

В нашу епоху відбуваються гігантські соціальні, нау
кові й економічні зрушення, і роль молоді в цих питан
нях велика, підкреслює представник Франції. Своїми 
вимогами, своєю рішимістю добитись поліпшення жит- 

-ггя юнаки і дівчата допомагають суспільству йти до 
соціального прогресу. Виступаючи за поліпшення від
починку, за підвищення культурного рівня, молоде по
коління вимагає, щоб технічний прогрес служив йому 
на користь. АІолодь хоче технічного прогресу не тіль
ки тому, що переважна кількість молодих людей ціка
виться наукою, але й тому, що наука стала для них 
необхідністю. Вона вимагає завжди хорошого, нового в 
дшетецтві, в літературі.
і Молодь відіграє певну роль в прогресі ідей, і найкра
щим доказом цього був учора виступ представника 
Куби, який розповів, що молоді кубинці, які борються 
із зброєю в руках за свободу і незалежність, одночас
но всередині країни ліквідують неписьменність і злидні.

У світі ще велика кількість наших братів терпить від 
голоду, говорить перший секретар ЦК Чехословацької

• спілки молоді Владислав Ведра. Соціологічні дослід-
• ження показують, шо дві третини населення нашої пла-
• лети не одержує харчування, яке б відповідало ме

дичним вимогам, а половина з них постійно голодує. 
.Голодують досі навіть у таких країнах, де добилися 
визначних успіхів у розвитку техніки, де є значні лиш-

. і'и продуктів. Президент Сполучених Штатів Америки 
Джон Кеннеді заявив, наприклад, що 17 мільйонів жи
телів США щодня лягають спати голодними.

І Представник Чехословацької молоді докладно розпо
відав присутнім про досвід і практичні результати 
боротьби за соціальний прогрес у Чехословаччпні.

і В сьогоднішній Чехословаччпні кожен має роботу, ко
жен одержує медичну допомог}' і матеріальне забезпе
чення під час хвороби, непрацездатності, з старості. 
Кількість ліжок у лікарнях і санаторіях порівняно з до
воєнним роком збільшилась на 140 процентів, а число 
лікарів подвоїлося. Наша молодь має широкий доступ 
до освіти. Всі діти відвідують в обов’язковому поряд- 

; ку дев’ятирічну школу, а до 1970 року зсі зможуть 
' дістати повну середню освіту. В Чехословаччпні кіль-і 
кість вищих учбових закладів зросла за роки народної 

. влади майже в чотири рази, а число студентів у них 
досягло 95 тисяч. Все це — діти робітників, селян і 
службовців. Навчання в наших школах, включаючи ви
щі учбові заклади, — безплатне.

У нашої молоді є широкі можливості для відпочинку ї ЛМІІІІІґЧІпа onnnnn'o ----і зміцнення здоров’я після 
роботи. На щорічних кон
курсах культурної творчості 
в цьому році брало участь 

* більше мільйона юнаків і 
дівчат. Доповідач підкрес
лив, що прогрес може бути 
забезпечений тільки там, де 
ним повністю займаються 
широкі народні маси людей. 

1 МОСКВА. В Колонно

му залі Будинку спілок 
продовжує свою роботу 
Всесвітній форум молоді.

На з н і м к у: делега
ти в залі засідання.
Фото В. МАСТЮКОВЛ, 

Фотохроніка ТАРС.
(

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
Г130 липня 1961 р., 2 стор.

Останнім з доповіддю на гему «Молодь і прогрес» ви
студив представник республікансько-демократичної спіл
ки Венесуели — однієї з країн Латинської Америки — 
Гектор Суїнага Перес. Розповідаючи про свою країну, 
він заявив, що північноамериканський уряд вважає 
Венесуелу з її природними багатствами («нафта, залі
зо) однією з основних ланок своєї імперіалістичної сис
теми. Ми завжди засуджували імперіалізм, заявив про
мовець, як основного ворога нашого народу, як основ
не гальмо економічного, політичною і культурного роз
витку. 3.

В країнах Латинської Америки було скинуто багато 
диктатур, але ще немає можливості добитись глибоких, 
серйозних суспільних та економічних перетворень. З ве
ликим піднесенням говорив Гектор Суїнага Перес про 
революційну Кубу. Це, заявив він, те, про що мріють 
багато народів нашого континенту. Куба показує нам 
шлях до справжнього прогресу. Куба показує нам, що 
треба зробити, щоб включити весь народ, молодь у 
процес перетворення суспільства. Тому захист Куби є 
обов’язком усіх народів і всієї молоді. У своєму 
ступі представник молоді Венесуели говорив про 
який величезний вплив на розвиток усього світу 
бить соціалістична система.

В нашій країні, заявив він, дуже часто багато 
намагається заперечувати або ігнорувати існування 
тової соціалістичної системи. В нашій пресі немає 
них про розвиток соціалістичних країн. Ми хочемо зна
ти докладно, як живе і як працює молодь у соціалістич
них країнах. Народи відсталих і залежних країн йдуть 
своїм власним шляхом до прогресу. Але це не озна
чає, що вони повинні закривати очі на те, що вже до
сягнуто в інших країнах.

Сьогодні почали свою роботу комісії, в яких учасни
ки форуму продовжать дискусію по широкому колу 
проблем. Це діяльність молоді в інтересах мирного співз 
існування, взаєморозуміння і співробітництва; форуми 
співробітництва і контактів серед молоді; молодь і роз
зброєння; участь молоді в боротьбі за національну не
залежність і національну реконструкцію. Це і проблеми 
робітничої і сільської, студентської і жіночої молоді, 
виховання, спорту і науково-технічного прогресу та інші.

