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[ Дорогі товариші!
Мені дуже приємно зустрітися з вами з нагоди уро

чистого пуску Кременчуцької гідроелектростанції і за 
дорученням Центрального Комітету партії, Ради Мі
ністрів Радянського Союзу палко поздоровити вас, 
всіх будівників нової потужної ГЕС на Дніпрі, з цією 
радісною для нашої Батьківщини подією! (Тривалі 
оплески).

Колектив будівників Кременчуцької ГЕС своєю само
відданою працею вніс гідний вклад у велику справу 
перемагаючого комунізму. Застосування нових прогре- ' 
сивних проектів, рішень і передових виробничих методів 
дали змогу збільшити потужність станції з 450 тисяч до 
625 тисяч кіловат і одночасно знизити вартість споруд 
гідровузла майже на 20 мільйонів карбованців. Партія, 
народ висловлюють вам за це велику подяку. (Тривалі 
оплески).

Будівництво Кременчуцької ГЕС — добрий приклад 
того, як треба боротися за впровадження економічних 
рішень в гідробудівництво. Вперше в практиці всі 12 

< агрегатів були змонтовані в короткий строк — за 11 
місяців. Спорудженням вашої гідростанції доведено, 
що збірний залізобетон може успішно і широко засто
совуватись у такого роду спорудах, як гідроелектро
станції.

На будівництві Кременчуцької гідроелектростанції 
широке застосування знайшли такі передові методи 
будівництва, як заміна дорогих плит-оболонок нови
ми досконалими конструкціями — масивними опалуб
ними блоками; застосування великих збірних панелей; 
спорудження мостового переходу із збірних попередньо 
напружених балок.

Особливо слід відзначити такі нові рішення, як від
мова від спорудження наземної частини машинного за
лу, використання постійного мостового переходу для по
дачі бетону замість спорудження тимчасової бетоновоз- 
ної естакади з металу, яка дорого коштує.

Все це дало велику економію, знизило затрати праці 
і скоротило строки будівництва.

За успішне виконання завдань по будівництву Кремен
чуцької гідроелектростанції колектив «Кременчукгес-
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буду» удостоєний високої урядової нагороди — ордена 
Трудового Червоного Прапора. Дозвольте мені від щиро
го серця ще раз поздоровити вас з цією заслуженою 
нагородою.(Тривалі оплески).

Партія і уряд високо оцінили творчу працю як всього 
колективу, так і багатьох будівників, які відзначилися. 
509 кращих робітників, інженерно-технічних працівни
ків і службовців нагороджено орденами і медалями 
Радянського Союзу.

За героїчну працю керівникам кращих бригад будів
ництва: арматурнику Михайлові Дмитровичу Карпову, 
бетоннику Іванові Максимовичу Буднику, гідромон- 
тажнику Василеві Андрійовичу Харйтонову, електромон
тажнику Дмитрові Панасовичу Коваленку присвоєні 
високі звання Героїв Соціалістичної Праці. Цієї висо
кої нагороди удостоєні і командири будови Гнат Трс- 
химовнч Новиков f Дмитро Андрійович Кузнецов.

За дорученням Центрального Комітету Комуністичної 
партії і Ради .Міністрів Радянського Союзу дозвольте 
висловити вам і у вашій особі будівникам Кременчуць
кої гідроелектростанції палку подяку за самовіддану 
працю і побажати дальших творчих успіхів на благо 
нашої Батьківщини! (Тривалі оплески).

Кременчуцька ГЕС працює вже близько року. Можна 
сказати, уряд «з видержкою» вручає вам орден, коли 
вже на практиці випробувані всі агрегати. (Веселе пож
вавлення). Тепер орден Трудового Червоного Прапора 
може гордо сяяти на прапорі вашого будівництва, як 
сяють ордени на грудях нагороджених будівників ва
шого колективу. (Бурхливі оплески).

Ваша станція вже дала країні майже 3 мільярди кі
ловат-годин електроенергії. Це дуже добре.

