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якщо ти О Л о

Т_Т А ЗЕМЛЮ спадають 
вечірні сутінки. На 

привітний вогник до клубу, 
бібліотеки йдуть юнаки н 
дівчата. І лише деякі пря
мують у зворотному напря
мі — на поля. На рукавах 
у них червоні пов’язки. Це 
комсомольські патрулі по 
охороні кукурудзи.
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1) ЦЮ ГАРЯЧУ осінню пору вирує життя в пер- 
винній організації великоандрусівської артіл) 

Комсомоль- 
стежку до 

для кожно-

імені Леніна Новогеоргіївського району, 
ський вожак Г. Григоренко вміє знайти 
серця кожного юнака і дівчини, вибрати 
го справу до душі.

Є тепер у колгоспних комсомольців 
турбота — вирішили вони своїми силами закласти 
в траншеї 7200 тонн соковитого силосу для громад
ського поголів’я. На цій роботі щодня працює біль
ше двадцяти комсомольців. І всюди, де буває най
важче, де вирішується успіх справи, завжди буває 
комсомольський вожак Г. Григоренко. Де треба, ком
сомольський секретар з готовністю допоможе, дасть 
пораду, особистим прикладом окрилить юнаків і дів
чат на нові трудові звершення. Зе це любить і пова
жає молодь артілі свого ватажка, а справи у госпо
дарстві йдуть все краще. Ще навесні зобов’язалася 
створена тут комсомольсько-молодіжна ланка вирос
тити по 50 центнерів качанистої на кожному з 225 
гектарів. Види на врожай показують, що видасть 
чудесниця принаймні по 60 центнерів.

невідкладна

> кожного комсомольського вожака 
багатьма сторонами життя молоді: з 

навчанням і працею, побутом і вихованням, йому 
щодня доводиться розв’язувати цілий ряд питань 
по комуністичному вихованню молодого покоління. 
А це вимагає від кожного секретаря певної кмітли
вості, майстерності, глибоких знань.

Загальновідомо, що головною передумовою успіш
ної роботи кожної організації є вміння комсомоль
ського секретаря керувати не взагалі і в цілому, а 
конкретно, зі знанням справи, не обмежуватись за-: 
гальними закликами і фразами, а вникати в усі де
талі, бо з малого, в кінцевому підсумку, вершаться 
великі справи.

На підприємствах і в колгоспах області виросли 
чудові кадри комсомольських ватажків — перекона
них борців за справу партії. Вони глибоко розби
раються в ідеологічних питаннях, добре знають ви
робництво. Заслуженою повагою користується серед 
молодих залізничників станції Долинської секретар 
комсомольської організації ЛІ. Манжелей. Всі ком
сомольці станції тут борються за звання ударників 
комуністичної праці, забезпечують безперебійний рух 
поїздів, служать взірцем у праці і побуті. Все це — 
результат вмілої постановки внутріспілкової роботи, 
наслідок того, що М. Манжелей вміє охопити впли
вом кожного юнака і дівчину, спрямувати їх невси
пущу енергію у потрібне русло.

ОБИРАЮЧИ своїм вожаком того чи іншого това
риша, комсомольці наділяють його високим до

вір’ям, широкими повноваженнями. Суворого осуду 
заслуговує той секретар, який знехтував цим до
вір’ям, не виправдовує його. До недавнього часу в 
колгоспі «Україна» Новоукраїнського району секре
тарем комітету комсомолу працював Є. Балашов — 
безініціативна, інертна людина, байдужа до інтересів 
і запитів молоді. Він занедбав комсомольські справи, 
розвалив роботу клубу, яким завідував, втратив ав
торитет серед молоді. Цілком правомірні висновки 
зробили комсомольці артілі: на недавніх звітно-ви
борних зборах вони не обрали Є. Балашова своїм 
секретарем.

Втратив довір’я комсомольців і колишній секретар 
комітету комсомолу Ф. Цвігун (колгосп імені 
Б. Хмельницького Ульяновського району). Молоді тру
дівники артілі далі не могли миритися з занедбаніс
тю внутріспілкової роботи, поганою організацією доз
вілля, з тим, що у них так і не було створено комсо
мольсько-молодіжної ланки по вирощуванню куку
рудзи. До керма комітету вони обрали енергійну, іні
ціативну трудівницю Н. Прибнльську.

ПРО ЩО говорять наведені факти? Перш за все, 
про те, що деякі райкоми комсомолу ще дуже 

'поверхово керують первинними організаціями, гли
боко не вникають в їх життя, не вчать актив своє
часно помічати і усувати недоліки, попереджати 
можливі помилки і промахи.

Однією з серйозних причин млявої роботи ряду 
організацій є те, що деякі секретарі комітетів, не за-

Дж. Неру
6 вересня, 
запрошення

Міністрів 
СРСР М. С. Хрущова сьо
годні в Москву прибув пре
м’єр-міністр республіки Ін
дії Джавахарлал Неру.

Зустріти видатного дер
жавного і політичного дія
ча Індії на аеродром при
були Голова Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущов, това-

МОСКВА,
(ТАРС). На 

ф Голови Ради

в Москві
риші М. Г. Ігнатов, О. М. 
Косигін, Д. С. Полянський 
та інші.

М. С. Хрущов і Дж. Не
ру обмінялись промовами.

З ^аеродрому Дж. Неру ї 
Хрущов поїхали ь 
На вулицях столиці 
москвичів сердечно 
прем’єр-міністра 1н-

м. с. 
місто, 
тисячі 
вітали 
дії Дж. Перу і М. С. Хру
щова.

мислюючись, до чого це може привести, всю роботу 
організації замикають у рамках окремих заходів, бу
дують її на власний погляд і смак, без опори на ком
сомольців, не радячись з ними. В кінцевому підсумку 
марнується час, а почата справа не доводиться до 
кінця.

БАГАТО хороших турбот лягло тепер на плечі ком
сомольських організацій і їх вожаків. Найголов

ніша з них: до 15 жовтня зібрати врожай кукуруд
зи. Від секретарів райкомів і міськкомів комсомолу, 
первинних організацій, як ніколи, вимагається мак
симум оперативності, ініціативи. Часу на розкачку 
не дано. Треба мобілізувати всі сили і засоби, щоб 
у найкоротші строки зібрати вирощений врожай. На 
розв’язання цього почесного завдання комсомоль
ським секретарям слід спрямувати тепер всі сили і 
енергію молоді, яка сповнена рішимості гідно зустрі
ти XXII з’їзд рідної партії.

Комсомольський вожак! Почесне і відповідальне це 
високе звання. Тобі довірено комуністичне вихован
ня десятків, а то й сотень юнаків і дівчат. Бути во
жаком — це значить бути в усьому і завжди попере
ду, взірцем для інших, на ділі повсякденно, повсяк
часно здійснювати ту високу місію, яку поклали на 
тебе комсомольці, вести молодь на нові трудові звер
шення в :м’я дальшого процвітання рідної Вітчизни, 
в ім’я побудови комунізму.

На восьми плантаціях ше
лестить королева полів кол
госпу імені Кірова Компа- 
ніївського району. І скрізь 
ці лани з вечора і до сві
танку обходить комсомоль
ський патруль. Жодного 
качана не повинно потра
пити в руки любителів лег
кої наживи. Весь врожай— 
в колгоспну комору!

Комсомольська організа
ція колгоспу завчасно под
бала про створення своїх, 
молодіжних патрулів.

— Була в нас думка, — 
розповідає вожак колгосп
ної молоді Адам Коротчен
ко, — зробити пости таєм
ні, тобто відібрати найкра
щих комсомольців, затвер
дити їх кандидатури на за
сіданні комсомольського ко
мітету і не оголошувати 
для загального відома. А 
потім передумали: а шо 
скаже решта комсомоль
ців? Мовляв, не довіряємо 
їм. Адже 
й дівчата 
ші. чесні.