Наприкінці пленарного засідання представники іу- 
нісу, комсомолу Франції і молоді Куби пропонують 
надіслати телеграми, які висловлюють солідарність з 
народом і молоддю Тунісу і гнівно засуджують фран
цузьку агресію в Бізерті.

Цю пропозицію учасники форуму приймають з вели
кою одностайністю.

У перервах і після засідань представники різних де

ви-
те, 
ро-

хто 
сві- 
да-

В основних питаннях єдність думок
МОСКВА, 28 липня. (ТАРС). Четвертий день у сто- < Представник федерації 

лиці засідає Всесвітній форум молоді. Закінчились пле
нарні засідання, на яких з найважливіших питань го
ловної теми «Молодь середини XX століття і її проб
леми» було заслухано'дванадцять доповідей. Представ
ники молоді Радянського Союзу, Італії, Алжіру, Бельгії, 
Англії, -Куби, Польщі, Китаю, Гани, Франції, Чехосло- 

«ваччини, Венесуели виклали точки зору своїх організа
цій на такі пекучі питанья сучасності, як взаєморозумін
ня, співробітництво і мирне співіснування, як ставлен
ня до проблеми роззброєння, як питання про права і 
обов’язки молоді в суспільстві, її роль і місце в бороть
бі за прогрес.

«Враження про перші дні форуму можна виразити 
одним словом «добре», — сказав член бюро Всесвітньої 
Ради Миру відомий англійський юрист Денніс Прітт.— 
Приємно відзначити, підкреслює він, єдність думок 
учасників форуму в обговорюваних питаннях».

Зараз можна твердо сказати, що надії деяких діячів/ 
які нічого спільного не мають з демократією і прогре
сом, на те, що форум не дасть бажаних результатів, 
провалилися, причому провалилися остаточно. Справді, 
доповіді, заслухані на форумі, були зустрінуті загаль
ним схваленням. Значить, відмінності в політичних пе
реконаннях, в релігійних в’руваннях, на що так спо-1 
дівалися ці «діячі», не перешкоджають молодому по
колінню об’єднуватись, згуртовуватись і все більше ус
відомлювати свою відповідальність за майбутнє, прагну
ти до активної участі в будівництві його.

Ще один відрадний факт. Всі промовці підкреслюва
ли виняткове значення для долі миру радянських про
позицій в ООН про загальне і повне роззброєння та 
ліквідацію колоніалізму, висловлювали впевненість у 
торжестві ідеї мирного співіснування держав з різними 
соціальними системами.

Форум — яскраве підтвердження, що молодь — вели
чезна сила, здатна забезпечити соціальний прогрес.

Форми співробітництва і контактіз молоді — цій 
найважливішій темі в житті юнаків і дівчат різних 
країн присвячена робота спеціальної комісії. Керує нею 
представник комітету форуму Японії, віце-голова ради 
організації «Сейнендан» Тецуо Катата.

легацій зустрічаються, дружньо розмовляють, розпові
дають один одному про своє життя, роботу, навчання, 
діяльність на благо миру. Сьогодні в готелі «Україна», 
де-живуть учасники форуму, відбулася зустріч групи де
легатів з Федеративної Республіки Німеччини, пред
ставників Західного Берліна і делегації Німецької Де< 
мократичної Республіки. Вони обмінялись думками в 
питаннях, що їх цікавлять, зокрема по берлінській проб
лемі. Незважаючи на деяку розбіжність точок зору, бу
ло висловлено одностайну думку •— берлінська пробле
ма повинна бути розв’язана мирним шляхом. Зустріч 
представників обох німецьких держав пройшла в неви
мушеній, товариській обстановці.

...Учасники .форуму з ентузіазмом зустрічають приві
тання людей старшого покоління — видних державних 
і громадських діячів. Слова привіту юності землі, добрі 
побажання шлють голова Державної ради Румунської 
Народної Республіки Георге Георгіу-Деж, віце-прези
дент Індії Радхакрішнан, міністр освіти і культури Ін
донезії Пріоно, видатний американський громадський 
діяч і борець за мир співак Поль Робсон та його дру
жина Есланда Робсон, австралійська письменниця Кач 
таріна Сусанна Прічард, відомий американський гро
мадський діяч Сайрус Ітон. Свої послання прислали та
кож Всесвітня Рада Миру, Міжнародна демократична 
федерація жінок, Спілка японських жінок, Комуністич
на партія Франції, профспілкова асоціація Колумбії, 
академії наук Угорської Народної Республіки і Мон
гольської Народної Республіки.

Сотні телеграм, листів надійшли на адресу форуму 
від радянських молодіжних організацй, від молодих • 
людей різних країн.

І може найяскравіша з них — від молоді Цілиногра
да, надіслана від імені багатолюдного мітингу юнаків і 
дівчат.

«Ми освоюємо нові землі, будуємо нові радгоспи і 
міста, заводи і фабрики, — пишуть покорителі цілинних 
земель, — ми будуємо для того, щоб життя молоді, на
ших радянських людей зробити красивішим і радісні
шим. У молодих цілинників немає благороднішої мети, 
ніж праця на благо своїх ровесників, на благо всього 
народу, його мирного життя. Від імені півмільйона юна
ків і дівчат Цілинного краю ми, учасники мітингу, ба
жаємо форуму плодотворної робот, успішного обго
ворення висунутих питань».

