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Партія розглядає комуністичне будів
ництво в СРСР як велике інтернаціональне 
завдання радянського народу, яке відповідав 
інтересам усієї світової соціалістичної 
системи, інтересам міжнародного пролета
ріату, всього людства,

(З проекту Програми Комуністичної партії 
Радянського Союзу).

ВЕЛИКА ПРОГРА 
боротьби за коту

ЗО липня у «Правде» опубліковано 
проект Програми Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Проект Програми 
одностайно схвалений червневим Пле
нумом ЦК КПРС і відповідно до його 
рішення виноситься на широке обгово
рення всіх комуністів, усіх трудящих 
СРСР. Нову Програму партії буде вне
сено на розгляд і затвердження XXII 
з’їзду КПРС.

Проект Програми Комуністичної пар
тії Радянського Союзу — великий по
літичний і теоретичний марксистсько- 
ленінський документ нашої епохи. В 
ньому вперше за всю історію людства 
висувається науково обгрунтований, кон
кретний план побудови комуністичного 
суспільства. Перед нашою країною роз
криваються захоплюючі перспективи.

Наша партія, її ленінський Централь-: 
ний Комітет при виробленні Програми 
спирались на підсумки всієї попередньої 
боротьби трудящих СРСР, всього міжна
родного робітничого класу. Віками ко
мунізм був лише мрією. З виходом на 
історичну арену пролетаріату, з появою 
теорії марксизму він перетворився в мо
гутній і все наростаючий рух. Геніальні 
вчителі і вожді робітничого класу Карл 
Маркс і Фрідріх Енгельс обгрунтували 
неминучість торжества комунізму, висо
ко піднесли його прапор. Великий Ленін, 
наша партія, братні марксистсько-ленін
ські партії всіх країн продовжили їх 
справу.

Положення і висновки, що їх містить 
проект Програми КПРС, є закономірним 
продовженням ідей Маркса і Енгельса, 
вперше проголошених у «Маніфесті Ко
муністичної партії», ідей, які в нову іс
торичну епоху збагатив і розвинув В. 1. 
Ленін. Проект зберігає повну наступність 
з двома попередніми програмами нашої 
партії.

Сила Програми КІІРС — в самій про
гресивності комунізму, який закономірно 
йде на зміну капіталістичному ладові — 
ладові експлуатації людини людиною, 
безробіття і злиднів широких мас, між
національної ворожнечі і воєн. Соціалізм 
і його вища стадія — комунізм виконує 
історичну місію визволення всіх людей 
від соціальної нерівності, від усіх форм 
гноблення і експлуатації, від страхіть 
війни і утверджує на землі Мир, Працю, 
Свободу, Рівність і Щастя всіх народів.

Проект Програми, КПРС дає розгорт 
нуту характеристику сучасної епохи, ос
новний зміст якої становить перехід від 
капіталізму до соціалізму, початий Вели
кою Жовтневою соціалістичною револю
цією. В цьому документі показуються 
основні закономірності розвитку капіта
лізму — останнього експлуататорського 
ладу, підкреслюється, що світова капі
талістична система в цілому дозріла для 
соціальної революції пролетаріату, для 
заміни капіталізму вищим, комуністич
ним суспільним ладом. Проект Програ
ми розкриває всесвітньо-історичне зна
чення Жовтневої революції і перемоги 
соціалізму в СРСР, підбиває підсумки 
славного шляху, пройденого радянським 
народом під керівництвом Комуністич
ної партії, показує, чого вчить досвід 
великих соціалістичних перетворень.

«В результаті самовідданої праці ра-. 
дянського народу, теоретичної і прак
тичної діяльності Комуністичної партії 
Радянського Союзу, — говориться в 
проекті Програми КПРС, — людство 
здобуло реально існуюче соціалістичне 
суспільство і перевірену на досвіді нау
ку про побудову соціалізму. Стовповий 
шлях до соціалізму прокладено. Ним 
ідуть уже численні народи, ним рано чи 
пізно підуть усі народи».

Нині вже третина людства будує нове 
життя під прапором наукового комуніз
му. Світ соціалізму розширяється, світ 
капіталізму звужується. В наш час скла
лася світова соціалістична система, яка 
робить все більший вплив на хід суспіль
ного розвитку в інтересах миру, демо
кратії і соціалізму.

Проект Програми КПРС містить гли
бокий аналіз кризи світового капіталіз
му. В ньому переконливо показано, що 
антагонізм праці і капіталу, зростаючий 
мілітаризм, розпад колоніальної системи, 
суперечності між самими імперіалістич

ними країнами, нестримне піднесення 
революційного руху робітничого класу, 
бурхливе зростання світового соціалізму 
підмивають і руйнують імперіалізм, ве
дуть до його ослаблення і загибелі.

Соціалізм неминуче прийде всюди на 
зміну капіталізмові. Велична будова но
вого світу, споруджувана героїчною пра
цею радянського народу, трудящих усіх 
країн соціалістичного табору, — прооб
раз нового суспільства, майбутнього 
всього людства.

Нині наша партія ставить як безпосе
реднє практичне завдання — побудову 
комуністичного суспільства. У проекті 
Програми КПРС дано всебічну харак
теристику комунізму, показано, якими 
будуть його продуктивні сили, суспільні 
відносини, якою буде людина, трудів
ник комуністичного суспільства.

Проект Програми нашої партії, го
ворив товариш М. С. Хрущов, намічає 
широкий фронт розгорнутої боротьби за 
побудову комунізму, за здійснення віко
вої мри всього людства.

У проекті Програми вказується, що 
протягом двох десятиріч в СРСР буде 
в основному побудоване комуністичне 
суспільство. Повністю побудова комуні
стичного суспільства завершиться в на
ступний період.

Головне економічне завдання партії і 
радянського народу полягає в тому, 
щоо створити протягом двадцяти років 
матеріально-технічну базу комунізму.

Цифри, які містить проект програми, 
дають уявлення про велич розв’язуваних 
виробничих завдань. Обсяг промислової 
продукції збільшиться за 10 років при
близно в 2,о раза, а за 20 років — не 
менш як у 6 раз. Наша промисловість 
на кінець другого десятиріччя зможе ви
робляти на рік до 2.700—3.000 мільярдів 
кіловат-годин електроенергії і виплав
ляти приблизно 250 мільйонів тонн ста
лії Радянський Союз залишить далеко 
позаду США щодо обсягу виробництва 
продукції на душу населення. Наша 
Батьківщина матиме в своєму розпоряд
женні найдосконалішу і найпотужнішу 
в світі індустрію, небачені за своїми 
масштабами і якісним рівнем, недоступні 
капіталізмові продуктивні сили і мате
ріальні багатства.

Розвиваючи і збагачуючи ленінський 
кооперативний план, проект Програми 
розкриває перспективи руху села до ко
мунізму, освітлює шляхи створення 
процвітаючого, всебічно розвинутого і 
високопродуктивного сільського госпо
дарства, піднесення всіх галузей земле
робства і тваринництва, підвищення вро^ 
жайності полів і продуктивності худоби. 
Значне збільшення капіталовкладень у 
сільське господарство, впровадження в 
широких масштабах нової техніки, хі
мічних засобів, досягнень сільськогоспо
дарської науки, послідовне зміцнення 
матеріальної заінтересованості колгос
пів, колгоспників, працівників радгоспів 
— все це повинно реально забезпечити 
піднесення сільського господарства. Йо
го валова продукція зросте за 10 років 
приблизно в 2,5 раза, а за 20 років — 
в 3,5 раза.

Проект Програми КПРС визначає 
шляхи втілення в життя лозунга партії: 
«Все для людини, в ім’я блага людини». 
«Тепер, — говориться в проекті, — є всі 
можливості для швидкого піднесення 
добробуту всього населення: робітників, 
селян, інтелігенції. КПРС ставить зав
дання всесвітньо-історичного значення— 
забезпечити в Радянському Союзі най
вищий життєвий рівень порівняно з будь- 
якою країною капіталізму».

В міру створення матеріально-техніч
ної бази комунізму зростатиме добробут 
трудящих. Національний доход збіль
шиться за двадцятиріччя приблизно у 
5 раз, а реальні доходи на душу насе
лення — більш як у 3,5 раза. Всім вер
ствам населення буде забезпечено мате
ріальний достаток.

«Виконання грандіозної програми, під
вищення добробуту радянського народу, 
—- говориться в проекті, — матиме все- 
світньо-ісгоричне значення. Партія за
кликає радянський народ працювати на
полегливо, натхненно. Кожний трудя
щий повинен виконати свій обов’язок у 

будівництві комуністичного суспільства, 
в боротьбі за виконання програми під
несення народного добробуту».