Велика 
ронцями 
дояркам 
Тамарі 
ристам Георгію Троєцько- 
му і Володимиру Степано
ву, свинарці Галині Пав
ленко і причіплювачеві Ми
колі Вагонку, різноробітни- 
кам Миколі Залізному і 
Анатолію Сигиді та бага
тьом іншим — кращим кле
нам комсомольської сім'ї, 
яка налічує у своєму складі 
більш як півтораста чоло-'

у нас всі юнаки 
хороші, роботя-

чесгь бути охо- 
качанистої випала 
Тамарі Рнлько і 

Дрильчук, тракто-

ських патрулів .висувались 
і обговорювались на 
бригадних комсомольських 
зборах, а потім за погод
женням з правлінням кол
госпу та партійною органі
зацією затверджувались на 
засіданні комітету комсо
молу. Відповідно до кіль
кості плоті кукурудзи в 
кожній бригаді створено 
патруль з трьох—чотирьох 
і більше чоловік. Призна
чено старшого патруля.

В комсомольський пат
руль входять доярки, сви
нарки, трактористи, різно- 
робітники А госкільки віль
ний час у них припадає в 
неоднакові години, то комі
тет розробив чіткий графік 
чергування, в якому зазна
чено години вступу на пост 
і зміни з поста.

З патрулями проведена 
інструктаж, систематично, 
раз в декаду, відбуваються 
семінари, на яких викрива
ються виявлені недоліки, 
проводиться обмін досві
дом, ставляться нові зав

дання. Крім цього, планом 
роботи комітету передбаче
но звітування патрулів на 
засіданнях комітету...

Над полями ніч. На ве
лосипедах і пішки навколо 
кукурудзяних плантацій ча- 
' " ’ —. ї

в то по- 
машина, 
з черво- 
«Стоп!» 

пат-

серцем з
в С О С О ■# Є

тують юнаки й дівчата, 
хто б не трапився 
ру — йіший чи 
піднімається рука 
ною пов’язкою: 
Причепливо оглянуть 
рулі, шо везеш, шо несеш. 
І горе тим, хто наважиться 
не зупинитися. Номер ма
шини — в блокнотик, а 
вранці триматиме водій су
вору відповідь у комсо
мольському комітеті чи 
правлінні колгоспу. Комсо
мольський патруль — охо
ронець народного добра —■ 
сумлінно несе 
пушу вахту!

На знімку: 
ський патруль в дозорі (злі
ва направо) — Володимир 
Рябов і Олександр Остап-

свою певен-

комсомоль-

шоферів 
Сталіна 
у зма- 

швид**

Фото В. Ковпака.
о г «-теє

По 300-350 центнерів 
за день

Г»А ПРИКЛАДОМ 
колгоспу імені 

Гайворонського району 
гання за своєчасне та
кісне перевезення врожаю му- 
курудзи включилися молоді во
дії автомашин колгоспу імені 
Кунбишсва Новогеоргіївського 
району. Віктор Чирочка. Іван 
Яременко, Григорій Трабко та 
Леонід Раднвелюк щозміни з 
поля до траншей доставляють 
по 300—350 центнерів подріб
неної кукурудзи. г осикл 

—0—

З глибоким розумінням 
задоволенням зустріла ра

дянська молодь рішучі за
ходи, вжиті Радянським 
урядом з метою активного 
захисту інтересів трудящих 
нашої Батьківщини і всього 
соціалістичного табору від 
злобних підступів ворогів 
миру. Молоді робітники, 
трудівники села, інтеліген
ція, студенти, учні, всі де
в’ятнадцять мільйонів ком
сомольців одностайно схва
люють мудрі дії свого уря
ду, який безустанно дбає 
про зміцнення оборонної 
могутності нашої великої 
миролюбної держави.

Радянські юнаки і дівчата 
безмежно віддані справі ми
ру. Вони добре знають, що 
в результаті минулої війни, 
розв’язаної кривавим фа
шизмом, наша країна зазна
ла незліченних, ні з чим не 
зрівняннях втрат. Наша мо
лодь ясно уявляє собі всю 
небезпечність виникнення 
нової воєнної -пожежі, ко
ли можуть бути застосова
ні найновіші види зброї ма
сового знищення.

Радянським людям по
трібен мир особливо тепер, 
коли Комуністична партія 
розгорнула перед нашим 
народом величні перспекти
ви боротьби за комунізм і

і
Заява Центрального Комітету ВЛКСМ 
і Комітету молодіжних організацій 

СРСР
прекрасного життя в ново
му суспільстві. Але саме то
му, що нам безмежно до
рога справа миру, щастя 
всіх народів землі, ми не 
можемо байдуже спостері
гати за воєнними готуван
нями західних реваншистів. 
Саме цим можна пояснити 
одностайність і тс патріо
тичне піднесення, 
молоді 
країни 
свого уряду про відстрочку 
демобілізації з нашої армії 
військовослужбовців, що 
відслужили свій строк, і про 
відновлення випробувань 
ядерної зброї. Ці вимушені 
заходи спрямовані на те, 
щоб приборкати імперіаліс
тичних воєнних маніяків, 
які не в міру розійшлися і 
намагаються розпалити сві
тову ядерну бойню.

Радянський Союз прагне 
покінчити з залишками дру
гої світової війни, оздоро
вити обстановку в світі, 
присікти злочинні спроби 
західнонімецьких реванши
стів, які при прямій під
тримці урядів США, Ан
глії, Франції та інших кра-

з яким 
люди радянської 
зустріли рішення

їй агресивного блоку НАТО 
йдуть по шляху Гітлера і 
зухвало вимагають переділу . 
світу. Порушивши всі після
воєнні угоди, міжнародний 
імперіалізм безпосередньо 
сприяв тому, шо тепер ФРН 
перетворилася в агресивну 
мілітаристську державу, а 
Західний Берлін — в осине 
гніздо шпигунства, підрив
ної діяльності і провокацій 
проти Німецької Демокра
тичної Республіки та інших 
соціалістичних країн.

Мільйони радянських 
юнаків і дівчат гнівно від
кидають мерзенне лицемір
ство і цинізм імперіалістів, 
які проливають крокодилячі 
сльози про так звану «сво
боду» жителів Західного 
Берліна. Ці єзуїтські, на
скрізь брехливі спроби 
боннських верховодів та їх
ніх партнерів по НАГО ви
правдати свої агресивні го
тування виглядають 
жалюгіднішими, 
хувати, що 
ні молодих 
Німеччини 
Німецьку

Республіку, рятуючись від 
«свободи» бути одягнутими 
в шинелі бундесверу і вби
тими через авантюрну по
літику реваншистів, які ви
жили з розуму.

У відповідь на підступи 
оскаженілих факельшнків 
нової війни вся радянська 
молодь з новою силою заяв
ляє щіо свою солідарність з 
трудящими Німецької Де
мократичної Республіки, 
про цілковиту підтримку 
зусиль німецької молоді, що 
виступила на захист своїх 
соціалістичних завоювань.

Не можна далі терпіти та
ке становище, коли німець
кі мілітаристи та їх заоке
анські покровителі 
тістю божевільних 
людство до безодні 
Радянська молодь
розуміє, що приборкати 
агресора можуть лише рі
шучі заходи, вона безза- 
вітно вірить своїй Комуні
стичній партії, рідному Ра
дянському урядові і актив
но підтримує їх мудрі, твер
ді і єдино правильні рішен
ня.

Всі помисли і всі діла ра
дянських юнаків та дівчат 
спрямовані тепер на те, шоб

(Закінчення на 2-й стор.)