Хороші слова, добрі побажання.
Л. ОСТАШЕВА, 

В. ЄГОРОВ, 
Б. ЛУК’ЯНОВ, 

кореспонденти ТАРС.

студентів Магрібу Бухзалла 
МухіГммед охарактеризував співробітництво різних тен
денцій у молодіжному русі. Він підкреслив, що участь 
у форумі молодих людей з країн з різними соціальни
ми, економічними системами не є випадковою. Це певна 
форма співробітництва. Молодь прагне подолати труд
нощі, які розділяють їх, вона хоче зробити перший крок 
до взаєморозуміння, зіставлення різних точок зору су
часності, які цікавлять абсолютно всіх. Таким чином ми 
зможемо прийти до справжнього співробітництва для 
боротьби проти імперіалізму і колоніалізму, на захист 
інтересів молоді.

Сьогодні комісія засідала під головуванням гвінейця 
Діалло Сірару (Спілка студентів Західної Африки). 
Кріс Холлендер (Голландія) і Л’з Мейєр (Франція), 
які виступили від імені організації «Міжнародна гро
мадянська служба», зробили доповідь про робітничі бу
дови молоді, табори і міжнародні збори молоді. Спосте
рігачка Генрієтта Кастрік, послана на форум Об’єдна
ною федерацією молодіжних гуртожитків, присвятила 
свою доповідь молодіжним гуртожиткам. Виступили та
кож Анрі Енеманн (Федерація будинків молоді і куль
тури) і представник ЮНЕСКО ГІ’єр Франсуа.

Жвавий інтерес присутніх викликала доповідь секре
таря постійної комісії VIII Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів Жан Гарсія. Доповідач розповів про 
історію всесвітніх фестивалів, підкресливши, що від фе
стивалю до фестивалю у молоді зростає інтерес до цієї 
форми співробітництва.

Фестивалі являють собою важливий вклад молодого 
покоління в справу збереження миру, в поширення ідей 
зустрічей, встановлення співробітництва між людьми, 
які по-різному мислять і діють. Безперечно, що фести
валі — це найбільш масові зустрічі молоді, які будь- 
коли проводилися. Було б дивно, коли б у момент, коли 
проблема розрядки міжнародної напруженості стоїть 
в центрі загальної уваги, молодь перестала б зустрі
чатись і обговорювати завдання, які стоять перед нею. 

Підготовка до \ III фестивалю вже провадиться, зая
вив доповідач. На міжнародній асамблеї вирішено фе
стиваль провести в Хельсіикі — столиці нейтральної 
країни Фінляндії. Це місто відоме як місто, де прово
дились олімпійські ігри і ряд міжнародних зустрічей. 
Фестиваль відбудеться влітку 1962 року. Постійна ко
місія, зібравшись у серпні, визначить точну дату про
ведення фестивалю. Вся його програма в цілому на
самперед зустрічі, семінари, дискусії, повинна збага
титися новими формами і змістом. Спортивна програма 
включатиме три види заходів.

Питанням дальшого розвитку міжнародного туризму 
присвятили свої виступи директор бюро туризму і об
міну молоді при ВФДМ Мечислав Клосс і голова бюро 
міжнародного молодіжного туризму «Супутник» при 
Комітеті молодіжних організацій СРСР Микола Ново- 
крещенов, який відзначив, шо поїздки юнаків і дівчат 
З різних країн у Радянський Союз дадуть їм можлін 
вість узнати правду про життя радянського народу, 
його молоді. З 1958 року по путівках «Супутника» і 
25 кпаін₽ "ТД 3° ТИСЯЧ заРУ«жнкх гостей з25 країн, близько 25 тисяч наших молодих людей по- 
МиколЯ на„Туристських путівках у багатьох країнах. Микола Новокрещенов запропонував провести турист
ський зліт представників молоді ї організацій усіх дер- 

(Закінчення на 3-й стор.).

._____ииаад Oü
25 країн, близько 25 тисяч 
бували по туристських кл------- ”



ДрУГІ 
дк я я в а 
'ПОЧАЛИСЯ

Частенько дощі перешкод
жають хліборобам збирати 
багатий урожай. Буває на 
день-два замовкне гуркіт 
комбайнів і тракторів, і тіль
ки чути, як шумить рясний 
дощ. А потім чекай, поки 
підсохне.

Але на полях колгоспу 
імені Карла Маркса Кірово
градського району і в цю 
пору не стихає шум моторів. 
Як тільки вщухає дощ, ме
ханізатори зразу ж підга
няють трактори до силосо
збирального комбайна. Зе
лені стебла кукурудзи і со
няшника вони поспішають

зібрати вчасно, щоб не пе
реросли.

Це завдання в основному 
виконують комсомольці і 
молодь. Ось кермо трактора 
«Беларусь» міцно тримає в 
руках молодий тракторист 
Григорій Козленко. Він 
веде силосний комбайн,

яким керує Олександр Дзво
ник (знімок вгорі). Хлопці 
вже скосили на силос 73 
гектари.

Не лякаються негоди і мо
лоді шофери Григорій Пхи- 
денко і Микола Гліжин- 
ський. Вони вчасно відво
зять від силосозбирального 
агрегату зелену масу до 
траншеї, яку так акуратно 
укладають дівчата Євгенія 
Лящук, Ганна Романець, 
Зинаїда Павлюк та Тетяна 
О нищу к (знімок внизу).