У проекті Програми КИРС формулю-. 
ються завдання партії в галузі держав
ного будівництва і дальшого розвитку 
соціалістичної демократії.

Ленін, партія в гострій боротьбі проти 
опортуністів відстояли і розвинули ідею 
диктатури пролетаріату. Наша партія 
першою в історії добилася встановлення 
диктатури пролетаріату, що було вирі
шальною умовою створення нового сус
пільства, великого піднесення країни від 
колишньої відсталості до вершин соці
ального прогресу.

«Забезпечивши повну і остаточну пере
могу соціалізму — першої фази кому
нізму, — і перехід суспільства до роз
горнутого будівництва комунізму, — 
вказується в проекті Програми, — дик
татура пролетаріату виконала свою іс
торичну місію і з точки зору завдань 
внутрішнього розвитку перестала бути 
неоохідною в СРСР. Держава, шо ви
никла як держава диктатури пролетаріа
ту, перетворилась у загальнонародну 
державу, в орган вираження інтересів і 
волі всього народу».

Партія в проекті своєї Програми на
мічає широкі систему заходів в галузі 
ідеології, виховання, освіти, науки і 
культури. Головне в ідеологічній роботі 
на сучасному етапі — виховання всіх 
трудящих в дусі високої ідейності і від
даності комунізмові, комуністичного 
ставлення до праці і суспільного госпо
дарства, цілковите подолання пережит
ків буржуазних поглядів і правів, все
бічний, гармонійний розвиток особи, 
створення справжнього багатства духов
ної культури. Особливого значення пар
тія надає вихованню підростаючого по
коління. В проекті Програми К11РС вка
зуються шляхи і засоби виховання ко
муністичної свідомості, вироблення ви
соких моральних якостей, формулюється 
моральний кодекс будівника комунізму.

Проект Програми дає ясну і чітку від
повідь на питання про те, які перспек
тиви відкриває комунізм для прогресу 
всього людства. Наипекучіша проблема 
сучасності — проблема відвернення но
вої світової війни, утвердження МІЦНОГО 
миру на землі. Програма КПРС високо 
підносить прапор миру і дружби наро
дів над усією земною кулею. В чій від 
імені могутньої і, треба прямо сказати, 
найсильнішої у воєнному відношенні 
країни пропонується мир усім держа
вам, обі рунтовується життєва необхід
ність мирного співіснування, конкрети
зується самий цей принцип, визначають
ся завдання КПРС в галузі міжнарод-. 
них відносин. Партія підтверджує, що 
Радянський Союз послідовно відстоював 
і відстоюватиме політику мирного спів
існування держав з різним суспільним 
ладом.

В умовах, коли войовничі імперіаліс
тичні кола роздувають гонку озброєнь, 
загрожують народам війною, проект 
Програми КГ1РС наочно показує, що со
ціалізм, комунізм — це мир і дружба 
між народами, що єдине джерело воєн
ної небезпеки — імперіалізм.

Країна Рад наполегливо проводить по
літику миру, добивається загального і 
повного роззброєння під суворим міжна
родним контролем. Але імперіалістичні 
держави уперто відмовляються прийня
ти ці пропозиції, інтенсивно нарощують 
свої збройні сили. Вони не хочуть при
миритися з існуванням світової соціаліс
тичної системи і відкрито заявляють про 
свої божевільні плани нападу на СРСР, 
на інші країни соціалізму.

Це зобов’язує Комуністичну партію, 
Збройні Сили, всі народи СРСР прояв
ляти неослабну пильність щодо агресив
них підступів ворогів миру і бути завж
ди на сторожі мирної праці, в постійній 
готовності до збройного захисту своєї 
Батькіщини. КПРС, підкреслюється в 
проекті Програми, вважає за необхідне 
зміцнювати обороноздатність країни і 
підтримувати оборонну могутність Ра
дянської держави, бойову готовність її 
Збройних Сил на рівні, який забезпечує 
рішучий і повний розгром будь-якого во-
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рога, що наважиться ииоинути на Ра
дянську батьківщину.

Радянський народ будує комунізм під 
випробуваним керівництвом Комуністич
ної партії, її ленінського Центрального 
Комітету на чолі з товаришем М. С. 
лр)щовим. і проекті сформульовано най
важливіший висновок про те, що в рс-. 
зультаті перемоги соціалізму, зміцнення 
єдності радянського суспільства Комуні
стична партія робітничого класу перетво
рилась в авангард радянського народу, 
стала пар нею всього народу, розшири
ла свій спрямовуючий вплив на всі сто
рони суспільного життя.

Період розгорнутого будівництва к он 
мунізму характеризується дальшим зро
станням ролі і значення Комуністичної 
партії, як керівної і спрямовуючої сили 
радянського суспільства.

В непохитній вірносп вченню Марк
са—Енгельса—Леніна полягає найваж
ливіше джерело великої ролі партії як 
зодчого комунізму. КПРС — партія 
творчого марксизму-ленінізму, загально
визнаний прапороносець найпередовіших 
ідей нашого часу, ідей марксизму-лені
нізму. В нерозривному зв’язку з життям 
вона розвиває революційну теорію, ос
вітлюючи шлях практиці, ндучн в аван
гарді інтернаціональної боротьби, ленін
ська партія першою всебічно розробила 
великі і складні проблеми соціалістичної 
революції і соціалістичного будівництва, 
іеііер вона здійснила новий видатний 
науковий подвиг, всебічно рбзрооивши 
проблеми переходу від соціалізму до 
комунізму. Важливу роль у творчому 
розвитку марксистсько-ленінської теорії, 
в практиці комуністичного будівництва 
відіграли XX і .\Х1 з’їзди КПРС.

.закон життя партії — неухильне до
держання ленінських норм партійного 
життя і принципу колективності керів
ництва, підвищення відповідальності 
партійних органів та їх працівників пе
ред партійною масою, забезпечення зро
стання активності й самодіяльності всіх 
комуністів, їх участі у виробленні і 
проведенні політики партії, розвиток 
критики і самокритики. Це — неодмінна 
умова ідейної і організаційної міцності 
самої партії, зміцнення єдності і згур
тованості пайіійних рядів.

Комуністична партія Радянського 
Союзу виходить з того, що непримирен
на боротьба з ревізіонізмом, догматиз
мом і сектантством, з усякими відступа
ми від ленінізму — необхідна умова 
дальшого зміцнення єдності міжнародно
го комуністичного руху, зміцнення соціа
лістичного табору.

КПРС — невід’ємна складова частина 
міжнародного комуністичного і робітни
чого руху. Вона розглядає Комуністич
не будівництво в СРСР як велике ін
тернаціональне завдання радянського 
народу, що відповідає інтересам всієї 
світової соціалістичної системи, інтере
сам міжнародного пролетаріату, всього 
людства.

Проект Програми КПРС знаходить 
найжвавішнй відгук в серцях радянських 
людей, зустрічає їх одностайне схвален
ня. Трудящі Радянського Союзу бачать 
в цьому документі вияв своїх життєвих 
інтересів, своїх сподівань і надій.

Проект Програми КПРС широко об
говорюватиметься на зборах комуністів 
в усіх первинних партійних організаціях, 
на районних, міських, обласних, крайо
вих конференціях і з’їздах компартій 
союзних республік. Партійні організації 
повинні забезпечити обговорення і роз’
яснення цього документа серед усіх тру
дящих.

На сторінках «Правды» провадити
меться обговорення проекту Програми 
КПРС. Комуністи, всі, хто бажає взяти 
участь в обговоренні, запрошуються над
силати в редакцію свої листи, статті, 
пропозиції і зауваження.

Озброєний великою марксистсько-ле
нінською програмою будівництва кому
ністичного суспільства, радянський на
род ще тісніше згуртовує свої ряди нав
коло Комуністичної партії, впевнено йде 
вперед, до перемоги комунізму!

(Передова «Правды» 
за 31 липня 1961 р.).



ГОЛОС ЮНОСТІ КЛИЧЕ ДО ПРОГРЕСУ І ЄДНАННЯ
---------:..................по поганій ПРОПОНУЮТЬ

МОСКВА, 29 липня. 
(ТАРС). Головне иа Всесвіт
ньому форумі зараз—робо
та комісії. У жвавих диску
сіях представники молоді 
більш як 90 країн визнача
ють ті спільні заходи, які не
обхідно здійснити, щоб ра
зом з усіма народами від
вернути війну, добитися за
гального прогресу. Голоси 
молодих з усією пристрастю, 
енергією закликають молодь 
до єдності, активної бо- 
за використання досягнень 

атом, в інтересах кращого

використання атомної енер-

роті.би проти колоніалізму, 
науки, зокрема, науки про 
майбутнього людства.