Товариші! Після XXII з’їзду партії вся наша країна 
перебуває на крутому піднесенні. Успішно завершено 
першу половину семирічного плану. Промислової про
дукції вироблено на 5 процентів більше, ніж намічалося 
на цей період за семирічним планом.

За три з половиною роки збудовано понад 3200 ве
ликих промислових підприємств, з них більш як 150 
підприємств хімічної промисловості.

Введено в дію нові потужності, які забезпечують що
річне виробництво 10 мільйонів ЗОО-д.ісяч тонн чавуну, 
14 мільйонів тонн сталі, 10 мільйонів 900 тисяч тонн 
прокату, 15 мільйонів 600 тисяч тонн цементу,

Йде наполеглива боротьба за дальше піднесення сіль
ського господарства.

У Програмі нашої партії одне з центральних місць 
відводиться електрифікації країни. Треба сказати, що 

за першу половину семирічки введені в дію електро
станції загальною потужністю понад 22 мільйони кіло
ват.

Це значить, що потужність електростанцій, збудова
них за три з воловиною роки, відповідає п’ятнадцяті* 
планам ГОЕЛРО і в два рази перевищує всі наявні по
тужності електростанцій Радянського Союзу перед вій
ною, в 1941 році.

Ось шо можуть тепер зробити наші люди за три а 
половиною роки! (Оплески).

У Програмі нашої партії намічено довести вироблен
ня електроенергії до 1980 року до 3 трильйонів кіло
ват-годин на рік. А це значить, товариші, в дев’ять —г 
десять раз перевищити рівень 1960 року.

У 1980 році наша країна вироблятиме електроенергії 
в три з лишком рази більше, ніж виробляється її те
пер у Сполучених Штатах Америки. (Тривалі оплески).

Щоб виробляти таку кількість електроенергії, необ
хідно до 1970 року довести щорічне введення потуж- ' 
ностей електростанцій до 22 — 25 мільйонів кіловат.

За двадцять років ми маємо збудувати близько 200 
районних теплових електростанцій, 180 нових гідроелек
тростанцій, 260 великих теплоелектроцентралей, а також 
сотні тисяч кілометрів електросіток.

Основне завдання енергобудівників — підвищення 
ефективності капітальних вкладень, прискорення тем
пів будівництва, зниження вартості будівництва стан
цій і сіток.

Великий вклад у розвиток енергетики внесли енерго
будівники України. Будівництво Кременчуцької ГЕС — 
це великий крок у розв’язанні важливої проблеми Ве
ликого Дніпра.

На Двіпрі збудовано вже три гідроелектростанції — 
Дніпровську імені В. І. Леніна, Каховську і Кремен
чуцьку.

Споруджуються Київська і Дніпродзержинська. Буде 
здійснено будівництво Канівської гідроелектростанції.

Після їх завершення цей каскад гідроелектростанцій 
вироблятиме до 10 мільярдів кіловат-годин на рік, со
бівартістю 0,18 копійки за кіловат-годину.

Завдяки створенню великих водоймищ на Дніпрі буде 
можливість зрошувати до 3,5 мільйона гектарів земель.

Блискучі результати дає застосування збірного залізо
бетону і при спорудженні великих теплових електро
станцій. Так, перший блок на Прибалтійській ДРЕС було 
введено в експлуатацію через 17 місяців після початку 
монтажу конструкції головного корпусу; на Зміївській 
ДРЕС — через 14 місяців, на Березовській ДРЕС — 
лише через 11 місяців.

Правильно роблять наші енергобудівники, впроваджу
ючи в будівництво електростанцій цей прогресивний 
методі

(Закінчення на 2-й стор.).
■■■■■■вввввжвв■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■ф

Учасникам VIII Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів 

в Хельсінкі
Юні друзі!
Мені дуже приємно послати слова сердечного 

привіту вам, учасникам VIII Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів у Хельсінкі.

Фестивалі молоді і студентів, які стали хорошою 
традицією, об’єднують молодих людей різних рас 
і націй, різних переконань і вірувань під благород
ним девізом: «За мир 1 дружбу!». Мир і дружба — 

Л це владне веління часу, це те. що потрібно тепер 
ї людству.