Траншея вже майже за
повнена силосною масою. 
Через день-два вона буде 
накрита.

— Є перші 1.700 тонн со
ковитого корму для худо
би, — говорять молоді тру
дівники.

Фото І текст А. СКВОРЦОВА.

Перебування М. С. 
на Кубані 
ким знанням справи відпо
відає на запитання М. С. 
Хрущова. Він каже, що ме
ханізатори одержати добрі 
швидкісні трактори і сівал
ки, тому успішно справили
ся з усіма роботами.

Тут же зайшла розмова 
про наступне збирання ку
курудзи на зерно. Дирек
тор інституту повідомив, 
що на їх пропозицію Кіро
воградський завод вигото
вив спеціальну жатку до 
комбайна «СК-3» для зби
рання кукурудзи безпосе
редньо на зерно.

Микита Сергійович звер
тає на це увагу М. В. Гіід- 
горного. Тов. ГІідгорний го
ворить, що 
цьому році 
нано 4.560 
байнів.

Товариш 
зацікавився 
вого селекціонера П. І. Но- 
вокрешина, який вивів но
вий сорт сої для посівів у 
суміші з кукурудзою на си
лос. М. С. Хрущов показав 
П. І. Новокрещину великі 
снопи кормових бобів, до
ставлені з колгоспу імені 
Чапаева, Кочубеївського ра
йону на Ставрополлі, і по
радив селекціонерам весги 
роботу в двох напрямах і 
встановити, що 
соя чи боби.

В сусідньому 
«Хуторок» гості 
увагу вирощуванню 
росткового насіння 
вих буряків без висаджу
вання на зиму коренів, що 
раніше вимагало величезних 
затрат ручної праці.

Автомашини зупиняються 
біля кукурудзяного масиву 
колгоспі' імені Калініна 
Гулькевицького району. Ліо- 
лода жінка — агроном А. І. 
Панченко показує величез
ний сніп кукурудзи заввиш
ки 4,2 метра. На кожному 
стеблі чітко визначились по 
4—5 качанів.

— Це новий високовро
жайний сорт «Масивно», 
який колгосп вирощує на 
насіння, — пояснює агро
ном.

Не така висока, але така 
ж багатообіцяюча кукуруд-

(Закінчення).

у ланці стало менше — тіль
ки шість механізаторів.

Микита Сергійович питає, 
чи не буде врожай нижчим 
від торішнього. Ланковий з 
твердою впевненістю відпо
відає, що нижчим він не 
буде. Ланка зобов’язалась 
на честь XXII з’їзду КПРС 
одержати по 450 центнерів 
коренів з гектара, але вже 
тепер їх не менше як 240 
центнерів.

Лі. С. Хрущов зауважує, 
що механізатори ланки сто
ять на правильному шляху, 
прагнучи при менших затра
тах одержати більше про
дукції.

Микита Сергійович про
ходить по полю, старанно 
оглядає рослини і, звертаю
чись до В. Світличного, ка
же:

— Дуже добрі буряки!
Потім всі прямують на 

кукурудзяне поле механізо
ваної ланки 
кого. В ланці 
а обробляють 
тарів посівів, 
гектарів вони 
виростити по 
зерна.

В. Первиць- 
три чоловіка, 
вони 600 гек- 
На площі 400 
зобов’язалися
60 центнерів 

Ланковий з глнбо-

ГОЛОС ЮНОСТІ КЛИЧЕ 
ДО ПРОГРЕСУ ІЄДНАННЯ

(Закінчення).

жав. На зльоті можна обмінятися досвідом, поговорити 
про проблеми розвитку туризму і т. д. Радянський пред
ставник висловив думку про доцільність об’єднання 
зусиль різних туристських організацій, як національ
них, так і міжнародних, у справі дальшого розвитку мо

лодіжного туризму.
На ранковому засіданні було заслухано п’ять допо

відей. Що таке мирне співіснування? Цій темі присвя
чено виступ члена національного бюро комуністичної 
молоді Франції Клода Гатіньона. Одночасне існування 
на нашій планеті, сказав він, капіталістичних і соціа
лістичних держав утвердило закон ісгорії: подобається 
чи не подобається, треба існувати і жити бік у бік. В 
наш час є умови для забезпечення тривалого мирного 
співіснування двох систем.

Представник Спілки Чехословацької молоді Яромір 
Сєд.іах у доповіді «Мирне змагання й економічні від
носини між країнами з різним суспільним ладом» під
креслив, що людству і молоді світу потрібне не бряз- 

.кання зброї і не змагання в підготовці воєнних зіткнень, 
треба змагатися в справі мирного будівнийгва.

Соціалістичні країни змагаються /за поліпшення жит
тя в своїх країнах, але вони «радіють також з кожного 
успіху в житті трудящих в інших країнах. Тому соціа
лістичні країни подають безкорисливу економічну допо
могу мало розвинутим державам.

Соціалістичні країни, заявляє доповідач, у тому чис
лі й моя батьківщина, не здійснюють так званого ек
спорту революції, а допомагають народам інших країн 
у прогресивному розвитку.

З доповідями виступили також віце-міністр освіти 
V галону Каранараіте — «Досягнення національної не

залежності в умовах мирного співіснування», представ
ник молоді Індонезії Карна Раджа — «Роль нейтраль
них країн в умовах мирного співіснування», президент 
Всесвітньої федерації демократичної молоді П’єро П’є- 
раллі — «Вклад молоді в зміцнення мирного співісну
вання і єдності молоді».