І,'звичайно, питання про 
тії в мирних цілях з надзвичайною гостротою обговорю
валось на комісії «Молодь і науково-технічний прогрес». 
Цікаво сказати, то засідання її відбувалося у величез
ному науковому центрі — місті Дубні, де проблему ви
користання атомної енергії на благо людини розробля
ють вчені дванадцяти соціалістичних країн.

Дискусію відкрила Бодіель Еммануель (Данія) — 
президент комісії форуму «Молодь і науково-технічний 
прогрес». Перед молоддю виступили потім віцс-дирск- 
тор Об’єднаного інституту ядерних досліджень німець
кий професор Гейнц Барвіх і професор С. А. Скворцов. 
З великою увагою учасники форуму вислухали акаде
міка В. й. Векслера і члена-кореспондента Академії 
наук СРСР Б. М. Понтекорво.

Вони навели багато цікавих і переконливих фактів, 
які свідчать про те, як могутня енергія атома застосо
вується в СРСР у мирних цілях. Вчені змалювали 
яскраву картину тих перетворень, які стануть можливи
ми завдяки використанню атомної енергії в народному 
господарстві. Вони закликали молодь ще активніше бо
ротися проти тих, хго має намір розв’язувати спірні пи
тання шляхом застосовуючи атомні і водневі
бомби.

іІспанською, італійською, французькою, російською 
англійською мовами ставляться запитання вченим.

Більшість учасників дискусії висловлювала свою гли
боку стурбованість тим, що в деяких країнах уряди 
продовжують ядерні випробування, що в парламентах 
безкарно звучать промови, які вимагають збільшення 
асигнувань иа воєнні потреби. Висловлювались побою
вання, що широке проникнення атомної енергії в життя 
народів може привести з собою нові лиха.

Чи правда, спитав молодий німець, що будь-яка 
атомна електростанція дає стільки радіоактивної золи, 
що її вистачить для знищення цілих континентів?

— На жаль, це так, — відповів професор Г. Фле- 
ров. — Але не забувайте, що будь-яка теплова електро
станція може дати стільки чадного газу і двоокису вуг
лецю, що їх вистачило б для знищення всього населен
ня землі. Вся справа в тому, що існуючі способи захис
ту гарантують і в тому і в другому випадку запобіган
ня цим лихам.

А ось ще запитання: —. в якому відношенні атомні 
дослідження можуть бути корисні країнам, які потре
бують не криголамів, а розвитку сільського господар
ства?

На це запитання відповів професор Г. Барвіх. Він 
повідомив про можливості застосування енергії атом
них електростанцій для зрошення посівів, про дослід
ження впливу радіоактивних випромінювань на поліп
шення сортів рослин, про боротьбу з шкідниками сіль
ського господарства з допомогою радіоактивних ізото
пів. \

— Чи існує в світі антиматерія?
На це запитання відповідає академік В. Й. Вехслер.— 

Експериментально антиречовину ще не створено, каже 
він. Але немає сумніву, що це вдасться зробити. Для 
цього потрібні прискорювачі потужніші, ніж ті, які те
пер існують. Надзвичайно мала кількість антиречовини 
може бути створена і на сучасних прискорювачах.

— В нашій галактиці антиречовини немає, — втрутив
ся професор Понтекорво, — але не виключено, що вона 
є в інших галактиках. Це дуже важливе питання астро
фізики наших днів.

Ця цікава зустріч закінчилася виступом представниці 
НДР Еріки Моєк, яка розповіла про боротьбу молоді її 
країни за мир, проти атомної загрози, за єдину мнро-
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любну Німеччину. Закінчую
чи свій виступ, вона піднес
ла професорові Г. Барвіху 
пластинку з записом гоЛоса 
Юрія Гагаріпа.

Вітаючи гостей від імені молоді Дубни, Михайло 
Омельяненко теж говорить, що юнаки і дівчата світу 
багато можуть зробити для того, щоб атом був мирним, 
щоб його енергія служила тільки процвітанню життя на 
Землі.

Учасники форуму зробили невелику прогулянку по бе
регу Волги. Тут вони попрощалися з містом, яке так хо
тіли побачити, з містом, яке стало для них символом 
мирного атома, уособленням дружби і співробітництва 
вчених різних країн. •

І знову розмова заходить про атомну енергію, яка мо
же стати великою творчою і грізною руйнівною силою.

Розмову веде Тецуо Кетада (Японія). Він запрошує 
учасників форуму бути присутніми на Всесвітній кон
ференції проти атомної і водневої зброї і за загальне 
роззброєння, яку скликає Японська рада боротьби про
ти атомних і водневих бомб. Він повідомив, що япон
ський народ, який потерпів від атомного бомбардуван
ня Хіросімц, рішуче заявляє: Трагедія Хіросіми не по
винна повторитись! Тецуо Кетада каже, що кожного 
року організується велика мирна демонстрація, присвя
чена Всесвітній конференції. І в цьому році з різних ку
точків Японії вийдуть демонстранти, висловлюючись 
таким чином на підтримку такого важливого заходу. Як 
сказав японський делегат, розширенню контактів молоді 
сприятимуть і Олімпійські ігри 1964 року, які будуть 
проводитись в Токіо.

Величезний інтерес тих, що беруть участь в комісії 
«Форми співробітництва і контактів молоді», викликав і 
виступ члена радянської делегації, заступника голови 
Комітету молодіжних організацій СРСР Валентини Ти- 
товоБ

Питання про співробітництво різних тенденцій у мо
лодіжному русі, сказала Валентина Титова, сьогодні є 
одним з найактуальніших питань, висунутих на порядок 
денний самим життям. Ми вважаємо його частиною ве
ликого питання про міжнародне співробітництво держав 
з різним соціально-економічним устроєм, частиною вели, 
кої проблеми зміцнення і розширення дружніх зв’язків 
між усіма народами. Політика мирного співіснування 
відповідає корінним інтересам народів, всіх, хто не хо- 

нових воєн і добивається міцного миру. Доказом пра
вильності політики мирного співіснування, яку прово
дить наша держава, є наявність у нашої країни широ
ких економічних, культурних, наукових, туристських 
зв’язків і плодотворного співробітництва з багатьма 
країнами.

Валентина Титова навела кілька переконливих цифр. 
Тепер Радянський Союз здійснює культурний і науко
вий обмін з 67 країнами, причому з 36 на основі двосто
ронніх угод. СРСР — член 245 міжнародних організа
цій, які працюють в галузі науки і культури. Добрим 
прикладом міжнародного співробітництва є зв’язки на
шої Батьківщини з менш розвинутими в економічному 
відношенні державами Азії, Африки. Латинської Амери. 
ки. Спираючись на свою швидко зростаючу соціалістич
ну економіку, Радянський Союз подає значну економіч
ну і технічну допомогу більш як 20 країнам цих райо
нів. З допомогою Радянського Союзу в них споруджує
ться близько 350 підприємств та інших об’єктів, голов
ним чином провідних галузей сучасної індустрії.

Характеризуючи зв’язки радянської молоді, Валенти
на Титова сказала, що Комітет молодіжних організацій 
здійснює контакти з більш як 1.000 молодіжних, сту
дентських організацій 102 країн. У наступному році в 
СРСР будуть проведені такі міжнародні заходи, як се
мінар на тему «Будівництво комунізму в СРСР», сту
дентський семінар по проблемах вищої освіти, робітни
чий табір, дитячий табір, виставка дитячого малюнка, 
курси для молоді і студентів, які вивчають російську 
мову.

Представник СРСР спинилась на підготовці радян
ської молоді до VIII Всесвітнього фестивалю. В КМО 
СРСР з усієї країни йдуть листи від юнаків і дівчат, 
які висловлюють пропозиції, як краще організувати фес
тиваль. Молодь Радянського Союзу готує свої найкращі 
колективи для виступу на фестивалі. В підготовку до 
зустрічі в Хельсінкі включились і визначні діячі радян
ської культури.

Про широку можливість співробітництва говорили та
кож представники Індії, Міжнародної спілки студентів, 
Югославії, Непалу, студентів Західної Африки, Мада
гаскару, НДР, Бразілії, Радянського Союзу та інші. Всі 
вони вносили конкретні пропозиції, розповідали, як мо
лодь, яку вони представляють, розширяє свої зв’язки.

Проблема участі молоді в боротьбі за національну не
залежність і національну реконструкцію, як і раніш, в 
центрі уваги посланців молоді країн Азії, Африки і Ла
тинської Америки.