з упёр- 
тягнуть 

війни, 
добре

тим 
коли вра- 

десятки н сот- 
німців Західної 
переходять у 
Демократичну
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ДО ЗИМИ

Сили потроїлися
'ТОЙ ЗИМОВИЙ ранок 
* був для Тамари незви

чайним. Тільки-но зайшла 
в корівник, як подруги від
разу оточили її.

— Вітаємо тебе: на ра
йонну Дошку пошани твоє 
прізвище занесено. І порт

рет на видному місці в Улья- 
новці красується...

А через деякий час кому
ністи колгоспу прийняли 
Тамару Домську в свою 
сім’ю. Тепер вона ще з біль
шою наснагою працює. З 
початку року надоїла біль
ше двох тисяч літрів моло
ка від кожної корови.

М. ШЕВЧУК.
Колгосп імені Щорса 
Ульяновського району.

З ОГЛЯНУТИСЯ не встиг
неш, як прийде зима.

І молодь нашого колгоспу 
вже зараз готується зустрі
чати її. Закінчується будів
ництво корівника на 100 го
лів, свинарника на 600 го
лів, відремонтовані майже 
всі раніше споруджені при
міщення. Так що тепла зи
мівля худобі гарантована."

Та підвищення продуктив
ності тварин обумовлюєть
ся, насамперед, міцною кор
мовою базбю. Комсомольці 
це розуміють, і тому кожен 
з них бере активну участь 
у заготівлі кормів. Ще з 
літа було уже заготовле
но 250 тонн сіна, 300 тонн 
соломи та 550 тонн ранньо
го силосу. Корми стараємо
ся закласти ближче до тва-

II н 
)М, 

мою 
зручніше 
ставляти.

В нашій ар
тілі на фер

мах працює понад сорок 
комсомольців та песпілко- 
вої молоді. Хорошими діла
ми славляться вони. Висо
ких надоїв 
дія Кудря 
Гнізділов, 
диться вівчар Іван Кудря.

А щоб з кожним днем 
множилися успіхи трудові, 
молодь вирішила повністю 
відремонтувати кормопере- 
робпі машини, підвести на 
птахоферму електричне ос
вітлення, встановити 
фермі доїльні апарати 
механізувати доставку кор
мів та очистку приміщень.

Всі ці роботи ми виконає
мо в найближчий час.

г. КУДРЯ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу ім. Сталіна Ма- 
ловисківського району.
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старанно тру-
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ЯКБИ ЗАПРОВАДИТИ ТЕХНІКУ
ЧИМАЛО великої рогатої 

худоби є у колгоспі іме
ні Сталіна Добровеличків- 

ської сільради. Лише на 
фермі № 1 її налічується 
274 голови. Та більше трьох
сот корів і на інших фер
мах. Щоб доглянути таку 
кількість тварин, звичайно, 
немало зусиль треба докла
сти.

Неоціненну допомогу
цьому людям

в 
цьому людям надають ме
ханізми. Під час зимівлі ху
доби у нас працювало три 
доїльних апарати. Доярки 
Зіна Грущак, Оля Наумен
ко, Світлана Коробка, Ліза 
Ковалюк укрупнили свої 
групи, стали доглядати по 
18 корів.

З приходом весни худоба 
переведена в літні табори. 
Правління колгоспу виріши
ло придбати ще чотири до
їльних апарати, щоб облад
нати пересувну установку, 
їх було встановлено на пер
шій і третій фермах. Та, як

не прикро, доять дівчата 
корів вручну й досі, бо ко
мунгосп ніяк не може нала
годити постачання електро
енергії на ферми.

Немає в нас ще підвісних 
доріг, малогабаритних трак
торів з причепами, транс
портерів для вивезення 
гною. В цьому велика ви
на Добровеличківського від
ділення «Сільгосптехніки». 
Уже скільки разів правлін
ня артілі замовляє механіз
ми, та віддачі поки що нія
кої.

У колективі тваринників— 
багато молоді. Дівчата 
прагнуть гідно зустріти на
ступний з’їзд партії. По 
1440 літрів молока від кож
ної корови надоїла за пів-

року Ніла Козловська. Не 
набагато відстали від неї 
і Ольга Росовська, Ольга 
Науменко та Ганна Харнто- 
ненко.

Та їх праця все ще зали
шається малопродук т и в- 
ною. Висока й собівартість 
центнера молока в нашому 
колгоспі (за минулий рів 
вона становила 11 карбо
ванців у нових грошах). 
Результати ж могли б бути 
набагато відраднішими, як
би у колгоспному виробни
цтві була запроваджена 
техніка.

В. КОПЄЙКІН, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

І ТД АЛИНА Бевз і Ліда Всровснко лише дпуіий рік
4 -*- працюють доярками в колгоспі «Україна» Улья-

1 новського району- Та своєю любов’ю до справи во- 
) пи вже здобули пошану в односельчан. “ 
( жовтня надоїти по 2500 кілограмів молока 

ну фуражну корову — таке зобов’язання 
дих доярок.

Слово молодих доярок не розходиться
Вже більше як по дві тисячі кілограмів молока одер- $ 
жали вони від кожної фуражної корови. і

На знімку (зліва направо): Галина Бевз і Ліда у 
Веровенко. 4

Фото В. КОВПАКА. £

і До 15 
на кож- 
у моло-

з ділом.

Всім
(Закінчення).

зміцнювати могутність 
бимої соціалістичної 
чизни. Відповідаючи на за
клик Микити Сергійовича 
Хрущова, молоді громадяни 
нашої країни, де б вони не 
були, на якій би ділянці не 
працювали, кожний на своє
му посту подесятеряють зу
силля в боротьбі за забез
печення міцного миру.

А зміцнювати мир сьогод
ні — це значить достроково 
вводити в дію ударні об’єк
ти новобудов, виростити і 
зібрати високі врожаї, вив
чати військову справу, зміц
нювати єдність армії і наро
ду.

Ми знаємо, що кожна 
надпланова тонна сталі або 
нафти, кожний додатковий 
цеїітнер зерна нового вро
жаю — це удар по злобних 
планах імперіалістів, які на
магаються розв’язати нову 
світову війну.

лю- 
Віт-

TTTTTTVV7TT7VTTVTTTTT7T7TVTT

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
8 вересня 1961 р., 2 стор.

* X *
у 'Юнак схилився над креслярською дошкою. Звич- 
-* • ним, рухом посунув рейсшину, і ось на папері 

з’являються нові лінії — жирні і світлі, суцільні і пунк
тирні, виникають нові позначки. Сторонній людині важ
ко розібратися в усьому цьому переплетенні, а для Во
лодимира Петренка — воно ясне і зрозуміле. Він годи
нами може розповідати, як всі ці лінійки, кожна рисоч
ка, занесена на папір, складають разом деталі механіз
му. Володимир — конструктор.

Конструктор повинен бути людиною з широкою 
уявою. Адже він здебільшого створює щось нове, йде 
незвіданими стежками технічної творчості.

Так, конструктср повинен фантазувати. Бо якби не 
його творча фантазія, хіба б ми мали такі прекрасні 
апарати, розумні машини.

Правда, створені конструкторами агрегатного заво
ду механізми ніяких особливих чудес не творять, але 
полегкість в роботі дають людям неабияку. Нещодавно 
тут була відпрацьована конструкція гідронасосу моделі 
«П Ш-32Е». Створений він на базі гюронасосу 
<сНШ-ЗОВ», який міг перебувати 200 годин під наванта
женням. Внесено конструктивні зміни, проведено до
слідницькі роботи — і за моделлю створено новий гід
ронасос. Він зможе тепер працювати не 200, а 1000 го
дин під навантаженням сто кілограмів на один квад
ратний сантиметр!