Мир потрібен народам- усіх країн. Тільки в умо-
■ вах міцного миру молоде покоління може творити,
■ оволодівати знаннями, множити багатства людства,
■ будувати своє щастя. Ось чому місце молоді в пер-
■ ших рядах борців за мир. за загальне і повне роз-
■ зброєння, за щастя народів.

Хай же VIII Всесвітній фестиваль ще більше
■ зміцнить дружбу молоді всіх країн, її єдність у. 
в боротьбі за мир. національну незалежність і соці-
■ альний прогрес!

М. С. ХРУЩОВ.
■ Москва. Кремль.
■ 29 липня 1962 року.



ТОРЖЕСТВА НА КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ГЕС
Закінчення промови товариша М.

Якщо в 1959 році тільки шість теплових електростан
цій споруджувалося в збірному залізобетоні, то в цьо
му році вже 75 з 112 великих теплових електростанцій 
споруджуються в залізобетоні. В ряді випадків все ще 
не раціонально використовуються величезні кошти, на
правлені на розвиток енергетики.

, Всі ми радіємо, відкриваючи нову станцію, нагород
жуємо будівників, робітників, вчених, інженерів, які її 
споруджували, відзначаємо заслуги проектних органі
зацій. Але. поряд з святкуванням ми й критикуємо на
ші хиби, бачимо їх І в будні, і в свята, з тим, щоб зо
середити на них нашу увагу для якнайшвидшого усунен
ня їх з нашої практики.(Оплески).

Значна частина коштів витрачалась на спорудження 
малоефектних дрібних електростанцій. Такі станції спо
руджувались не тільки в районах, віддалених від енерго
системи, але і в багатьох районах, що знаходяться в 
сфері дії великих електростанцій. В результаті цього 
.число дрібних і середніх ізольованих електростанцій 
нестримно зростало: у 1950 році таких станцій було 57 
тисяч, у 1955 році — 107 тисяч, у 1958 році — 157 ти
сяч, у 1961 році — 171 тисяча.

Всі ці дрібні станції виробляють тільки 12 процентів 
загальної кількості електроенергії в країні, в той час, 
коли 1000 районних станцій і блок-станцій дає 88 про
центів.

Розрахунки показують, що . щорічна відносна шкода 
народному господарству від експлуатації всіх дрібних 
станцій порівняно з експлуатаційними витратами на 
великих станціях становить не менш як півтора — два 
мільярди карбованців, крім того, перевитрачається до 
3-х мільйонів тонн умовного палива..

Собівартість вироблюваної на цих станціях електро
енергії в десятки раз вища, ніж на великих. Питомі ка
піталовкладення на будівництво дрібних електростан
цій становлять приблизно 400 — 450 карбованців на 
'І кіловат потужності або в 4-5 раз вище, ніж на ве
ликих.

Крім того, така структура енергетичного господар
ства вимагає величезної кількості обслуговуючого пер
соналу.

1 Захоплення будівництвом дрібних станцій зробило ве
ликий вплив на те, що слабо розвивалися передавальні 
і розподільні електросітки. В результаті цього енергоси
стеми охоплюють тепер лише 20 процентів обжитої те
риторії країни.

На кошти, затрачені на спорудження дрібних станцій, 
можна було б збудувати ряд великих теплових стан
цій з таким же виробленням енергії і, крім того, лінії 
електропередачі, які б забезпечили надійне енергопоста
чання споживачам і дали б змогу уникнути великих, 
зайвих експлуатаційних витрат.

Не краще організовано будівництво великих і середніх 
теплових електростанцій. У цьому році одночасно про
вадяться будівельно-монтажні роботи на 170 таких елек
тростанціях, причому на них вводиться в дію тільки 117 
турбогенераторів і 159 котельних агрегатів.

Як правило, більшість станцій розширяється за рік 
тільки на один агрегат.

■ Лише на двадцяти станціях у цьому році вводиться в 
дію більше одного турбогенератора. Це говорить про 
розпорошення капітальних вкладень і матеріальних ре
сурсів, про недостатню ефективність їх використання.