— Якщо ви проїдете по Конго, — сказав представник 
цієї країни Акунда Луіс, — то ви побачите юрби під
літків, які ходять по вулицях, шукаючи їжі. Більшість 
з них ніколи не були в школі, навіть не бачили її две
рей. ’

Картину злиднів і безправ’я 
му — доповнив його співвіт
чизник посланець Спілки 
конголезької молоді Матан- 
гу Фірма.

Наш народ вимирав і ви
мирає від непомірної при
мусової праці, від хвороб, 
від високої дитячої смерт
ності, — каже він. — У той 
час, як допомога імперіаліс
тів є джерелом страждань 
для народів слаборозвину
тих країн, тому що має гра
біжницький характер, про
довжує промовець, Радян
ський Союз і країни народ
ної демократії допомагають 
нам безкорисливо, без вся
ких політичних умов.

Міцний мир не зможе на
стати, поки у різних части
нах земної кулі продовжу
ватиме існувати колоніалізм 
та імперіалізм,—такий вис
новок, який роблять усі про
мовці.

Представники молодіжних делегацій пропонують 
об’єднати сили, солідарні з рухом за визволення коло
ніальних народів, підтримати те, що може сприяти 
зближенню країн Латинської Америки з країнами Ази 
і Африки в їх спільній боротьбі проти імперіалізму. Це 
допоможе будівництву національної економіки і націо
нальній незалежності цих держав. Зокрема, представ
ник Конго вніс пропозицію скликати в найближчому 
майбутньому конференцію країн Азії, Африки ^Латин
ської Америки з участю молодіжних організацій країн, 
розвинутих у промисловому відношенні. _Це важливо 
для молоді, яка бере участь в будівництві національної 
економіки.

Продовжуючи характеристику найбільшого зла — ко
лоніалізму, делегат з Болівії Вальтер Моравіє розповів 
про те, шо заробіток промислового робітника його краї
ни становить лише 29 процентів заробітку, робітників 
США, які одержують найнижчу плату, а в іншій лати
ноамериканській країні — Бразілії навіть шість процен
тів від заробітку американського робітника.

І як контраст з виступами попередніх промовців — 
прозвучав виступ посланців Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки і революційної Куби. Кореєць 
О Хун Чжу, говорячи про успіхи, яких добився його 
народ, визволившись від колоніального закабалення, по
відомив, що в минулому році реальна заробітна плата 
робітника збільшилась порівняно з довоєнним рівнем у 
два рази. В нашій країні вперше в Азії, сказав він, здій
снено обов’язкове семирічне навчання. . В ліквідації 
неписьменності — чимала заслуга молоді республіки.

Наприкінці він з гнівом говорить про те, що амери
канські імперіалісти, створюючи напружене становище в 
Південній Кореї та інших країнах Азії, озброюють Япо
нію, роблячи її аванпостом у майбутній війні проти 
азіатських країн.

Спиняючись на тяжкому становищі своїх братів у 
Південній Кореї, О. Хун Чжу говорить: Свобода і мир 
можуть бути завойовані тільки в боротьбі.

— Ми не можемо розглядати проблеми дітей поза ти
ми проблемами, які хвилюють світ, — заявила на засі
данні дитячої комісії форуму член радянської делегації, 
голова Центральної ради Всесоюзної піонерської орга
нізації імені В. І. Леніна Любов Балясна.

Девіз форуму — молодь середини XX століття та її 
проблеми. Є основні проблеми і для дітей, характерні 
для цієї епохи. Ось чому, говорячи про дітей, ми по
винні говорити про роззброєння, про право народів на 
свободу і незалежність.

Представниця радянської молоді підкреслила, що ма
ло проголосити права дітей, мало їх визнати, треба 
створити дітям необхідні умови.

Все найкраще — дітям. Цей гуманний лозунг з’явив
ся, каже Любов Балясна, з народженням Радянсько»! 
держави. В нашій країні повністю здійснено декрет прав 
дітей. Створено величезну матеріальну базу для навчан
ня дітей.

У Радянському Союзі працює 70,5 тисяч дитячих сад
ків і ясел, в них виховується близько 5 мільйонів дітей. 
У нас 221 тисяча шкіл. Здійснюється право дітей на все
бічний розвиток. Відкрито 3 тисячі дитячих музичних, 
художніх, хореографічних, спортивних шкіл, близько 4 
тисяч палаців піонерів, станцій юних техніків, натура
лістів, туристів. Діти мають свої пароплавства, автомо
більні шляхи і залізниці.

Для дітей випускається 24 газети і 35 журналів з 
зовим тиражем 11 мільйонів примірників. Щороку 
дається понад 600 мільйонів примірників книг.

Радянські діти виховуються в дусі комуністичної 
ралі, яка визначає все життя наших людей, в дусі 
манності, колективізму, глибокої поваги до всіх наро
дів, працьовитості, високого оптимізму, прагнення при
нести людям радість. Весь народ бере участь у вихован
ні підростаючого покоління.

Посланці молоді всіх континентів обговорюють в ко
місії форуму по проблемах дітей все, що хвилює ЇХ V 
вихованні юного покоління. Представник Міжнародної 
організації охорони здоров’я ООН доктор А. А. Ель-Хе- 
ловані зробив повідомлення про її роботу. Доповідь 
иЕ ГЛм0 ЛЄМИ Ргб0ТИ 3 дітьмн в Польщі» подав Фран-» 
цішек Млечко з Спілки польських харцерів. На засідан
ні комісії виступили Панос Ліон ідеє (Кіпр) Тове Смідт (Данія), Роберт Леманн (НДР). 1 ’ С Д
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У КОЛОННОМУ залі Будинку Спілок, де проходить 
Всесвітній форум МОЛОДІ.

На знімках (внизу) член радянської делегації знатна 
доярка Московської області Любов СИСОЄВА вітає учас
ників форуму з Дагомеї.

Фото Л. ПОРТЕРА і М. РЕДЬКІНА.
(Зліва) член Асоціації молодих повстанців Куби Бру- 

негільда АГ1ЛЕР і член радянської делегації Валерій 
БРУМЕЛЬ у перерві між засіданнями.

Фото В. ГЕНДЕ.РОТЕ І В. ЛАГРАНЖА.
Фотохроніка ТАРС.— наслідку колоніаліз-



ГОЛОС ЮНОСТІ КЛИЧЕ ДО ПРОГРЕСУ I
’ч»Бажаючих поділитись думками в хвилюючому питан- 
чі так багато, що довелося встановити суворий регла
мент — 20 хвилин — ні хвилини більше.

Як багато кожний учасник почерпнув уже тут з до
свіду інших країн. Говориться про те, що треба влаш
товувати спільні табори, проводити заочні змагання, се
мінари, обмінюватись делегаціями, сторінками газет і 
журналів, передачами по радіо і телебаченню.

Спорт — важливий засіб виховання здорового, актив
ного, життєздатного молодого покоління і, разом з тим, 
добра основа для зміцнення дружби і взаєморозуміння 
між молоддю різних країн. До такого висновку при
йшли учасники комісії «Молодь і спорт», що закінчила 
роботу.

Факти, які повідомили учасники дружньої дискусії, 
переконливо говорять, що тільки соціалістичний лад 
створює сприятливі умови для розвитку фізкультурного 
руху. Представник Угорської Народної Республіки з 
гордістю заявив, що в Угорщині регулярно займається 
спортом нині близько 75 тисяч чоловік — у півтора ра- 
за більше, ніж до встановлення в країні народної вла
ди. Водночас представник Італії був змушений визнати, 
що лише 12 процентів молоді його країни має можли
вість відвідувати спортивні гуртки і клуби.«

Промовці на засіданнях комісії говорили про необ
хідність подати всемірну підтримку спортсменам слабо
розвинутих країн. Вони закликали Міжнародний олім
пійський комітет, національні олімпійські комітети, а 
також всі великі спортивні організації допомогти моло-

★ ★'
Це—сьогодні головне

МОСКВА, ЗІ липня. (ТАРС). Сьогодні сьомий день 
Всесвітнього форуму молоді. Але дискусії, які розгорну
лись на комісіях, не стихають. Все нові й нові промовці 
піднімаються на їх трибуни. Представники молодіжних 
організацій вважають своїм обов’язком висловити точ
ку зору по найважливіших проблемах сучасності і, на
самперед, звичайно, про місце і роль молоді в боротьбі 
за мир, за прогрес, про те, щоб життя на землі йшло 
без воєн і було прекрасним для всіх.

За роззброєння—повне і загальне
Гаряче проходить дискусія в комісії «Молодь і роз

зброєння». Кривавий підсумок двох останніх світових 
воєн, розв’язаних агресивним імперіалізмом, такий: 40 
мільйонів убитих і 55 мільйонів покалічених. Ці страшні 
цифри було названо на засіданні комісії.