Цей механізм створено 
для землерийного агрегату, 
який випускає Київський за
вод «Червоний екскаватор». 
Від замовника одержано по
дяку на адресу заводу. 1 
цим, звичайно, пишається 
молодь, яка працює у відділі
головного конструктора підприємства. їх тут до 15 юна
ків і дівчат, невтомних, працьовитих і, звичайно, тала
новитих.
ф На заводі добре знають Василя Друся. Цього 
& • хлопчину веселої вдачі шанують і юнаки й дівча
та. Як в роботі він перший, так і в спорті ні перед ким 
не поступиться. Він — комсомольський вожак, фізорг 
відділу.

Немало хорошого розповідає про своїх колег Воло-

& ........ ...........

£==
димира Курченка та Якова Антика провідний конструк
тор Володимир Григор’-єв. Зараз хлопці працюють над 
проектами нових зразків насосів, більш продуктивних і 
з більшим тиском — 130 атмосфер.

Інша група конструкторів, яку очолює Євгеній Ко- 
лісниченко, вирішує зараз проблему доведення трива
лості роботи насосу «НШ-32Е» до півтори тисячі годин.

Є ще одна група у відділі. її веде Станіслав Піуль
кін. Члени групи займаються зараз конструюванням 
обладнання для нових насосів.

Л. БАБИЧ.м. Кірогс пап

VI yVL/li иліц.

Недавно нова турбота з’явилась у конструкторів.

На знімку:ні^ав к?!?сЬР>«тор1. (зліва направо) Ста-
гор’єв Колісниченко, Володимир Гри-

1 Петренко.

серцем з партією
Ось чому в ці дні ще шир

ше розливається по країні 
хвиля животворного перед- 
з’їздівського змагання мо
лоді. Наша праця — в ім’я 
твоєї великої справи, паші 
серця — з тобою, партіє! — 
заявляють радянські юна
ки і дівчата на численних 
мітингах і зборах, які од
ностайно схвалюють сміли
ві і рішучі заходи Радян
ського уряду.

Аїолодь Радянського 
СоіЬзу таврує ганьбою роз
бійницьку імперіалістичну 
політику правлячих кіл 
США, ФРН та їх союзників 
по агресивних блоках, які 
стали на шлях розпалюван
ня воєнного психозу, зліс
них провокацій і прямих 
погроз соціалістичному та
борові.

Ми звертаємося до всієї 
молоді світу з закликом за
судити злочинну агресивну 
політику міжнародного ім
періалізму, вимагати від 
урядів США, Англії і Фран
ції негайного укладення 
мирного договору з обома 
німецькими державами.

і

Ми звертаємось до моло
ді Федеративної Республіки 
Німеччини і Західного Бер
ліна. Не дайте фашиствую- 
чим елементам обманути і 
залякати себе. Будьте ра
зом з усією демократичною 
і миролюбною молоддю 
світу в боротьбі за ліквіда
цію залишків 2-ї світової 
війни, в боротьбі проти мі
літаризму і реваншизму.

Юнаки і дівчата! Де б ви 
не жили — в Америці чи 
Європі, в Африці чи Азії — 
ми звертаємося до вас з 
палким закликом зміцнюва
ти солідарність в боротьбі 
за мирі Дійте дружно й 
енергійно! Будь-яке прога- 
яння може призвести до то
го, що імперіалісти втягнуть 
людство в термоядерну-ВІЙ
НУ-

Ми нагадуємо пристрасні 
слова учасників Всесвітньо
го форуму молоді, звернуті 
до молодого покоління сві
ту:

КОМІТЕТ молодіжних
організацій срср

«Ми не маємо права че
кати, коли вибухне світова 
війна. Ми повинні бути 
пильними. Наш розум, на
ша совість вимагають від 
нас дій, об’єднання наших 
зусильг щоб нездоланною 
стіною стати на шляху тих, 
хто готує всесвітнє крово
пролиття.

Ми повинні зробити все 
можливе, щоб забезпечити 
мир на землі!»

Радянська молодь цілком 
усвідомлює обстановку, яка 
склалась. Разом з усією 
прогресивною молоддю сві
ту ми прагнемо запобігти 
війні. Але хай знають воро 
ги — в разі потреби молодь 
Радянського Союзу готова 
взяти в свої руки зброю 
для того, щоб раз і назав
жди знищити джерело воєн 
та страждань людства — 
імперіалізм.

Ми не здригнемося перед 
погрозами!

Священна справа миру в 
Усьому світі восторжествує!

НК ВЛКСМ

О У тісній взаємодії трудяться молоді конструктори.
• Ще зовсім недавно для випробування нових моде

лей на заводі не було експериментальної бази. А те
пер тут створена чудова гідролабораторія. В ній вста
новлено спеціальні стенди для випробування насосів. 
Усі конструктивні пропозиції для виготовлення стенду 
вносила молодь. Довелося й самим, засукавши рукави, 
попрацювати, щоб виготовити його. 1 кожен трудився 
на совість, бо така заповідь у тих, хто бореться за по
чесне звання колективу комуністичної праці.

Вміють працювати молоді конструктори, вміють і 
дозвілля розумно організувати. В години перепочинку 
в кімнаті можна почути:

— Володю, зіграємо партію в шахи!..
— А здорово таки наші баскетболісти зіграли! Особ

ливо Яша. Показав усім клас...
— Толю, їй не забув: сьогодні репетиція хорового? 
Різні питання, враження, широке коло інтересів — 

все це свідчить про повнокровне, цікаве життя колекти
ву. Майже всі займаються спортом, є свої танцюристи, 
співаки, драмгуртківці, книголюби. Ну хіба тут заску
чаєш?

— Скучати? Та нам ніколи цим займатися, -- жар
тують молоді спеціалісти. 

Багато з них вчаться за
очно у політехнічному інсти
туті. Віктор Жилтобрюк, 
Володимир Григор'єв, Воло
димир Курченко, Станіслав 
Піулькін та Борис Підопри- 
гора — вже шестикурсни- 
ки. Інші тілкьи-но стали 
студентами.

• Вони на громадських засадах розробляють проект 
механізації ферм підшефного колгоспу імені Свердлова 
Компаніївського району.

А скільки ще справ хороших у кожного. Та є у них 
одна, найголовніша. Гідний подарунок XXII з’їздові 
партії хочуть підготувати молоді конструктори. Зобо- 
в явилися вони розробити конструкцію гідронасосу з 
тиском 130 кілограмів на кожний квадратний сантиметр 
і виготовити його дослідницькі зразки. Значимість цьо- 
еО завдання захоплює кожного, починаючи від головно
го конструктора Віктора Жилтобрюха, до техніка-кон- 
структора /Канни Головченко. То нічого, що всього по 
міся/ро трудяться у відділі Ольга Нікольська та Віктор 
шевельоз. Вони теж у дні, що залишились до знамен

ної бати, зроблять немало хорошого. їм є у кого повчи- 
тися, є з кого брати приклад.

О ЦЕНТРІ с. Вільшанки за. 
кінчено будівництво вели

кого книжкового магазину. Тут 
запроваджено вільний доступ по 
літератури, магазин не має 
прилавків. КниголюЗи маїоі*..

Нова книгарня
змогу самостійно нсдегічнутч 
на полицях книжкові новннкп* 
вибрати для особистої (• блі°‘ 
течки погрібну літературу.

І, ГРИВА.
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ПРОГРАМА

. «Партія вважає одним з найважливіших .• завдань — забезпечити виховання, гібчинаю- •, чи з найбільш раннього дитячого віку, фі- зично міцного молодого покоління з гармо- ? ніиним розвитком фізичних і духовних сил».
(З проекту Програми КПРС). ське виробництво, на заво

ди і фабрики йдуть юнаки і 
___ а з середньою і ви-

Ків. Адже в Голованівсько-
му, Маловнсківському, Но- 
вомиргородському та Устн- дівчатав ”" --КЕРУВАТИ РОЗУМНО,

здоров'я, сила, краса
иИНУЛО лише вісім мі- 
™ сяців цього року, а Но- 
воукраїнська районна рада 
Союзу спортивних това
риств і організацій не тіль
ки вже виконала взяті зобо
в’язання по підготовці роз
рядників, а й значно пере
виконала їх. Протягом літ
нього спортивного сезону 
ми старалися якомога біль
ше уваги приділити май
стерності, масовості, підго
товці спортсменів вищих 
розрядів. Звичайно, без 
громадських 
без енергійних фізкультур
них активістів 
колективі 
добитися 
татів.