Бачите, як я вам, поруч з похвалою, підкидаю, якщо 
можна так сказати, неспокійних бліх під сорочки, щоб 
ви дивилися пильно, більш хазяйським оком, з розумом 
використовували кошти, які відпускаються вам, на бла
го нашої Батьківщини. (Тривалі оплески).

По суті ще немає зосередженого будівництва в енер
гетиці; більша частина діючих станцій перебуває в про
цесі будівництва, і це будівництво триває багато років.

Найбільш радикальним шляхом виправлення такого 
ненормального становища може і повинен стати приско
рений розвиток великої енергетики — спорудження ве
ликих районних станцій, об’єднаних в потужні енерго
системи, і створення розгалужених електросіток, які б 
охоплювали всіх споживачів.

Тут мені хотілося б сказати про те, що треба переста
ти розглядати колгоспи і радгоспи як другорозрядних 
споживачів електроенергії. Колгоспи і радгоспи всіх 
нас годують, забезпечують ряд галузей промнсловосгі 
сировиною. Для поліпшення їх роботи їм треба дати 
електричну енергію. І цю енергію їм треба дати з вели
ких енергосистем тому, що в маленьких колгоспних 
електростанціях виробляється дуже дорога електроенер
гія. А цс є перешкодою для розвитку колгоспів і рад
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госпів, які повинні даваіи країні дешеву сільськогоспо
дарську продукцію. Все це треба добре зрозуміти, това
риші. (Тривалі оплески).

Пережитки нерозуміння цього йдуть ще від Сталіна. 
У свій час він суворо заборонив приєднувати колгоспи 
і радгоспи навіть до тих електросіток, які проходили 
через територію колгоспів і радгоспів. У нього було не
правильне, якесь перекручене розуміння системи соціа
лістичного виробництва сільськогосподарських продук
тів.

Але хоч Сталін давно вже вмер і партія розкритикува
ла те, що було негативним у Сталіна, в питанні про 
забезпечення електричною енергією колгоспів і радгоспів 
становище мало змінилося. Тут ще коріниться негатив
на спадщина минулого, яку треба викорчовувати, щоб 
ще більше сприяти швидкому піднесенню сільськогоспо
дарського виробництва.

Товариші! Очевидно, великі гідроелектростанції мо
жуть і повинні споруджуватись не більш як чотири — 
п’ять років кожна. Теплові електростанції потужністю 
в 1.200 тисяч кіловат — за три — три з половиною роки 
і потужністю в 2.400 тисяч кіловат і вище — за 4—5 
років.

Називаючи ці цифри, я не розглядаю їх так, щоб ви 
будували такі споруди обов’язково за ці строки.

Якщо ви будете будувати за менші, строки, ми будемо 
тільки заохочувати вас за це.(Тривалі оплески).

Лінії електропередачі напругою 110 — 500 кіловоль
тів повинні споруджуватися з швидкістю кілометр — 
півтора.кілометра за добу. Звичайно, ці цифри, які грун
туються на розрахунках спеціалістів, очевидно, ще по
требують уточнення.

Але вони дають ясне уявлення проте, в якому напрямі 
повинен іти розвиток нашої енергетики.

Підрахунки показують, що такий напрям дасть мож
ливість зекономити принаймні 15 процентів капітальних 
вкладень і до 40 процентів коштів, що витрачаються на 
експлуатаційні видатки, вивільнити сотні тисяч чоловік, 
зайнятих тепер в експлуатації дрібних електростанцій.

Ось наші великі резерви, які необхідно використати 
в найближчий час. Розв’язати завдання прискореного 
розвитку енергетики, підвищення ефективності капіталь
них вкладень старими технічними засобами неможливо. 
Потрібне широке впровадження нової техніки, передо
вих. більш сучасних методів будівництва.