— Ми, молоді люди Німецької Демократичної Рес
публіки, сказав у своїй доповіді Хорст Шуман, додер
жуємось тієї думки, що загальне і повне роззброєння — 
це найкращий шлях до міцного миру. В наші дні атом
на війна знищила б мільйони і мільйони людей, одним 
ударом зруйнувала б цінності, створені багатьма поко
ліннями, і відкинула б усе людство назад. Така війна 

однаково загрожує всім. Якщо ж буде здійснено загаль
не і повне роззброєння, у світі зникне небезпека війни. 
А ми, молоді люди, найбільше заінтересовані в мирі.

Представник молоді НДР засудив імперіалістичні ко
ла США і Західної Німеччини, які у відповідь на розум
ні пропозиції Радянського Союзу про укладення мирно
го договору з Німеччиною розпалили безпрецендептну 
воєнну істерію.

Хорст Шуман запевнив учасників форуму, що молодь
. Німецької Демократичної Республіки зробить все, що в 
її силах, для укладення мирного договору з обома ні
мецькими державами.

Ми додержуємось тієї думки, сказав Хорст Шуман, 
що головне завдання молодіжних і студентських органі
зацій, заінтересованих у збереженні миру, — скориста
тись усіма можливостями, щоб добитися повного і за
гального роззброєння, організуючи масові виступи моло
ді, демонстрації, мітинги, збирання підписів і т. ін.

Сьогодні учасників комісії «Молодь і роззброєння» 
вітав відповідальний секретар Радянського комітету ве
теранів війни Герой Радянського Союзу О. П. Марєсьєв.

Молодь—активна сила в боротьбі 
за незалежність

Представники національних молодіжних і студент- 
"Пгьких організацій 46 країн, а також представники ряду 

регіональних і міжнародних організацій взяли участь у 
роботі комісії «Форми співробітництва і контактів моло
ді». В прийнятому комюніке вони висловились на під
тримку VIII Всесвітнього фестивалю молоді і студентів 
у Хельсінкі, як одного з найважливіших міжнародних 
молодіжних заходів 1962 року.

Учасники комісії одностайно заявили, що, незважаючи 
на наявні відмінності в поглядах і переконаннях, тепер 
можливе і необхідне співробітництво молодіжних та сту
дентських організацій у таких корінних питаннях, як бо
ротьба молоді за збереження і зміцнення миру, загальне 
й повне роззброєння, національну незалежність, проти 
імперіалізму, за негайну ліквідацію ганебної колоніаль
ної системи.

Доти, поки не буде ліквідовано остаточно імперіалізм 
і колоніалізм, — не може бути повної свободи і миру. 
Ця думка червоною ниткою проходить у виступах про
мовців комісії по проблемах участі молоді в боротьбі 
за національну незалежність і національну реконструк
цію.

Розповідаючи про молодь своєї країни, йорданець Ша- 
кер Шанін заявив, що його товариші палко підтримують 
пропозиції Радянського Союзу по роззброєнню і по ні
мецькій проблемі, зокрема пропозицію зробити Західний 
Берлін вільним містом.

— Понад 200 воєнних баз розміщено в різних частинах 
''‘Японії,—каже представник молоді загальної ради проф
спілок Мітцузі Кікучі. — Окінаву, незважаючи на те, 
що вона є японським островом, повністю перетворено у 
воєнно-морську базу США. Жителі не мають можливос
ті піднімати навіть національний прапор. Бази, збудова
ні Сполученими Штатами Америки, спрямовані проти 
Радянського Союзу і Китайської Народної Республіки. 
Молодь Японії все тісніше згуртовується в своєму про-

дим державам Азії і Африки в будівництві спортивних 
споруд, підготовці національних кадрів тренерів, в об
міні спортивною інформацією.

У заключному комюніке підкреслюється, що участь 
провідних спортсменів світу в спортивних іграх на VIII 
Всесвітньому фестивалі молоді в Хельсінкі безсумнівно 
сприятиме зміцненню міжнародних спортивних зв’язків 
молоді.

На останньому засіданні виступив представник Фран
ції Івон Адам. Щойно стало відомо, сказав він, що в 
моїй країні спеціальним декретом заборонено Комітет 
студентського і шкільного спорту. У Франції не лиши
лось жодної організації, що має право представляти 
студентський спорт на міжнародних змаганнях. Тому 
можливо, що французькі студенти не зможуть взяти 
участі в наступній універсіаді в Софії...

На пропозицію французького делегата, учасники ко
місії «Молодь і спорт» надіслали телеграму протесту в 
зв’язку з цим дискримінаційним актом.

Дискусії тривали й на інших комісіях. Учасники їх 
знову і знову підкреслювали важливість згуртування 
молодих сил, величезне значення пропозицій Радян
ського Союзу, внесених на 15-й сесії Генеральної Асам
блеї ООН — про загальне і повне роззброєння і про 
ліквідацію колоніалізму. \

Форум продовжує роботу.

3. ХРОМОВА, К. ЖЕЛЄЗНОВ, 
Б. ЛУК'ЯНОВ, А. МЕДВЕДЄВ, 

кореспонденти ТАРС.

★ .
тесті проти діяльності уряду, який діє за указкою амери
канських імперіалістів.

Вернер Ламберц з Німецької Демократичної Республі
ки розповідає про те, що його співвітчизники проявля
ють солідарність з тими, хто бореться за національну 
незалежність і свободу.

— Наша молодь,—каже він,—пристрасно протестува
ла проти імперіалістичної агресії в Єгипті, Лівані, Йор
данії, Республіці Конго і Кубі. Медикаменти, одяг та ін
ші предмети надіслано героїчній молоді Алжіру, Анголи, 
Камеруну, Кенії та інших країн. Разом з демократичною 
молоддю Гвінеї юнаки і дівчата НДР будують молодіж
ну школу в Конакрі, а таких прикладів багато. Але мир
ним задумам молодих заважають імперіалісти. З гнівом 
Вернер Ламберц говорив про агресивну політику ФРН.

Селянська молодь об’єднується
Важко лишатися байдужим, коли поруч ровесники 

палко доводять, сперечаються, обговорюють спільні для 
всіх справи.

Паюла Яякко — спостерігач від організації Спілки 
сільської молоді Фінляндії, але й він не може лишатися 
байдужим. Відступаючи від існуючих правил, Паюла 
Яякко просить слова у голови комісії сільської молоді 
'Ліоїса Антоніоса Бустоса.

Паюла Яякко розповідає, яку роботу проводить Спіл
ка сільської молоді, найбільша з молодіжних організацій 
Фінляндії.

— Фінляндія — нейтральна країна, — заявив промо
вець, — але ми знаємо, що і нейтральна держава може 
брати активну участь в будівництві моста дружби, який 
з’єднує Захід і Схід між собою.

Представник Румунії Трандефір Георге зробив для 
учасників комісії сільської молоді доповідь про умови 
праці і життя молоді в сучасному румунському селі. 
З інтересом слухали юнаки і дівчата з усіх континентів 
розповідь про глибокі зміни в країні, принесені соціа
лістичним ладом.

В Румунії назавжди покладено край експлуатації лю
дини людиною. Народ став повним господарем своє.ї 
праці, своєї свободи і незалежності. Величезна біль
шість селянства, переконавшись на власному досвіді у 
перевагах соціалістичного сільського господарства, доб
ровільно об’єднала землі і основні сільськогосподарські 
знаряддя у великі колективні господарства. На І червня 
1961 року соціалістичне сільське господарство охоплюва
ло 85,3 усієї орної площі країни. Молодь користується 
гарантованим правом на працю, освіту, відпочинок, 
спорт, повністю здійснює політичні поава.

Член радянської делегації на форумі Люба Сисоєва, 
доярка з колгоспу «XX партсьезд» Московської області, 
студентка вузу — заочниця, розповіла про життя сіль
ської молоді в Радянському Союзі.

Вклад студентів
Студент «як такий» чи студент — активний учасник 

політичного життя країни? Знайти правильну відповідь 
на це питання прагнули учасники дискусії, що розгорну
лася сьогодні на студентській комісії.

Лише беручи участь у загальній боротьбі народу про
ти імперіалізму, за національну незалежність, студенти 
можуть добитися здійснення своїх прав. Про це красно
мовно говорить досвід китайської молоді. Із зброєю в 
руках юнаки і дівчата Китаю завоювали право вчитись 
у вузах. За роки народної влади число їх у країні зрос
ло в чотири рази. Тепер у Китаї близько 900 тисяч сту
дентів, половина з них — молоді робітники і селяни...