Втроє 
ний план 
шорозрядників. Це — наша 
перемога, гідний подарунок 
ХХІІ з’їздові рідної партії.

Що ж допомогло достро
ково перевиконати свої зо
бов’язання? Регулярне про
ведення змагань влило в 
наші ряди цілий загін нових 
розрядників. Для цього по
трібно було лише одне — 
суворо дотримуватися пла
ну роботи.

Ми глибоко шануємо 
провідних спортсменів на
шого району, та не забу
ваємо і про новачків, про 
юнаків і дівчат, які ще сто
ять осторонь від спорту. 
Адже запорукою перемог 
може бути лише масовість. 
В цьому сезоні у нас зма
галося 24 футбольних 
команди. Лише вони дали 
нам більше сотні спортсме
нів другого і третього роз
рядів. До 450 велосипедис- 
тів-новачків мірялися сила
ми цього літа. Саме тут 
з'явилися десятки третьо- 
розрядників а ОПІСІЧ __
велосипедисти - другор о з - г 
рядники. |

У фізкультурному колек-% 
тиві колгоспу <г Росія» пра-$ 
цює багато, секцій, добре $ 
налагодж ені змагання. Ве-1 
лика заслуга в цьому гро-$ 
мавського інструктора Лео-\ 
під а Ніцуленка. Правління^ 
артілі в свою чергу забез-, 
печило ------- -------с г
хідним 
мою.

Коли 
коштів 
Чи іншої спортивної спору-5 
ди’ ми вдаємося до методу $

і
СЛЛАЛЛАЛАЛЛАГ/.'

спортсменів 
Звичайно, 

інструкторів,

самій

інших 
про

сил ь-

у кожному 
б не змоглими

бажаних резуль-

перевиконано річ- 
по підготовці пер

народної будови. Чудовий 
стадіон спорудили робітни
ки локомотивного депо 
станції Помічна. Тепер тут 
працюють різні спортивні 
секції, добре організовано 
тренування. Майже щоне
ділі на стадіоні міряються 
силами юнаки та дівчата. 
Тут проходить значно біль
ше змагань, ніж в 
Новоукраїнці.

Деякі мої колеги з 
районів, захопившись 
веденням змагань в
них колективах, випускають 
з поля зору слабкі фізкуль
турні організації. Це — 
непростима помилка. Дов
гий час, наприклад, був 
слабеньким колектив у кол
госпі імені XX з’їзду КПРС. 
Та, незважаючи на часту 
періодичність змагань у 
цьогорічному сезон,і, нам 
вдалося підтягти його до 
рівня середніх. Тут зараз є 
свій стадіон, працюють сек
ції з різних видів спорту. 
І знову ж таки належну 
заслугу слід віддати гро
мадським інструкторам та 
правлінню колгоспу.

Великий зміст вкладено 
в рядки проекту Програми 
партії, де йдеться про роль 
фізкультури і спорту серед 
робітничої і колгоспної мо
лоді. Зараз ми докладаємо 
всіх зусиль, щоб будівники 
комунізму були й надалі 
загартованими, дужими, 
сміливими.

В.
голова 
ської 
Союзу 
вариств і організацій.

ГРИГОРЧУК,
Новоукраїн- 

районної ради 
спортивних то-

тивне літо, але 
на стадіонах і 
майданчиках області не за
тихають удари по м’ячу, 
лунають постріли старто
вих пістолетів, водні до
ріжки бороздять байдарки і 
парусні яли. А як приємно 
вийти вранці в діброву і 
пробігтися кілометр — два 
серед золочених вереснем 
дубів і осокорів! Одним 
словом, спортивне життя 
не затихає, а навпаки — 
набирає нового розмаху. 
Адже взяті зобов’язання на 
честь зїзду будівників ко
мунізму вимагають неаби
яких зусиль, творчих дер
зань на виконання плану 
по підготовці розрядників 
та громадських кадрів.

Добре організовано робо
ту районних спортивних рад 
в Долинському, Петрівсько- 
му, Бобринецькому, Ново- 
українському та в інших 
районах. Тут через кілька 
тижнів будуть повністю 
виконані і перевиконані річ
ні зобов’язання. За сезон у 
цих районах з’явилися сот
ні нових спортсменів, роз
рядників та громадських ін
структорів. Сільські спорт
смени все більше і серйозні
ше заявляють про себе, смі
ливо вступають в боротьбу 
із спортсменами інших то
вариств. Так, наприклад, 
команда стрільців із колгос
пу імені Сталіна Долинсько- 
го району стала чемпіоном 
свого району.

А хто не знає дружню 
сім’ю кіннотників з Олек
сандрійського району? Один 
лише Олександр Пуртов 
став абсолютним чемпіоном 
України, входить у збірну 
команду СРСР, а на пер
шості Європи став призе
ром по конкурах.

Успіхи є. Але сьогодні хо
тілося б наголосити на без
діяльність, верхоглядство 
Деяких спортивних керівни-

нівському районах дуже за
недбано фізкультурно-ма
сову роботу. Коли, наприк
лад, запитали голову Ново- 
миргородської районної ра
ди спорту Віктора Руба- 
шевського, чому він не 
представив своїх спортсме
нів на обласні змагання, він 
заявив прямо: «Побояв
ся» (?).

Соромно було везти в об
ласть непідгот о в .і е н и х 
спортсменів і керівникам 
Голованівського, Рівнян- 
ського та ряду інших ра
йонів.

Весною в одному з номерів 
«Молодого комунара» було 
опубліковано критичний ма
теріал про слабу керівну 
роль голови Гайворонської 
районної ради Союзу спор
тивних товариств і організа
цій т. Бандика.

— Підтягнемося, поправи
мо промахи, — запевняв 
він.

Та слова так і залишили
ся словами: т. Бандик роз
робляє на папері багато 
цікавих заходів, планів. Але 
переважна більшість ідей 
залишаються похованими в 
кабінеті. Так трапилося з 
положенням по проведенню 
спартакіади сільських клу
бів, так було з багатьма 
змаганнями.

Зараз у сільськогосподар-

ТВОРЧО
щою освітою. їх фізичний 
рівень значно вищий у по
рівнянні з молоддю мину
лих років. Крім того, ско
рочений робочий день до
зволяє більше часу вико
ристовувати на загартуван
ня організму. Та чи все 
гаразд у колгоспах і райо
нах з основними заспівува
чами масового спорту?

Обласній раді Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій вже давно слід 
зробити висновки з без
діяльності окремих керівни
ків, які на звіти списують 
ворохи паперу, а діла й на 
копійку не роблять. Мова 
йде про т. Паламарчука з 
Голованівського та т. Во- 

з Хмелівського 
А скільки трап- 
випадків, коли 
посади використо- 
деякими ділками 
випадкова робота,

лошинова 
районів, 
ляється 
спортивні 
вуються 
просто як 
щоб згодом, перекочувати 
на іншу?

З цим потрібно рішуче 
вести боротьбу. Адже ус
піхи того чи іншого колек
тиву в першу 
жать від керівників, 
їх організаторських 
костей.

> 
)

Після роботи технік СПС- ) 
ціального конструкторського { 
бюро заводу «Червона зір- і 
ка» Микола Федосеев часто ? 
буває на стадіоні. Бігові до- ( 
ріжки, сектори для метання ) 
списа І диска добре знайо- ? 
мі юнакові. Скільки тут на- ( 
бігаїїо кілометрів, скільки і 
вдач і прикростей довелося . 
пережити Миколі! Цього лі- і 
та молодому спортсменові > 
пощастило: він виконав нор- с 
матне першого спортивного > 
розряду з легкої атлетики.