Два світи — світ капіталізму, який все більше поне
волює людину, і світ соціалізму, що надав необмежені 
можливості для всебічного розвитку особи, неначе ста-,’ 
•чи на весь свій зріст перед очима учасників форуму, 
які зібралися в комісії по проблемах робітничої моло
ді. Першими з доповідями тут виступили представники 
молоді Японії і Болгарії.

Суднобудівник Рейді Окада говорив про боротьбу 
японського робітничого класу проти політики капіталі
стичної раціоналізації. Одна з її особливостей полягає 
в тому, що шляхом використання удосконаленої техні
ки посилюється експлуатація трудящих, в міру спро
щення процесів праці збільшується число некваліфіко- 
ваних робітників. Характерно, що некваліфіковані ро
бітники, це, в більшості своїй, молодь.

З другого боку, підвищення продуктивності, тобто 
посилення експлуатації, по суті, веде до скорочення за
робітної плати.

Кваліфіковані робітники, які вивільнилися в резуль
таті впровадження нової техніки, здебільшого звільнені 
або переміщені. При цьому переміщення провадилося з 

«АД'ючасним зниженням на посаді і зниженням 
М)і плати.

Боротьба проти раціоналізації — не легка 
сказав японський делегат. Він повідомив, яких 
вживається у зв’язку з цим. Молодь включається в бо
ротьбу проти звільнень і скорочення числа працюючих, 
виступає за скорочення робочого дня, за встановлення 
мінімуму заробітної плати, за розвиток професійно-* 
технічної освіти. Японська робітнича молодь прагне ста
ти головною рушійною силою японського робітничого

заробіт-

справа, 
заходів

руху в сучасному і майбут
ньому.

Представниця Болгарії 
Тиха Колева докладно го
ворила про великі права, 
які має молодь у соціаліс
тичній Болгарії. Тут створе
но широку сітку шкіл, техні

кумів і вузів, професійно-технічних училищ. За даними 
ООН, Болгарія, яка налічує понад 7.600 тисяч жите
лів, займає одне з перших місць у світі по числу тих, 
що дістали середню і вищу освіту, в процентному від
ношенні до населення. На 10 тисяч жителів тут при
падає 103 спеціалісти вищої кваліфікації.

Тепер у центрі роботи по підвищенню загальної куль
тури і збагаченню технічними знаннями робітничої мо
лоді висунуто лозунг «Навчання і праця, праця і нав
чання’.».

Наприкінці Тиха Колова каже, що молодіжні орга
нізації, які досягли великих успіхів у вихозанні мо
лодих робітників, тепер ставлять нові великі завдання. 
Вони полягають у тому, щоб виховувати людей, які б усі 
свої здібності і прагнення спрямовували на благо на
роду, в ім’я прогресу людства.

Дивлячись на цих людей, зразу визначиш, яка саме 
комісія форуму влаштувалася на третьому поверсі Бу
динку спілок. Високі на зріст, широкоплечі хлопці один 
за одним піднімаються на трибуну і говорять про те, 
що битись на спортивних стадіонах незрівнянно приєм
ніше, .ніж на полях війни. Цим юнакам солдатський 
мундир зовсім не до смаку.

Радянський Союз давно вже завоював право нази
ватися передовою спортивною державою. Ось чому охо
чих послухати на комісії «Молодь і спорт» доповідь 
заслуженого майстра спорту СРСР Геннадія Шаткова 
було дуже багато.

Геннадій Шатков ■говорить про «секрети» успіхів ра
дянських спортсменів. Розвиток фізичної культури і 
спорту в Радянському Союзі став предметом піклуван
ня держави^ В СРСР налічується 300 тисяч спортивних 
споруд — від найпростішого спортивного майданчика до 
гігантського Центрального стадіону імені В. І. Леніна 
в Москві. Близько ЗО мільйонів радянських громадян 
мають можливість постійно займатися різними видами 
спорту.

Фізична культура, підкреслив доповідач, розглядає
ться у нас як важливий засіб формування нової люди
ни — будівника комунізму.

У Радянському Союзі ідеалом для інших є людина, 
яка свою роботу, навчання, творчість успішно поєднує 
з заняттями спортом. Чудовий приклад гармонійно роз
винутої особи — Юрій І'агарін, радянський космонавт, 
який вперше знайшов шлях до зірок...

Далі Геннадій Шатков докладно розповів про зро
стаючі міжнародні зв’язки радянських спортсменів. За 
самий тільки 1960 рік в нашій країні побувало 407 за
рубіжних спортивних делегацій, що налічують більш 
як 3..800 чоловік, а за кордон виїжджало 6225 радян
ських спортсменів у складі 399 делегацій. Радянський 
представник закликав учасників форуму дати відсіч 
спробам керівників Аїіжнародного олімпійського коміте
ту перешкодити розширенню контактів між спортсме
нами різних країн. Не можна забувати, сказав він на
прикінці, що спорт — це могутній засіб об’єднання мо
лоді в боротьбі за мир.

Учасники комісії сповнені енергії перетворити в жит
тя все корисне, конструктивне, почуте на форумі. Ось 
чому пропозицію радянського представника послати на 
VIII Всесвітній фестиваль молоді в Хельсінкі провід
них спортсменів з тим, щоб провести там цікаві і різно
манітні змагання, було зустрінуто з великим задово
ленням.