Точка зору на студентство як на аполітичну масу 
дістала на форумі нищівну відсіч. У колоніальних, за
лежних і слаборозвинутих країнах студенти починають 
розуміти, що тільки повна демократизація життя країни 
може привести до демократизації вищої школи. В Іспа» 
нії, країні фашистської диктатури, робітники і селяни 
становлять лише 0,1 процента студентів вузів. Єдиний 
вихід з цієї кризи, заявив на форумі представник моло
ді Іспанії, — знищення режиму Франко...

З великою увагою на комісії було вислухано доповідь 
президента Міжнародної спілки студентів Іржі Пелікана 
про солідарність студентів різних країн.

Тепер, сказав він, співробітництво студентів розвиває
ться на основі спільної боротьби проти колоніалізму та 
імперіалізму, на основі спільних дій за реформу освіти, 
за поліпшення умов життя студентів. Вже є чимало 
прикладів плодотворної спільної діяльності студентів— 
масові кампанії проти атомної зброї за роззброєння, на 
захист Куби і т. д.

На жаль, підкреслив Іржі Пелікан, міжнародний сту
дентський рух тепер роз'єднаний, що знайшло вияв в

існуванні МСС з одного боку і МСК (КОСЕК) з другого 
боку. Трс'ба встановити співробітництво між цими дво
ма впливовими організаціями, щоб боротьба студентів 
за мир і демократію стала ще дієвішою, ще наполегли
вішою.

Цю заяву учасники форуму зустріли з задоволенням.

Науку—на службу мирові
<кМ.и зібралися в Москві для того, щоб знайти спільну 

мову з своїми однолітками з різних континентів, щоб 
виховати в собі почуття ліктя». Ці слова, які сказав 
своїм друзям у перші дні форуму бельгійський інженер 
Ежен Мамман, якнайкраще говорять про той .великий 
інтерес, який виявили учасники форуму до роботи ко
місії «Молодь і технічний прогрес».

За чотири дні молоді вчені й інженери обговорили ба
гато важливих проблем. їх об’єднувало усвідомлення 
того, що вони вивчають і досліджують одну і ту ж при
роду, одну планету, один і той же космос. 1 може саме 
тут, у Москві, в Центральному Будинку літераторів, де 
проходили диспути, зміцніла впевненість молодих у то
му, що їм треба об’єднати зусилля. Адже це їх руки 
здійснюватимуть заманливі проекти перетворення приро
ди, бурити свердловини крізь земну кору і створювати 
припливну електростанцію на морських припливах, тяг
ти тунель через Монблан, «переміщувати» Гольфстрім і 
будувати греблю через Берінгову протоку...

Видатні радянські вчені були почесними гостями у 
молоді. їх вітав президент Академії наук СРСР акаде
мік М. В. Келдиш. Про перспективи наукових дослід
жень у Радянській країні розповідали академіки М. М. 
Семенов, Є. К. Федоров, В. й. Векслер, В. В. Парій, 
член-кореспондент Академії наук СРСР С. М. Мергслян, 
видатний радянський хірург О. О. Вишиевський.

Сьогодні в останній день роботи комісії було прий
нято декларацію молодих учених, учасників форуму.

Ми заявляємо про нашу готовність
Ми заявляємо про нашу готовність, говориться в де

кларації, займатися насамперед тими проблемами, які 
спрямовані на забезпечення людей їжею, одягом, жит
лом, багатствами культури, мистецтва, засобами охоро- 
вн здоров’я. Ми сповнені рішимості боротися проти ви
користання досягнень науки і техніки на шкоду люд
ству, для цілей війни.

Молоді вчені, учасники форуму, вважають за потріб
не створити з допомогою ЮНЕСКО міжнародний коор
динаційний центр, який би скликав у 1962 році міжна
родний з’їзд молодих учених і провів підготовку для 
створення міжнародної федерації молодих учених.

Слово молодих парламентаріїв
Сьогодні відбулась перша зустріч моледих парламен

таріїв і членів муніципальних рад. Обговорювалось пи
тання про їх роль у захисті прав молоді.

Представник грецької молоді — депутат, голова моло
діжної організації партії ЄДА Афанісіос Какояніс го
ворив, що участь молодих представників у громадських 
законодавчих і муніципальних органах різних країн є 
тепер однією з найважливіших і характерних рис су
часності.

Продовжуючи розмову за круглим столом, представ
ник Норвегії Даг Сейєрстад відзначив, що норвезькі мо
лодіжні організації дали непогані результати в розши
ренні контактів і співробітництва з державою. Але бу
ло б невірно, підкреслив він, говорити про те, що допо
мога, яку ми дістаємо, задовольняє нас. Кошти, які від
пускає держава, дуже незначні і вони не можуть задо
вольнити запитів молоді, запобігти зростанню злочин
ності. Він сказав далі, що в майбутньому перед моло
діжними організаціями постануть ще важливіші завдан
ня. В будь-якому суспільстві молодь виростає такою, 
якою її створює суспільство, і наша мета — забезпечи
ти молодому поколінню безперервне зростання рівня 
життя в мирі і безпеці.

У розмові про захист прав молоді беруть участь пар
ламентарії 12 країн. Вони відвідають Верховну Раду 
СРСР і ознайомляться з її діяльністю.

л. осташевА, 
А. ІВАНОВСЬКА, 

В. ЄГОРОВ, 
Б. ЛУК’ЯНОВ, 

кореспонденти ТАРС.

І»
Добро пожалувати, дорогі друзі!

р Зустріч партійно-урядової делегації 
Румунії в Москві

> 31 липня в Москву з офіціальним дружнім візитом на
7 запрошення ЦК КПРС і Радянського уряду прибула 
F партійно-урядова делегація Румунської Народної Рес- 
т публіки на чолі з першим секретарем ЦК Румунської 
х робітничої партії, головою Державної Ради РНР това- 
J ришем Георге Георгіу-Деж.
j 3 надзвичайною гостинністю і теплотою зустріла 
а Москва посланців братнього румунського народу. На ву- 
4 лиці столиці вийшли десятки тисяч москвичів. До краю 
ї заповнена площа біля Київського вокзалу.
0 Вітати товариша Георге Георгіу-Деж і членів очолго- 
Г ваної ним партійно-урядової делегації прибули товари- 
J ші Л. І. Брежнєв, Ф. Р. Козлов, А. І. Мікоян, Н. А. Му- 
J хітдінов, Д. С. Полянськйй, М. С. Хрущов, М. Г. ГІерву- 
\ хін, Г. 1. Воронов та інші.
і Перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів 
і СРСР М. С. Хрущов, звертаючись до прибулих з промо- 
ф вою, по-братерському вітав товариша Георге Гсоргіу- 
ЇДеж, членів партійно-урядової делегації Румунії. З гіро- 

мовою-відповіддю виступив перший секретар ЦК Ру
мунської робітничої партії, голова Державної ради РНР 

0 Георге Георгіу-Деж. їх виступи були впслухані з всли- 
{ кою увагою і не раз переривались оплесками.
J (ТАРС).
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І «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 2 серпня 1961 р„ 3 стор.



ТВОЇ НАКРЕСЛЕННЯ,
РІДНА ПАРТІЄ, ПЕРЕТВОРИМО

З’ЇЗДИ ПАРТІЇЗУСТРІНЕМО НОВИМИ РЕКОРДАМИ
В ЖИТТЯ!

Дж.мо урочисте слово
II АША комсомольсько-мо- 
■**- лодіжна тракторна 
бригада вступила у жнива 
добре підготовленою. Ста
ранно відремонтували всю 
техніку. Це й дало можли
вість дружно включитися в 
збирання хлібів. З дня у 
день перевиконували змінні 
норми молоді 
Іван Нєдєлков, 
Балабан, Пилип 
Федір Катрук. Добре потру
дились трактористи та ком
байнери. І ось результати: 
під час хлібозбирання наш 
колгосп весь час був пер
шим в районі у змаганні, а 
в ці знаменні дні, коли ра
дянський народ широко об
говорює проект Програми 
партії, ми повністю закінчи-

лафетчики 
Михайло 

Савельев.

ли підбирання і обмолот 
валків, виконали план по 
продажу хліба державі (без 
кукурудзи).

Кожний з механізаторів, 
ознайомившись з проектом 
Програми КПРС, дав слово 
працювати ще завзятіше. 
І після жннв роботи у нас 
багато. Проводимо обробі
ток цукрових буряків, 
добитися урожаю по 
центнерів з гектара, як
в’язалися. Розпочали оран
ку зябу. Закінчити всі робо
ти в строк — таке даємо 
партії слово.