На знімку М. ФЕДО* '■ 
СЄЄВ.

а шившее ■'

чергу зале- 
від 

здіб-АВАНГАРДЇВЦЯМ
БУТИ в АВАНГАРДІ!

спортсменів нгоб- $ 
інвентарем та фор- і 

у нас невистачає< 
на будівництво тієї ?

«Фізкультура і спорт міц
но ввійдуть в посякденний 
побут людей», — так запи
сано в проекті Програми 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, так буде 
незабаром на заводах і фаб
риках, в колгоспах і рад
госпах. Взяти хоч би для 
прикладу нашу «Червону 
зірку». Тут працює 18 ор
ганізацій цехів і відділів, в 
яких об’єднано понад 1700 
юнаків і дівчат ДСТ 
«Авангард».

За цей рік заводський 
колектив спортсменів попов
нився сотнями нових роз
рядників, виросли тут чем
піони області та республіки. 
Ми не можемо не пишатися 
нашими маяками Юрієм 
Володіним, Сергієм —Крав
ченком, Наталією 
Майєю Аїороз та 
Федосєєвим.

Від змагання до

Пудою,
Миколою

змагання

^Л^/^Л/WV^W✓^Л^Л^/WWv^Л^Л^Л^^ЛЛAЛЛЛAA

С< ЕЛО Грушка Ульяновського району славиться свої- 
' ми спортсменами. Тут майже кожен юнак і дівчина 

відвідують секції з різних видів спорту. Є в Грушці свої 
розрядники, є й чемпіони. Всю спортивну роботу ведуть 
громадські інструктори.

Коли над селом опускається вечір, десятки молодих 
хліборобів простують на бігові доріжки, волейбольні та 
бакскетбольні майданчики. А велосипедисти сідають на 
своїх двоколісних «коней» і рушають теж на тренуван
ня. Ось зупинилися два юнаки (фото вгорі): куди краще 
сьогодні податися? Це — Борис Бурега та Володимир 
Килимник. Вони є одними з кращих велосипедистів села.

На футбольному полі зібралися хлопці в бутсах.
— Будемо починати, — говорить колгоспний тренер 

Никодим Кирилович Мельник.
І залунали удари по м’ячу. Добре грають Михайло 

Козловський, Борне Рябокінь, Михайло Бойко та інші 
футболісти.

В спортивному залі теж напружена робота.
— Вправно штовхає шгангу! — захоплено вигукують 

болільники, коли секретар комсомольської організації 
колгоспу Петро Солтик взяв вагу (фото внизу).

Петро власним прикладом запалює молодь на даль
ші спортивні досягнення, допомагає випускати стнінів- 
ку «Сільський фізкультурник», яка виходить ось уже 
одинадцять років.

Мальовниче село Грушка. Міцні, загартовані зроста
ють тут творці народного достатку.

Фото В. КОВПАКА.

зростає майстерність акро- 
бата-першорозрядника Ана
толія Полякова. Працюючи 
техніком відділу інстру
ментального господарства, 
юнак вміло поєднує роботу 
із спортом.

Збірні команди нашого 
заводу вийшли переможця
ми обласної спартакіади 
профспілок з легкої атле
тики, спортивної гімнасти
ки, плавання та велосипед
ного спорту. На республі
канській спартакіаді- колек
тивів фізкультури проф
спілок ми завоювали 13 міс
це. А юні баскетболістки 
заводської дитячої спор
тивної школи в республікан
ській першості • «Юного 
аваигардівця» завоювали 
призове місце.

Зараз міі домагаємося 
такого становища, щоб всі 
змагання обслуговувалися 
громадськими суддями,три
маємо курс на те, щоб 
громадські інструкторі! з 
різних видів спорту були у 
кожному цеху і відділі. Ве
лику допомогу в цьому ііс- 
дають нам секретарі і " 
вих комсомольських 
нізацій Юрій Ваиін та 
тор Чеканов.

Є у нас і недоліки, 
самперед це стосується 
совості, а разом з нею — 
майстерності. До цього ча
су ще не налагоджено 
робннчої гімнастики та 
рнзму. Пройде небагато ча
су, і всі ці недоліки будуть 
ліквідовані. Адже є у нас 
хороші тренери, громадські 
інструктори, здібні організа
тори, а основне те, що мо
лодь любить спорт.

Незабаром розпочне свою 
роботу XXII з’їзд партії. Всі 
зобов'язання, які взяла на 
себе .^спортивна громад
ськість заводу, з честю бу
дуть виконані до цієї зна
менної дати.

цехс-
00Г2-
Вік-

На
ма

зі

ви- 
ту-

В. ТВЕРДОСТУП, 
заступник голови ко
лективу фізкультури 
заводу «Червона зір
ка».

В КРИМУ, 
поблизу Алуніти 
ЗАКІНЧИВСЯ Перший 

республіканський зліт 
туристів товариства «Спар- 
так». В ньому взяли участь 
і представники нашої об
ласті. Микола Білоголовий, 
Галина Сидоренко, Анато
лій Цуркан та інші спорт
смени з Кіровоградського 
заводу «Динамік» хвилю
валися перед від’їздом.

— Куди нам змагатися...
Та керівник групи турис

тів Володимир Грановський 
заспокоїв друзів:

— Задніх пасти не буде
мо!

Вісімнадцять команд від 
областей України зібралися 
в Криму, поблизу Алушти. 
Боротьба була важкою, за
хоплюючою. Складні пере
шкоди — скелі, водоймища, 
круті спуски і підйоми мог
ли добре долати лише смі
ливі, дружні.

...Ось закінчується лісиста 
місцевість і перед очима 
постає урвище. Глянеш 
вниз — дна не видно, впа
де камінь — лише глуха 
луна прокотиться довкола. 
І зупинилась перед цією 
перешкодою Людмила До
нець. Лише якусь коротку 
мить роздумувала, а потім 
сміливо схопила підвішену 
над урвищем вірьовку і, 
описавши дугу, приземлила
ся на протилежному боці 
перешкоди.

Приємну новину привезли 
друзі з Криму. Вони вибо
роли третє місце з турист
ського багатобор’я.

О. ГРИГОР’ЄВ.

Хроніка спорту
КІропограді 
«Спартак» .

міста з народної греблі.

ча водній стан; 
проведено пер-

в 
ції 
шість 
Змагалося п’ять команд. Перше 
місце вибороли веслярі авто
бусного парку.

□

В Дніпродзержинську гостю
вали баскетболісти та волейбо
лісти заводу «Червова зірка». 
Туди виїздили вопи з візитом- 
відповіддю для товариських зу
стрічей. Всі ігри для червоно- 
зорівців закінчилися поразками. 
Все ж подібні виїзди -- добре 
починання, і їх слід практику
вати значно частіше.

□

В Чернівцях футболісти «Зір
ки» зустрілися з місцевим 
«Авангардом». Матч закінчив
ся перемогою кіровоградців з 
рахунком 4:0.
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9 ВЕРЕСИ ! -- НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО БОЛГАР.. 
СЬ^ОГО НАРОДУ — ДЕНЬ СВОБОДИ.
>На знімку: столиця Народної Республіки Болгарії — 

Софія. Будинок Народних зборів.
Фотохроніка ТАРС.

на молодіжні видання

Йде передплата

F AQFTI/LK ожному1 1 і п комсомольцеві
О ОЛЕКСАНДР ІЙСЬКО-

МУ міськкомі комсо
молу стало відомо, що Во
лодимиру Каліиіченку, сек
ретареві комітету комсомо
лу авторемонтного заводу, 
присуджена премія — на
ручний годинник за актив
ну участь в конкурсі на 
кращого розповсюджувача 
молодіжних нелімітованих 
видань. Відбувалося якраз 
бюро, і юнака поздоровля
ли вожаки комсомольських 
організацій міста.