Сьогодні пройшли засідання і в інших комісіях фо
руму.

А. ІВАНОВСЬКА,
3. ХРОМОВА, 

Б. ЛУК’ЯНОВ, 
кореспонденти ТА PC.

Хрущова

на Україні в 
буде переоблад- 
зернових ком-

М. С. Хрущов 
роботою місце-

вигідніше:

радгоспі 
приділили 

одно- 
цукро-

за і на ділянці М. В. Куф- 
лієвської, ланка якої бо
реться за 160 центнерів зер
на з кожного з двадцяти 
гектарів.

М. С. Хрущов побажав 
членам ланки добрих успі
хів, здоров’я та щастя в 
житті і на просьбу колгосп
ників сфотографувався з 
ними на фоні зеленого ку
курудзяного поля.

Потім М. С. Хрущов зро
бив поїздку по полях рад
госпу «Кубань», відомого 
в краї високою культурою 
землеробства.

Завершуючи поїздку по 
полях прикубанських госпо
дарств, М. С. Хрущов ра
дить керівникам партійних 
і радянських органів, пра
цівникам міністерств впро
ваджувати у виробництво 
передові прийоми і методи 
праці, енергійніше поширю
вати досвід маяків сільсько
го господарства. Не можна 
миритися з таким станови
щем, підкреслює товариш 
Хрущов, коли люди живуть 
поруч і не знають, що доб
ре у сусіда. Він рекомендує 
використати досвід Кубан
ського науково-дослідного 
інституту.

М. С. Хрущов говорить, 
що треба якнайбільше по
ширювати досвід радгоспу 
«Кубань», де п’ять років 
підряд сіють кукурудзу по 
кукурудзі і незмінно підви
щують врожайність цієї 
культури. Він радить також 
всемірно розводити на Ку
бані горох, який дає вро
жай до ЗО центнерів з гек
тара і гарно удобрює грунт 
азотом під озиму пшеницю.

М. С. Хрущов говорить 
про те, що Російська Феде
рація, Україна, Казахстан, 
всі райони країни мають 
великі резерви збільшення 
виробництва зерна та інших 
сільськогосподарських про
дуктів, підкреслює необхід
ність створення в усіх гос
подарствах повноцінного на
сінного фонду. Він говорить, 
що треба все робити для 
тою, щоб радянська країна 
стала ще багатшою, щоб 
підвищувався добробут на
роду.

ВЕСЬ кубинський народ 26 липня відсвяткував 
славну дату в своїй історії: восьмі роковини 

початку збройної боротьби за свободу і незалеж- 
ність. Урочистий вечір відбувся в цей день і в м. / 
Бобринці, де в училищі механізації сільського \ 
господарства навчаються молоді кубинці.^ , •

Представники громадських організацій, робіт- <• 
вики, колгоспники зібралися ввечері на літньому \ 
майданчику. Сюди прийшли й кубинці. Вечір від- ,• 
крив секретар райкому партії Л. П. Кожемякін. <_ 

Молода доярка колгоспу імені XX з’їзду КПРС '■ 
т. ЖУРИ ДА від імені юнаків і дівчат артілі сер- <; 
дечно поздоровила кубинців, в їх особі весь ку- *. 
бинський народ з великим національним святом. ,■ 
Слово надається секретарю обкому комсомолу 
Т. П. Лащевській. ?

— Юнаки і дівчата Радянського Союзу, —.го- < 
ворнть вона, — уважно слідкують, як ваш народ 
будує нове життя. Ми прагнемо до того, щоб на >
всій землі був мир, щоб людям всіх рас і націо- \
нальностей завжди світило сонце.

Т. II. Лащевська зачитала тексти привітань від <’ 
ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ. У

Уважно вислухали учасники вечора виступ пос- > 
ланця героїчної Куби Анаделіо Раміреса. \

— Дорогі радянські друзі, — по-російськи гово- } 
рить юнак перші слова, і вони тонуть у бурі £ 
оплесків. — Дозвольте мені, — продовжує ВІН > 
по-іспанськи, — від імені товаришів щиро подяку- > 
вати трудящих району за влаштований урочистий у 
вечір. І

Ного на трибуні змінює учасник боїв проти іи- { 
тервентів у квітні цього року Лауріано Перес. | 

Наприкінці вечора з словом-привітанням висту- У 
пив секретар обкому партії С. 3. Сергієнко. Ку- у 
бйнців привітали юні піонери. Були зачитані ві- > 
тальні листи від ЦК КП України і революційного > 
уряду Куби. >

Потім відбувся концерт, в якому виступили ку- £ 
бипці, а також учасники 
ті Будинку культури ім.
зірка».

П. ТЕПЛЮК.
м. Бобринець.

художньої самодіяльнос- 
Жовгня заводу «Червона

fTJVTTVJVTVTVVVV'ntVVV’nWV 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
ЗО липня 1961 р., З стор.



У МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ

СТАРШИНА шлюпки учень 9 класу -Кіроко’ргдської 
школи № 17 Микола РОВЕНЮК.

Фото В. КОВПАКА.

ЗМАГАННЯ
ших (івангардівців

ДВА дні в Кіровограді 
проходила особисто-ко

мандна першість Централь
ної ?’зди товариства «Аван
гард» з акробатики серед 
юнацьких команд. В змаган
нях брали участь спортсме
ни ^харківської, Сталінської, 
Луганської, Запорізької, Кі
ровоградської та інших об
ластей.