Потужності турбін і котлів, потужності електростан
цій невпинно зростають. Радянські машинобудівники та 
енергетики освоїли виготовлення великих турбогенера
торів в 200—300 тисяч кіловат і котлів до них. Але цьо
го недосить. Потрібне освоєння більш потужних блокіз 
у 500—800 тисяч і до одного мільйона кіловат в оди
ниці. Треба будувати конденсаційні електростанції по
тужністю не менше мільйона двісті тисяч кіловат, а в 
районах дешевого вугілля — в Сибіру і Казахстані — 
до трьох-чотирьох мільйонів кіловат.

Треба посилити роботи по створенню газотурбінних і 
парогазотурбінних агрегатів, установок енерготехнічного 
використання палива, хімічного перетворення палива в 
електроенергію і, нарешті, по оволодінню керованою 
термоядерною реакцією для безпосереднього перетво
рення ядерної енергії в електричну, що дасть можли
вість здійснити якісно новий стрибок у розвитку енерге
тики.

Слід проводити дальший послідовний розвиток енер
гетичних систем. Це дасть змогу реалізувати переваги 
централізованого електропостачання, швидше освоюва
ти великі потужності електростанцій, які розміщаються 
головним чином поблизу джерел енергії, вільно манев
рувати резервами і за рахунок цього забезпечити кож
ного споживача найдешевшою електроенергією.

Повинна докорінно змінитись і організація енерге
тичного будівництва. На базі широкої сітки спеціа
лізованих заводів будівельних конструкцій, трубопрово
дів, складальних цехів і полігонів по підготовці бло
ків устаткування, будівельні площадки повинні пере
творюватись у монтажні. Робота по створенню такої 
бази будівництва почата. Але проводиться недосить 
інтенсивно, і темпи її нас задовольнити не можуть.

Розвиток заводського виробництва конструкцій і вуз
лів дасть можливість споруджувати станційні будинки 
за короткі строки, швидко монтувати в них все устат
кування і відмовитись від поагрегатного будівництва 
станцій. При цьому будинки станцій середньої потуж
ності до мільйона двісті тисяч кіловат доцільно спо
руджувати цілком, а будинки великих станцій споруд
жувати в дві-три черги. Одночасно з будівництвом 
станцій треба споруджувати і потрібні електричні сітки 

для передачі енергії цих 
станцій на великі віддалі в 
інші райони.

Словом, все треба робити 
розумно, організовано. Не
давно я був на півночі на
шої країни. Там, на кордоні 
з Норвегією норвезькі гід
робудівники за договором 
з нами споруджують елек
тростанцію. Будівельні ро
боти вже закінчуються, го
тові машинні будинки, але 
машин ще нема. Кошти ви
трачено великі. І коли б 
вчасно були доставлені ту
ди турбіни, станція незаба
ром почала б давати про
мисловий струм. Але, оче
видно, якийсь час буде 
втрачено.

Прошу не думати, що я 
приїхав сюди шукати вин
них. Адже серед вас їх не 
знайдеш: будете головами

Микита Сергійович 
Хрущов на Кремен-

С. ХРУЩОВА
кивати — чи то погоджуватись, чи не погоджуватись,
( Веселе пожвавлення, оплески).
' Концентроване будівництво дасть можливість краще 
використовувати кадри будівельників і монтажників, 
засоби механізації, матеріальні ресурси. Строки будів
ництва скоротяться, вартість знизиться і. найголовщ- 
ціе, — капітальні вкладення швидше даватимуть від- 

Д Товариші! З спорудженням каскаду гідроелектро- 
станцій на Дніпрі відкриваються великі можливості по 
розвитку водного транспорту.р Здійснення робіт по комплексному використанню вод
них ресурсів Великого Дніпра разом з розв язанням 
проблеми Великої Волги приведе ДО створення ЄДИ
НОГО глибоководного внутрішнього транспортного шля- 
ху який проходитиме в найбільш населених і промис
лових районах країни. Мова йде про зв язок Волги 
і Дніпра через Волго-Донський канал. Азовське море 
і канал Дніпро-Азовське море. Створення єдиної сис
теми внутрішніх водних шляхів різко знизить вартість 
перевозок і забезпечить вихід через Дніпро, Волго-Дон 
і Волгу до прикаспійських держав і Близького Сходу. 
Крім того, намічається з’єднати Дніпро каналом через 
Прип’ять і Німан з Балтійським морем. Здійснення та
кого з’єднання Балтійського і Чорного морів зв яже 
найкоротшнм шляхом нашу країну з іншими європей
ськими соціалістичними країнами, приблизно вдвоє 
скоротить шлях вантажів з Балтики у Середземне і 
Чорне моря порівняно з первозками далеким шляхом 
через Гібралтар.