Володимиру Каліиіченку 
було чим похвалитись. В ор
ганізації 135 комсомольців. 
На друге півріччя 1961 ро
ку кожен з них в середньо
му передплатив по чотири 
екземпляри молодіжних ви
дань, постійними передплат
никами обласної комсомоль
ської газети, зокрема, стало 
170 чолові".

кращі

заводу

рознов- 
вндапь 
(згори

цію міста 
олександрійці 
слову.

випробування ядерної 
В опублікованій Білим

своєму

підтримали Воло-

БК 00701. Зам. № 6005. Т. 27.000.

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

наступ, і:іи її 
кожний ком- 
перше верес-

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Облвидаву, м. Кіровоград, вул. Луиачарського, 36.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
Телефони: редактора — 56.12, відповідального секретаря 

50-14, відділів — 50-24.
Газета пиходить у середу, п’ятницю 1 неділю.

Слухаючії ці поздоровлен
ня, секретар комітету ком
сомолу електромеханічного 
заводу Микола Ярошенко 
ие витримав.

наступному році 
місця тобі ие ба- 
нас розповсюджу- 

гірше ваших пра- 

— В 
першого 
чнти. У 
вачі не 
цюють...

Юнака
димир Хазан з механічного 
заводу, бібліотекар міськ- 
побуткомбінату «Швейник» 
Ляля Дерев’янченко. Саме 
тоді олександрійці і прий
шли до спільної думки: пе
редплату молодіжних нелі
мітованих видань на 1962 
рік організувати так, щоб

набагато випередити кіро- 
воградців.

Було це на початку серп
ня, а вже сьогодні в комсо
мольських організаціях 
шахтарського міста громад
ськими розповсюджувачами 
газет і журналів працюють 
десятки молодих ентузіа
стів. В міському побутово
му комбінаті застрільником 
цієї справи стали член 
бригади комуністичної пра
ці Валентина Карпенко, 
швеї цеху масового поши
ву одягу Надія Бажала та

Світлана Білімснко, бібліо
текар Ляля Дсрсв’яііченко.

Продумано і організовано 
провадиться передплата га
зет і журналів на механіч
ному заводі. Завком ком
сомолу в кожному цеху 
призначив громадськими 
розповсюджувачами преси 
найбільш ініціативних юна
ків. Це — фрезерувальник 
механічного цеху Станіслав 
Чорний, слюсар-лекальник 
інструментального цеху Ва- 
емпь Камишан, електро
зварник цеху гірничо- 
транспортного обладнання 
Микола Кірій та інші, 
що в нинішньому році 
редвлатЯШйіли обласної 
Лодіжїіої газет.” є 150

ЛОВІК, то на 
передплатить 
сомолепь. На 
ня в цехах механічного за
воду понад 70 чоловік вже 
передплатили молодіжні ви
дання, з них 35 чоловік — 
«Молодий комунар».

Не розходяться слова з 
ділом і в секретаря комсо
мольської організації елек
тромеханічного заводу Ми
коли Ярошенка. Як і на 
механічному та авторемонт
ному заводах, в цехах цьо
го підприємства працюють 
активісти—бригадир брига
ди комуністичної праці Ва
лентина Котелькіна, елек

трозварник апаратного цеху 

Володимир Перепелиця, 
слюсар трансформаторного 
цеху Олександр Бондарен
ко.

Комсомольська 
заиія шахтарського 
вирішила: до 
свят закінчи ги 
ту «Молодого 
читачами якого 
наступному році 
олександрійці в.

На сьогодні близько 200 
молодих олександрійців вже 
стали предплатниками 

органі- 
міста 

Жовтневих 
ііерсдпла- 

комунара», 
стануть в 
три тисячі

ласпої комсомольської 
зети.

Викликавши на змаган
ня комсомольську організа- 

Кіровограда, 
вірні

На знімку: 
сюджувачі молодіжних 
в .місті Олександрії 
вниз) — інструктор-методист по 
спорту механічного заводу 
В. ХАЗАН. бібліотекар міськ- 
побуткомбінату «Ш вейкик» 
Л. ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО, секретар 
комсомольської організації ав
торемонтного заводу В. КАЛ1- 
Н1ЧЕНКО. інженер-гехнолог 
швейної фабрики В. ШЕВЧЕН
КО, секретар комітету комсомо
лу електромеханічного 
ЛІ. ДРОЇПЕЧКО.

Шпигунів готують у Західному 
Берліні

Республіки і Радянського 
Союзу для збирання розві
дувальних відомостей ВІЙ
СЬКОВОГО характеру.

Діставши в Західному 
Берліні замість вищої осві
ти шпигунську підготовку, 
Марвін Макінен через спів
робітників американської 
військової розвідки, що на
звали себе Дайєром і Джі- 
мом, одержав найновішу 
фотоапаратуру і набір плі
вок, а також гроші. Так 
американський громадянин, 
студент західноберлінського 
університету, став шпигу
ном. Грунт для цього ви
явився 
датним 
лодної 
давно 
ний Берлін в кубло шпигун
ства і диверсії проти країн 
соціалістичного табору.

На суді Макінен цілком 
визнав себе винним у тому, 
що він одержав 
завдання від 
розвідки США і 
дом автотуриста 
всьому шляху 
на території Угорської На
родної Республіки, 
словацької 
Республіки 
Радянської 
Республіки 
оборонні об'єкти. Він фото
графував їх, вів докладні

. . ............. ..

Ьанднти дістали но заслугах
Цими днями судова колегія в 

кримінальних справах Влади
мирського обласного суду роз
глянула у відкритому судовому 
засіданні в м. Алсксандрові 
кримінальну справу групи учас
ників бандитського нападу на 
Александповський відділ мілі
ції.

Попереднім і судовим слід
ством встановлено, що кримі
нал ьпо-хуліганствуючі елементи 
намагалися перешкодити праців
никам міліції, які виконували 
свій службовий обов’язок по 
затриманню порушників громад
ського порядку, а коли це не 
вдалося, вчинили бандитський 
напад на приміщення міського 
відділу міліції.

До кримінальної відповідально
сті було притягнуто активних 
учасників бандитського напа
ду — Барабаніцнкова В. Н., 
що чотири рази судився за зліс
не хуліганство; Сидорова А. А., 
який тричі судився за розкра
дання державного майна та ін
ші злочини; Савасєєва К. С., 
що судився за замах на вбив
ство; Сінгінова А. Н., який дві-

«».-а.-«*.

ОК уже повідомлялось У
- пресі, в липні цього ро- 

чку органами Державної 
«безпеки був затриманий в 
їмомент фотографування 
^військового об’єкту грома
дянин США Марвін Вільям 
^Макінен, який прибув до 
і Радянського Союзу із За
хідного Берліна і робив 
^туристську подорож на ав
томашині за маршрутом 
^Ужгород—Львів—Київ.
5 У спійманого на гарячо- 

му шпигуна було вилучено 
^фотоапарат, записну книж- 
|ку і зошит із записами роз
відувального характеру, а 
?також натільний пояс, в 
сякому він зберігав під одя
гом багато фотоплівок.
| Шпигун Макінен, який 
^вчинив злочини, передбачені 
^статтею 57 Кримінального 
^кодексу УРСР, став перед 
судом Військового ТрибУна- 

/>^ЛЛАЛЛЛ»ЛМ/Лу КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО
* Округу.