В поєдинках стрибунів, 
які змагалися за програмою 
першого юнацького розряду, 
найснльнішими виявилися 
кіре'ноградці — Люба Нові- 
мое-а і Анатолій Зєваков.

Напружено проходила бо
ротьба за перше місце серед 
дівчат, які стрибали по пер- 
пюіи у розряду для дорослих, 
між Світланою Смоляковою 
(Сталіяо) та представницею 
Кіровограда Світланою Бор- 
дакввею. Перемогу з сумою 
72,4 бала здобула С. Смо
лякова, лише 0,25 бала про- 
града їй С. Бордакова. У 
юнаків за цією програмою 
не іиав собі рівних кірово- 
градець Валерій Лоша-

ков — 11,6 бала. У змаган
нях силових пар по першо
му юнацькому розряду пе
ремогли представники Ста
лінської області Іван Акімов 
та Іван Новіков — 102,8 ба
ла. Кіровоградська трійка в 
складі Станіслава Гетьмана, 
Павла Лещукова і Костян
тина Ткаченка з сумою балів 
158,45 вийшла переможни
цею серед спортсменів пер
шого юнацького розряду.

В командному заліку пе
ремогу здобули юні акроба
ти Кіровоградщини. Вони 
набрали в сумі 475,58 бала. 
На другому місці команда 
Луганської області — 433,03 
бала і на третьому—сталін
ські спортсмени — 280,93 ба
ла.

Команда Кіровоградщини 
нагороджена грамотою і 
призом Центральної ради 
товариства «Авангард». Пе
реможцям з окремих видів 
програми змагань вручено 
грамоти і цінні подарунки.

Т. ВІКТОРОВ.

V.. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
Телефони: редактора — 56-12. відповідального секретари 

50-М. відділів — 50-24.
Газета виходить у середу, п'ятницю І педілго.

<Жаюдой коммунар» — орган Кировоградского областного 
жои.пттз ЛКСМУ, г. Кировоград.

Я :ровоградська обласна друкарня їм. Г. ЛІ, Димитрова 
Облзатдаяу, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

БК 00684. Зам. № 5158. Т. 26.500.

Б У Д И Н О
НАД СУХОНЛЕЄМ-Ж

мор- 
мо- 
від-

81 ЕВЕЛИЧКА річка Сухо- 
клей. Біжить вона сте

пами Кіровоградщини вузь
кою стрічкою і лише в пе
редмісті обласного центра 
(район Новоолексіївки) роз
ливається у дзеркальне во
доймище.

На лівому березі Сухо
клею стоїть невеличкий бу
диночок з вивіскою «Мор
ський клуб ДТСААФ». А 
поряд, на причалі, стоять 
човни, яли і навіть справж
ній річковий катер. З ран
нього ранку до пізнього ве
чора вирує тут неспокійне 
життя любителів водного 
спорту. Одні одягають ак
валанги і рушають в підвод
ні мандри, другі ходять під 
парусами на добротних 
ялах, треті вивчають мото
ри. Є тут заняття і для шко
лярів: вони будують 
ські моделі. Багато 
лодих робітників 
відують клуб. А скільки?* 
їх, завзятих, дужих, вийшло» 
звідси за минулі роки! Одні| 
вже встигли стати хороши-І 
ми мореплавцями, інші во-; 
дять трактори і автомобілі,; 
конструюють нові мотори. ;

Сухоклей завжди спокій-? 
ний. Навіть коли розгуля-і 
ється сильний вітер, він по-; 
ВІЛЬНО несе свої невисокі І 
хвилі. ♦

Ось, розрізаючи водну; 
гладь, стрілою несеться ску-; 
тер. Спортсмен немов при-; 
кипів до керма. Крутий по-* 
ворот машини жбурляє кас-? 

. кад бризок. І раптом... .що *• 
, це? Передня частина ску-; 
! тера повільно піднімається? 
над водою. Все вище і ви* ? 
ще. Здається, в цю ж мить; 
машина відірветься від; 
ХВИЛЬ І злетить У повітря.; 
Та вправний рух руки ску-І 
териста — другорозрядни-; 
ка Валентина Доброволь-; ' 
СЬКОГО вирівнює норовисто-;' 
го «коня»... (фото справа). І

У спортсменів кожна віль-; ' 
на хвилина на суворому об-; 
ліку. Повернувшись з робо-; , 
ти, вони поспішають ДО клу-; 
бу і тут, не гаючи часу, при-; . • .ступають дп тренуаа/ь. 

же оволодіти технікою з то-; 
го чи іншого технічного ви-; 
ду спорту нелегко. і

Щонеділі влаштовуються* 
своєрідні екзамени-змаган- 
ня. Минулої неділі, наприк
лад, за першість боролися; г> п - •
підводники та гребці. Мину-: ненк°’ Валентин ГорбеЬсо 
ло лише сім днів, а сгїЬртив-* та В°Рис Краснокутськии 
не зростання юнаків стало : незаб“Р°" збираються вико- 
відчутним. Свідченням цьо-1 нати "°Р*а™в другого 
го - сім розрядників, які І спортивного розряду з шд- 
з’явилися за цей тиждень. І во^ного спорту.

В клубі дбають про ство
рення громадських кадрів. 
Майже всі тренування про
водять спортсмени вищих 
розрядів. Це — слюсар ци
вільної авіації Валентин 
Кононенко, слюсар заводу 
«Червона зірка» Валентин 
Добровольський та багато 
інших. За громадську робо
ту уже кілька раз наго
роджувався грамотами та 
грошовою премією учень 
будівельного училища Ми
кола Колтунов.