Як бачите, робота радянських енергобудівників 
сприяє розвиткові зв’язків нашої економіки з еконо
мікою соціалістичних країн.

У червні цього року в Москві відбулась нарада пред
ставників комуністичних і робітничих партій країн 
учасниць Ради Економічної Взаємодопомоги. Ця нарада 
намітила шляхи дальшого зміцнення економічних зв’яз
ків соціалістичних країн.

Цими днями сталася знаменна подія — введення в 
дію лінії електропередачі Добротвор—Тиса, по якій 
енергія українських електростанцій почала надходити 
в Угорську Народну Республіку і через її сітки в об’
єднану енергосистему Чехословаччнни, Польщі і НДР. 
На черзі роботи по встановленню такого зв язку з 
енергосистемами Болгарії і Румунії.

Споруджується міжнаоодний трубопровід «Дружба», 
по якому нафта прямим шляхом піде в Чехословач- 
чину, Польщу і НДР.

Разом з Китайською Народною Республікою розроб
ляється проект використання енергетичних і транспорт
них можливостей рік Амуру і Сунгарі.

Ці роботи дадуть змогу всьому соціалістичному та
бору краще, економніше розвивати свою промисло
вість, транспорт, сільське господарство, ще - тісніше 
згуртувати народи наших країн. (Оплески).

Товариші!
Колектив будівників Кременчуцької ГЕС зайнятий те

пер спорудженням Київської гідроелектростанції.
Дозвольте висловити впевненість, що і там будівни

ки Кременчуцької ГЕС покажуть приклад трудового 
героїзму, достроково введуть в дію Київську гідро
електростанцію. (Тривалі оплески).

А потім вас вже чекає нова славна справа — спо
рудження Канівської гідроелектростанції. (Оплески).

Із завершенням будівництва Київської, Дніпродзер- 
жинської та Канівської гідроелектростанцій буде за- 
регульовано весь могутній Дніпро. (Оплески).

Тим самим буде створено глибоководні шляхи для 
руху суден по воій довжині Дніпра.

Палко бажаю вам успіхів, дорогі товариші! (Бурх
ливі, тривалі оплески, вигуки на честь Комуністичної 

партії і Радянського уряду).
----------------------------------------------------------------------------------------

В ЦК ЛКСМ України
Про заохочення і преміювання переможців 

соціалістичного змагання серед комсомольців та молоді 
за вирощування високих урожаїв кукурудзи 

та збирання її на силос
В постанові березневого Пленуму ЦК КПРС підкрес

люється, що в розвитку тваринництва, в забезпечення 
країни м ясом, молоком та іншими продуктами голов
ні зусилля повинні бути спрямовані на збільшення ви
робництва кормів.

Тепер настала найвідповідальніша пора в заготівлі 
кормів для громадського тваринництва, зокрема, гру
бих, соковитих і особливо силосу. Надаючи виключ
но великого значення активному залученню всіх ком
сомольців та молоді села до вирощування високих 
врожаїв кукурудзи та збирання її на силос ЦК ЛКСМ 
України постановляє:

Оголосити з 1 серпня по 1 жовтня ц. р. республікан
ський ударний комсомольсько-молодіжний двомісячник 
по збиранню кукурудзи на силос, заготівлі кормів для 
громадського тваринництва.