В ході судового розгляду 
було встановлено, що Ма
кінен — уродженець штату 
Мічіган у США — прибув 
до Західного Берліна для 
продовження навчання в 
так званому вільному уні
верситеті. Тут він і був за
вербований однією з чис
ленних шпигунських органі
зацій, фінансованих США і 
ФРН. Підсудний розповів, 
чк його готували для шпи
гунства, а потім запропону
вали вирушити на автомобі
лі до Угорської Народної
'■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

США відновлюють 
випробування 
ядерної зброї

ВАШІНГТОН, 6 вересня. 
(ТАРС). Вчора ввечері амери
канський уряд офіціально ого
лосив про своє рішення відно
вити -------- с------- -  ..«т
зброї.
домом заяві вказується, що ви
пробування будуть проводитись 
в «лабораторних умовах і під 
землею». Вони почнуться в 
цьому місяці.

Повідомляючи про цс рішен
ня, президент Кеннеді твердить, 
ніби уряд США робив усе, щоб 
«покласти край» ядерним ви
пробуванням. Але це тверджен
ня суперечить загальновідомим 
фактам. Проводячи політику, 
спрямовану на загострення між
народної напруженості, не хто 
інший, як західні держави, І в 
першу чергу Сполучені Штати, 
всіляко зривали досягнення 
угоди про повну заборону ви
пробувань І застосування ядер
ної зброї.

НАША АДРЕСА

на рідкість благо- 
— поборники хо- 

війни з США і ФРН 
перетворили Захід-

спеціальне 
військової 
під вигля- 
збирав на 

слідування

Чехо-
Соціалістичної 
і Української 
Соціалістичної 
відомості про

чі судився за грабіж і розкра
дання особистої власності гро
мадян; Гречихіна В. А. і Клоч
кову 3. Ф., що судилися за різ
ні кримінальні злочини, а та
кож Горшкова В. Н., Логінова 
Л. Г. і Федорова А. С.

В ході судового слідства під
судні були викриті показання
ми численних свідків, речовими 
та іншими доказами і визнали 
себе винними у вчинених зло
чинах.

Суд засудив: Барабанщикова 
В. Н., Сидорова А. А., Сава- 
сєєва К. С. і Горшкова В. Н. до 
найвищої 
розстрілу; Сінгінова А. Н., Гре
чихіна В. , _
Логінова Л. Г. і Федорова А. С. 
— до 15 років тюремного ув’яз
нення кожного. ■

міри покарання

А., Клочкову 3. Ф.,

£■/4 □ d ■ з ■ ■ в □ а в ■ ■ t> с есв □■ ■ ■ ■ ■ □ в п в в і: с R □

Виверження потужного грязевого вулкану
БАКУ. На Каспії, в ра

йоні острова Дуванний, 
розташованого за 40 кіло
метрів на південний захід 
від Баку, сталось вивер
ження підводного грязево
го вулкана. Йому переду
вав сильний підземний гул, 
що змінився великими ви
кидами газу, вулканічної 
породи і грязі. Висота по
лум’я газу, який загорівся,

Заява 
Білого дому

ВАШІНГТОН, 6 вересня. 
(ТАРС). 5 вересня Біднії дім 
опублікував заяву, в якій го
вориться, що «уряд Сполучених 
Штатів було інформовано про 
те, що в результаті перегово
рів країн, які брали участе у 
конференції в Белграді, прези
дент Індонезії Сукарно і прези
дент Малі Кейта хочуть зустрі
тися з президентом Кеннеді і 
викласти йому деякі погляди 
щодо засобів ослаблення напру
женості та забезпечення загаль
ного миру.

В заяві говориться, що «пре
зидент вітає візит президентів 
Сукарно та Кейта і пропонує, 
щоб ця зустріч відбулась у 
Сполучених Штатах 12 вересня 
1961 року або приблизно в цей 
час»,

Західному Бер-

американського 
вдався. Органи 
безпеки вчасно

і

записи. Усе це Макінен мак 
передати до розвідувально
го центру в 
ліні.

Але вояж 
шпигуна не 
Державної 
знешкодили іноземного роз
відника і віддали його до 
суду.

Військовий Трибунал Ки
ївського Військового Окру
гу засудив Марвіна Вілья- 
ма Макінена на тривалий 
строк позбавлення волі.

Справа американського 
шпигуна Макінена ще раз 
свідчить, що Західний Бер
лін став резиденцією іно
земних розвідок, які ведуть 
підривну діяльність не тіль
ки проти Німецької Демо
кратичної Республіки, але 
й інших миролюбних дер
жав Європи, і в першу чер
гу — СРСР. Ось чому ім
періалісти США, Англії, 
Франції і ФРН чинять та
кий запеклий опір пропози
ції Радянського Союзу ук
ласти мирний договір з Ні
меччиною. Вони бояться 
втратити в Західному Бер
ліні свою базу диверсій, 
шпигунства і політичного 
розбою проти соціалістич
них країн. Ясно і те, що 
укладення мирного догово
ру з Німеччиною покладе 
край цій сваволі імперіа
лістів, нормалізує станови
ще в Західному Берліні ? 
виб’є грунт з-під ніг хазяїв 
таких молодчиків, як Макі
нен.

Український народ, як і 
всі радянські люди, одно
стайно підтримує протест 
Міністерства закордонних 
справ Союзу PCP посоль
ству США в Москві в зв’яз
ку з 
танням 
відкою 
рожей 
Радянського 
тою шпигунства, 
республіки палко 
ють пропозицію Радянсько
го Союзу про укладення 
мирного договору з Німеч
чиною, який 
провокаціям, 
із Західного

триваючим внкорис- 
американською роз- 
туристських ГІОДО- 

громадян США до 
Союзу з ме

тру дящі 
схвалю-

покладе край 
що чиняться 

Берліна.
(РАТАУ).
яопопоппова

Досягла приблизно 200 мет
рів.

Виверження ірязевого 
вулкана біля острова Ду- 
ванний — перше за ос
танні 100 років. Воно е 
новим доказом величезних 
запасів нафти й газу в зем
них надрах на великій ак
ваторії Бакинського архіпе
лагу.

(ТАРС)

Т. в. о. редактора
В. КРАМАРЕНКО.

Кінотеатр «Мир». «ПЕРШІ 
ВИПРОБУВАННЯ». Початок: 
першої серії — о 10 год. ранку, 
2 год. дня і 6 год. вечора, дру
гої серії — о 12 і 4 год. дня, 
8 і 10 год. вечора.

Кінотеатр «Снвашсць». Для 
дітей — «ВАСИЛИСА ПРЕ
КРАСНА». Початок о 9 год. 50 
хв., Н год. ЗО хв., 1 год. 10 хв., 
2 год. 50 хв.. дня. «ОДРУЖЕ-

6 год. 20 хв-» 
год. вечора.
Дзержннського. 
ОДНІЄЇ РІЧ- 

о 9 год. ЗО хв.
15 хв., І год.,

,, 8 год. і 9 год. 45 
На літньому май* 

о 8 год. ЗО хв. ие-
ч 

«Хроніка». Хромі- 
„..і фільми» 
КРУГОСВ1Т- 

’ Д- 
33/61, ’«НАУ
МІ 14/61. Де« 
перерви з 1° 
год. вечори. 

«ВИПАДОК

— дня. —
НИЙ ХОЛОСТЯК». Початок 
4 год. ЗО хв..
8 год. 10 хп., 10

Кінотеатр їм.
«НА БЕРЕГАХ 
КИ», Початок 
ранку, II год. ___
2 год. 45 хв., 4 год. ЗО хв. лня, 
б год 15 хв., 
хп. печора.
данчику — 
чора.

Кінотеатр 
кально-документальні 
«МОСКОВСЬКА 1"______
КА», «СВЯТО ТКАНИН», «ПО' 
ВИНИ ДНЯ» № ........
КА І ТЕХНІКА» 
мопструються без 
год. ранку до 9 
Художній фільм
НА ГРЕБЛІ», Початок о 9 гоД< 
ЗО хв. вечора.