Н. ПАЛИВОДА.

!
 Слюсар агрегатного заво

ду Віктор КОСОЛАПОВ 
(зліва) з інструктором Арле
кіном ЛЕЩЕНКОМ перед 
спуском під воду. На дру
гому плані — учень Кірово
градського технічного учи
лища № 1 Віктор ГОРБЕН- 

д КО-

; ЯКОСЬ в травні сидів я 
на березі Сухоклею ра-

; зом з Борисом Краснокут- 
: ським та Валентином Тор- 
: бенком. Вода в річці була 
; вже тепла, і ми збиралися 
■ скупаться.

— Попливемо на той бе- 
: рег, — запропонував Крас- 
покутський.

Ми попливли.
Опісля знову сиділи під 

весняним промінням сонця. 
Раптом хтось з друзів запи
тав:

— А хто б зміг перепірну- 
ти річку?

— Ти що? Повітря ж не 
вистачить... ■

— Вистачить, — підійшов 
до нас начальник морського 
клубу Микола Іванович Ша
повалов. — Апарати допо
можуть...

Так почала створюватися 
секція підводного спорту.

♦ Спочатку вивчали кисневі 
; апарати, читали потрібну

♦ водні мандри почали ходи-
♦ ти. Після першого разу 
; подорожування по річково-
♦ му дну захотілося ще і ще

" ; опускатися під воду.
_♦ Зараз у нас є уже третьо- 
: розрядники, а Яків Тара-

Незабаром вихованці клубу £ 
вийдуть і на республікан
ську арену.

ШАРАДА
Течу могутня по рівнині, 
В усі оспівана часи, 
Та вмить пташиною 

полину, 
Якщо сполучник додаси.

РЕБУС

Склав читач нашої газети Олександр Мунтян 
(с. Кіндратівна Новоархангельського району)

-------- Ф--------

ВІДПОВІДІ

на матеріали «Подумай, поміркуй» 
опубліковані 23 липня 1961 року.

Анаграми: 1) Зея — Зоя; 2) Радій— 
радіо.

Які два числа? 45 і 90.
Першими правильні відповіді дали 

Лідія Сікорська з м. Хрущов, Ніна Сту
пай, Тетяна Сокіл з м. Помічної, Юрій 
І орбатов з м. Кіровограда та інші.

ЗАДАЧА-ГОЛОВОЛОМКА 1

Розташуйте на пустій шаховій дошці | 
вісім ферзей, щоб вони не атакували, не 2 
били одна одну. ’ |

ЗАХОДЬТЕ до НАС. СПОДОБАЄТЬСЯ!
під клоччя. Через годину зав

дання було виконано.
Прогулянки під водою 

зміцнюють здоров’я. В цьо
му вже ми переконалися на 
собі. Та й взагалі під во
дою хороше!

Ідеш по річковому дну, а 
поруч — водорослі зелені
ють, пропливають косяки 
риби, поважно повзають па-

Чим ми займаємося 
водою? Ходимо по орієнти
ру, піднімаємо на поверхню 
тягарі. Все це, звичайно, 
має досить велике практич
не значення. Ось і нещодав
но трапився такий випадок.

Під греблею на річці Су- 
хоклей почала просочувати
ся вода. Спочатку на це не 
звертали особливої уваги. 
Та вода з кожним днем про- ки. 
тікала більше і більше. Де
сятки занурених мішків з 
піском і глиною не давали 
бажаного результату. Звер
нулися по допомогу до нас.

Велика честь випала у той 
день на мою долю, коли 
доручили ліквідувати непо
ладки. Одягнув я акваланг 
і зник під водою, 
з

Хто хоче бути спритним, 
дужим, хто мріє стати мо
ряком, — заходьте до нас, 
сподобається! Для роман
тиків голубих доріг завжди 
широко відкриті двері мор
ського клубу на річці Сухо- 
клей.

А. ЛЕЩЕНКО, 
громадський інструктор 
з підводного спорту.

захопивши 
кіло?па <!•■>»собою кілька

Т. в. о. редактора
В. КРАМАРЕНКО.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ»- 
«Великий похід». Початок о 9 
годині, 10 год. 40 хв. ранку тл 
12 год. 20 хв. дня. «Невідома 
жінка». Початок О 2 і 4 год. Д»,я 
та 6, 8 І 10 годині вечора. На 
літньому майданчику — «Неві
дома жінка». Початок о 9 го
дині вечора.

КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. «Козаки». Початок о 
9 год. і І0 год. 30 хв. ранку, 
год. 40 хв.. 2 год. ЗО хв. і 4 год. 
ЗО хв. дня. 6 год. 10 хв., 8 ЮД. 
і 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Соб«Р 
паризької богоматері». Почл* 
ток: І серії — об 11 год. ЗО хв..
4 год. дня, 2 серії — о 1 год.,
2 год. 30 хп. 1 5 год. ЗО хв. дня,
7 год. ЗО хв., 10 год. вечора-

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро
нікально-документальні фільми 
«Сповідь», «Від Сухумі до Ья' 
тумі», «Кардові Вари», «”а' 
дянська Україна» № 31/01. Д^ 
монструються без перерви з 
годин ранку до 8 годин ЗО хви
лин печора. Художній фільл 
«Підступність І любов». Поча
ток о 9 годині і Ю годин 50 хвИ' 
лип вечора.