В. яковлєв, 
бригадир тракторної 
бригади колгоспу іме

ні Днмитрова. 
Вільшанськнй район.

Мій скромний
вклад

щоб
350 

зобо-

Т£ОЖНА радянська люди- 
■ї* на в ці хвилюючі дні 
читає і ще раз перечитує 
проект Програми нашої пар
тії. Як намічено, так і в 
житті буде,—в цьому немає 
ніякого сумніву, бо комуніс
ти слів на вітер не кидають. 
Робітники, колгоспники, 
службовці ще і ще раз вчи
туються в рядки цього істо
ричного документу, і по
множується енергія людей.

Чим я відповім на
накреслення партії? Беру 
зобов'язання виконати 
десятимісячне завдання до 
дня відкриття XXII з’їзду.

ц;о » •-о « ♦ » е старанніше слідкувати-
, *му за якістю. Це і буде моїмноаіна урочисто відзначила 'скромним вкладом у справу

І) АЗОМ з усім народом, 
тісно згуртованим нав

коло Комуністичної партії і 
її Ленінського Центрально
го Комітету на чолі з М. С. 
Хрущовим, йде назустріч 
з’їздові багатомільйонний 
загін радянських фізкуль
турників, спортсменів та 
працівників фізичного ви

нові

своє

День ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО Флоту СРСР Ґ'^^сімоило
І

ховання.
Підсумовуючи роботу МІСІ, 

кнх та районних рад Союз; 
спортивних товариств і 
організацій за перше пів
річчя, можна сказати, що 
більшість з них вже вико
нала план підготовки май
стрів спорту та спортсме- 
нів-розрядників на 70 — 80 
процентів. До них можна 
віднести Олександрійську 
міську, Бобринецьку, До- 
линську, Новогеоргіївську 
та інші районні ради Сою
зу спортивних товариств і 
організацій. В цілому по 
області план підготовки 
спортсменів-розрядників за 
перше півріччя виконано на 
65 процентів. Підготовлено 
6 майстрів спорту.

Нормативи майстра спор-

колгоспників. Цей колектив 
уже тричі був учасником 
Виставки досягнень народ
ного господарства СРСР. З 
числа кращих фізкультур-

Трудящі країни урочисто 
відзначили День Військово- 
Морського Флоту СРСР.

ЗО липня в Москві на вод
ній станції «Динамо» відбу
лось велике водноспортивне 
свято. На ньому були при
сутні десятки тисяч москви
чів і їх гості.

...Звучать фанфари. На 
горизонті водоймища з’яв
ляється теплохід «Ракета», 
який іде на великій швид
кості. На його флагштоку— 
червоний прапор з портре
том великого Леніна. Один 
за одним йдуть катери. Во
ни несуть державний прапор 
СРСР, стяги з портретами 
членів Президії ЦК КПРС, 
прапори союзних республік, 
військово-морський прапор і 
прапор ДТСААФ СРСР.

Майстерність, спритність, 
чудове володіння технікою 
продемонстрували спортсме
ни. Бурхливими оплесками 
глядачі зустріли проходжен
ня перед трибунами першо
класних річкових суден.

Особливо яскравою була 
фінальна частина свята, ко
ли водна гладінь вкрилась 
білими парусами яхт.

У Центральному парку 
культури і відпочинку імені 
Горького на центральній 
естраді відбувся організова
ний військовим видавни
цтвом Міністерства Оборо
ни СРСР вечір, на якому 
виступили Герой Радянсько
го Союзу віце-адмірал Г. І. 
ІЦедрін, генерал-лейтенант 
€. 1. Жиділов і Герой Ра
дянського Союзу генерал- 
майор В. Ф. Гладков. Вони 
розповіли про героїчні по
двиги, здійснені морякамп- 
підводниками, матросами

М. САМОЙЛОВИЧ, 
електрозварник друго
го механоскладального 
цеху заводу «Червона 
зірка».

морської піхоти в роки Ве
ликої Вітчизняної війни.

Традиційний морський па- ? 
рад відбувся па повноводній т 
ріці-красуні Неві. Від її * 
гирла до набережної Ви- « 
борзької робітничої сторони 4 
на протязі 6 кілометрів ви- • 
шикувались бойові кораблі • 
Балтійського флоту. *

Ніколи ще Нева не бачила » 
такої кількості суден різних • ПрОек^.‘ -
класів. Поряд з кораблями- • ністі1чної партії Радянсько- 
ветеранами тут вишикуві- ♦ го с0ЮЗу Скільки ваги в 
лись для параду найновіші * кожиому слові! Адже це 
креисери, есмінці, підводні , програма будівництва кому- 
човни, сторожові корабпі,*ні внашій аїні! 
тральщики, оснащені сучас- • „
ною бойовою технікою, в* Зараз я готуюсь до вступу 
тому числі ракетною зброєю. * в ряди Ленінського комсо-

.. . «молу. З честю виправдаю
Морський парад приймав , внсоке звання, працюватиму 

перший заступник міністра » } жнт ВЧить на>
оборони СРСР Маршал Ра- • в^ика ія .
дяиського Союзу А. А. Греч- ? ■ •
ко. Парад на Неві був* ‘ .
яскравою демонстрацією мо- „ Працюю я на будівництві 
гутності Військово-Морсько- * шко-пи-інтериату. Кожний з 
го Флоту СРСР Він *нас* будівельників, завжди 
відобразив безустанне пік-‘ пам’ята€ ПР° те- що на^ 
лування Комуністичної пар-струд — цеглина у велнчн’й 
тії і Радянського уряду про‘будові комунізму. Через рік 
зміцнення Збройних ~ :
Радянської країни, лп» - 
стоять на сторожі миру і 
безпеки народу, що спо-*™ 
руджує світлу будову К0- і-- 
мунізму. « І

Урочисто відзначили День?} 
Військово-Морського Флоту *^, 
СРСР трудящі Севастополя, $в^'удН"ІЖЖ' 
1Э 'т Л п і т п /•х л'ч'/Л т/ Л П »X Г» 1» І' О П ПІ Г! О

Це і « щастя
ВЕЛИКОЮ 
слухала я по 
г Програми

увагою 
радіо 

Кому-

Сил , високі світлі класи запов- 
які • »ить гомінка дітвора. Про 

.неї тут по-батьківському 
^піклуватимуться, будуть
• виховувати по-комуністич- 
*ному. А ми перейдемо на 
»іншу будову, зводитимемо 
^нові школи, лікарні, житло-

Владивостока, Риги, Талліна
та інших міст краТик. ♦ Ми гаряче тдтримуемо

Ввечері у Москві, а також ♦гРа"?1031" "««рсслсння пар- 
у столиіях союзних респуб-’™;, 6 в?"“ »шпов'да^ь
лік і в містах-героях ..а І?»ов*’им інтересам _ народу, 
честь Дня Військово-Мор-} ’Р“6"“0 все для 1Х ЗД"ІС-

; Г. МЕЛЬЧУЦЬКА,
♦ штукатур. 

(ТАРС). І м. Бобринсць.

ського Флоту СРСР прогри- і 
мів залп артилерійського і 
салюту.

ПІДСУМКИ
на кращого розповсюджу

Наприкінці травня редакція газети «Молодий кому
нар» разом з обласним відділом «Союздруку» та обко
мом ЛКСМУ оголосили конкурс на кращого розповсюд
жувача молодіжної преси.

Для переможців конкурсу — первинних комсомоль
ських організацій, які розповсюдять на друге півріччя 
1961 року не менше 200 примірників молодіжних ви
дань, в тому числі половину з них газети «Молодий ко
мунар», було встановлено дві премії. Також були вста
новлені три індивідуальних премії для тих, хто особисто 
розповсюдить не менше 100 примірників молодіжних ви
дань, в тому числі — 50 примірників «Молодого комуна
ра».

Підведені підсумки конкурсу.
Першою премією — спортінвентарем на суму 50 кар

бованців відзначена первинна комсомольська організа
ція Новоукраїнського будівельного управління, яка роз
повсюдила на II півріччя 244 примірники молодіжних 
газет і журналів, із них — 148 обласної газети «Моло
дий комунар».

ДРУГУ премію — культінвеитар на суму 35 карбован
ців одержала первинна комсомольська організація се
редньої школи № 8 м. Кіровограда. Тут передплачено 
на другу половину 1961 року 271 примірник молодіжних 
видань, в т. ч. 109 примірників «Молодого комунара».

Комсомольські організації — переможці конкурсу на
городжені також Почесними грамотати обкому ЛКСМУ.

Цінними подарунками — наручними годинниками на
городжені:

ту виконали, зокрема, сту
денти факультету фізичного 
виховання педагогічного ін
ституту з гімнастики — 
Ю. Толчинський, з велоси
педного спорту—Єв. Буз, з 
акробатики — авангардівець 
Н. Єрмаков. Майстрами 
спорту СРСР стали також 
кіннотники, представники 
ДССТ «Колгоспник» 10. Па
хомов (Олександрійський 
район), Б. Мурашов (Онуф- 
ріївськнй район) та з ша
шок Михайло Контробар- 
ський (м. Кіровоград).

Це нова плеяда спорт
сменів, які гідно зустріча
ють XXII з’їзд Комуністич
ної партії не тільки хоро
шими показниками в нав
чанні і труді, а й високими 
досягненнями в спорті. Чим 
ближче до з’їзду, тим пов
ніше виявляється палке 
прагнення наших фізкуль
турників достроково вико
нати свої зобов’язання. До 
них можна віднести колек
тиви фізкультури заводів 
«Червона зірка», «Дина
мік», технічного училища 
№ 1 міста Кіровограда, Се- 
менівсько - Головківського 
вугільного розрізу, Ганво- 
ронського паровозоремонт
ного заводу' та сільський 
колектив фізкультури кол
госпу імені Т. Г. Шевченка 
Ульяновського району. За 
досягнуті успіхи в розвитку 
фізичної культури ці колек
тиви занесені до Книги По
шани обласної ради Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій.

ннків тут підготовлено 16 
громадських інструкторів з 
різних видів спорту. Ство
рені і працюють секції з 
футбола, легкої атлетики, 
волейбола, кульової стріль
би, настільного теніса, ве
лосипедного спорту, важкої 
атлетики, шахів та шашок. 
В цих секціях — 880 кол
госпників.

ГІДНО зустрічають зна
менну дату наші гро

мадські фізкультурні кадри, 
які кожну свою вільну го
дину присвячують благо
родній справі — розвитку 
фізичної культури і спорту 
серед населення.

Одними з найкращих є 
громадський інструктор Ген- 
надій Сафронов (Семенів- 
сько-Головківський вугіль
ний розріз), Олександр 
Скребцов (Байдаківська 
брикетна фабрика), Анато
лій Пурис (завод «Червона 
зірка») та багато інших.

Заслуженим авторитетом 
користується серед сіль
ської молоді громадський 
інструктор з класичної бо
ротьби Іван Кащеев (кол
госп імені Першого Травня 
Новоукраїнського району). 
В секції боротьби, яку він

Заключний матч
О ОЛЕКСАНДРІЇ відбувся 

-■-* заключний футбольний 
матч на кубок міста. Цього 
разу змагалися команди ру
доремонтного заводу і Семе- 
иівсько-Головківського вуг
лерозрізу. З рахунком 4:2 
перемогли спортсмени розрі
зу. Вони і стали володаря
ми кубка на 1961 рік.

Г. УДОВИЧЕНКО.

УСПІХ 
ЮНОГО БОКСЕРА

Цілком заслужив такої 
високої честі колектив фіз
культури колгоспу імені 
Т Г. Шевченка: фізичною 
культурою та спортом тут 
займається третина всіх

Й?:

КОНКУРСУ
вача молодіжних видань

В. Шевченко — секретар комсомольської організації 
Олександрійської швейної фабрики;

В. Кузьменко — робітник Хирівського мебльового ком
бінату Знам’янського району;

В. Калініченко — секретар комсомольської організації 
Олександрійського авторемонтного заводу;

Обласний комітет комсомолу нагородив Почесними 
грамотами кращих розповсюджувачів молодіжних га
зет і журналів:

М. Наумця — секретаря комсомольської організації 
відділка радгоспу ім. Горького Ульяновського району.

В. Бондаря — секретаря комсомольської організації 
колгоспу ім. Ульянова Ульяновського району;

Л. Фінєєву — голову учкому середньої школи № 8 м. 
Кіровограда;

В. Кушніра — вчителя школи № 8 м. Кіровограда;
Д. Суховія — секретаря комсомольської організації 

колгоспу імені Чкалова Голованівського району;
H. Петровську — робітницю Новоукраїнського буді

вельного управління;
В. Волошину — робітницю Новоукраїнського буді

вельного управління;
I. Кирієнка — листоношу колгоспу імені Орджоні- 

кідзе Рівпянського району.
Почесними грамотами обкому ЛКСМУ нагороджені 

Новопразький, Добровеличківський, Новоукраїнський 
райкоми комсомолу та Олександрійський міськком ком
сомолу, які на друге півріччя 1961 року найкраще орга
нізували передплату молодіжних видань.

В ОДЕСІ протягом трьох 
днів тривала . особиста 

першість Центральної ради 
товариства «Авангард» з 
боксу серед юнаків. Добре 
виступив на цих змаганнях 
слюсар третього механоскла
дального цеху Кіровоград
ського заводу «Червона зір
ка» Сергій Кравченко. Він в 
поєдинках боксерів щонай
легшої вагової категорії 
зайняв друге місце. За кра
щу техніку і тактику веден
ня бою С. Кравченку вруче
но спеціальний приз. Його 
також включено до складу 
збірної команди Централь
ної ради для участі в чем
піонаті країни.

Свою майстерність юний 
спортсмен удосконалює під 
керівництвом тренера, май
стра спорту Юрія Володіна.

В. ТВЕРДОСТУП.,
м. Кіровоград.

веде, зараз навчається 40 
чоловік. Вже підготовлено 
19 спортсменів II і ІЦ спор
тивних розрядів. Іван Ка- 
щеєв проводить велику р0. 
боту по пропаганді спорту 
серед трудящих села.

Обов’язок фізкультурних 
організацій, виходячи з рі
шень та постанов Радяц. 
ського уряду і ЦК КПРС, й 
надалі приділяти велику 
увагу підготовці та вихо
ванню громадських кад
рів—основної ланки у фі3. 
культурному русі.

Тільки при активній учас
ті і допомозі громадських 
кадрів, проводячи масові 
спортивні заходи, можна 
виконати ті великі зобов'я
зання, які взяті фізкультур
никами області на честь 
XXII з’їзду КПРС.

ГІ1 РЕБА не заспокоювати- 
ся тим, що проведено 

відповідну роботу в колек
тивах фізкультури під час 
спартакіади. Радам спор
тивного союзу, добровіль
ним спортивним товари^' 
ствам треба й надалі мати 
на увазі, що основною пе
редумовою успішного вико
нання зобов'язань по підго
товці спортсменів-розрядпи, 
ків є спортивні змагання. 
Не можна допускати, шоб 
спортивні календарі міст, 
районів після проведення 
спаріакіади профспілок, 
школярів збідніли на зма
гання. У кожному колек
тиві фізкультури вони 
повинні проходити постій
но, на протязі всього року, 
а не епізодично.

«Зустрінемо XXII з’їзд 
КПРС і XXII з’їзд КП Ук
раїни по-комуніс пічному!» 
— ось гасло, під яким 
повинна проводитись нині 
вся робота фізкультурних 
організацій Кіровоградщи- 
ии.

В. ЖУЧЕНКО, 
голова обласної ради 
Союзу спортивних то
вариств і організацій.

Т. в. о. редактора
В. КРАМАРЕНКО.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕИЬ». 
«Північна повість». Початок о 
10 голині ринку, 11 год. 40 XI)., 
1 год. 20 хв. дня. «На ранг ниж
че». Початок о 3 год., 4 год. 40 
хв. дня, 6 год. 20 хв., 8 год. і 9 
год. 40 хв. вечора, на літньому, 
майданчику — о 9 годині вечора.

КІНОТЕАТР МИР». «Андрій
ко». Початок о 10 годині ранку. 
«На ранг нижче». Початок о 12- 
годнні, 2 і 4 годині дня. 6, 8, 10 
годині вечора.

КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. «Козаки». Початок о 
9 год., 10 год. 50 хв. ранку, о 12 
год. 40 хв., 2 год. ЗО хв., 4 год. 
20 хв. дня, б год. 10 хв., 8 ГОД. 
та о 10 годині вечора. На літ- 
ньому майданчику — о 9 годині 
вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Ху
дожній фільм «Місто злочину — 
Берлін». Початок о 9 год. ЗО хв. 
вечора. Хронікально-доку мен
тальні фільми: «Наталія Уж' 
вій», «Індійська поема», «Іно
земна хроніка № 12/61». Філь
ми демонструються без перерви 
3 10 годний ранку до 9 години 
вечора.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАНАЙСЬКОГО 36 ’ '*
БО-14, відділі -Л(Ь2™.Ра ~ 56'12’ ВІА,,ов1Дальіюго секретаря —' 
_ І азета виходить у середу п’ятницю 1 неділю. 
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