Заготовити по 20—25 тонн силосу на кожну фураж
ну корову, 3—5 тонн комбінованого силосу на кожну 
свиноматку - таке бойове завдання кожної комсомоль
ської організації республіки. омсомоль-

Зобов’язано обкоми, 
управлінь, > 
укомплектувати силосозбиральні 
комбайнерами і трактористами

райкоми, комсоргів виробничих 
комітвти ком5омолу колгоспів і радгоспів

• агрегати молодими 
. ,г— . створити спеціальні мл

лод.жні бригади, ланки та екіпажі на збиранні 
спортуванні силосної маси. Організувати м”ж 
ними, первинними комсомольськими організаціями 
лодіжними колективами, окремими ------- 1
ми Що працюють на збиранні та си’лос^Ганні 
маси, дійове змагання за успішне У Н
лених завдань.

Виходячи з планів по заготівлі 
СЬКІИ обласній КОМСОМОЛЬСЬКІЙ ЛПГЇ..' - •------ 1—”
карбованців для преміювання районни?^ ВИДІЛвНО 600 
сомольських організацій, молодіжних \ К°М’
мих юнаків та дівчат, які домоглися ОКрв*
■ організації та проведенні пеггік РвЩИК Успіхів 
сячника по заготівлі кормів п Публікансь«ого двомі- 
..ємгєбш Р 8 Аля тваринництва,

між район-
, мо-

юнаками і дівчата- 
. ----- і зеленої

виконання встанов-

силосу Кіровоград-

1



ТОРЖЕСТВА НА КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ГЕС 
і/. С. Хрущов вручив гідробудівникам 

високу урядову нагороду
управління станції. Пояснення главі Ра
дянського уряду давали міністр будів
ництва електростанцій СРСР Г. Т. Но
виков, начальник «Кременчукгесбуду» 

• Суроков, директор Кременчуцької 
ГЕС І. Н. Куземін.

Микита Сергійович ввімкнув резервну 
сьому турбіну станції. На площадці 
греблі перед входом у машинний зал 
простягнуто червону шовкову стрічку. 
Товариш М. С. Хрущов під бурхливі 
овації перерізає її. Г. І. Строков при
кріплює до лацкана піджака Микити 
Сергійовича сріблястий металевий ром
бик — значок будівника ГЕС. Значки 
вручаються також керівникам Комуніс
тичної партії і уряду України.

На трибуну, встановлену на греблі, 
піднімаються товариші М. С. Хрущов, 
Г. І. Воронов, М. В. Підгорний, Д. (X 
Полянський, В. В. Щербицький, Д. С. 
Коротченко, міністр будівництва елек
тростанцій СРСР Г. Т. Новиков, пер
ший секретар Кіровоградського обкому 
КП України Ф. Г. Мартинов, перший 
секретар Полтавського обкому КП Ук
раїни В. Г. Комяхов, голова Кірово
градського облвиконкому Г. А. Турбай, 
голова Полтавського облвиконкому 
О. М. Мужицький, члени бюро Кірово
градського і Полтавського обкомів пар
тії, Кременчуцького міськкому і Ново- 
георгіївського райкому КП України, 
знатні гідробудівники.

Мітинг з нагоди урочистого відкриття 
Кременчуцької ГЕС і вручення урядо
вої нагороди колективу «Кременчукгес
буду» відкриває перший секретар Кіро
воградського обкому КП України Ф. Г. 
Мартинов.

Товариш
29 липня, чудове юне місто біля Кре

менчуцького моря, місто гідробудівників 
з надзвичайною привітністю і теплотою 
зустрічало Першого секретаря ЦК 
КПРС, Голову Ради Міністрів СРСР 
товариша М. С. Хрущова, членів Пре
зидії ЦК КПРС І. І. Воронова, Д. С. 
Полянського, члена Президії ЦК КПРС* 
першого секретаря ЦК КП України

В. Підгорного, кандидата в члени 
Президії ЦК КПРС, Голову Ради'Мі
ністрів і РСР В. В. Щербицького, Голо
ву Президії Верховної Ради УРСР Д. С. 
Коротченка.

Зелено-кучеряві вулиці, що вдяглися 
в святкове вбрання прапорів, транспа
рантів з словами сердечного привіту до
рогому гостю, заповнили тисячі людей. 
Автомашину, в якій їде глава Радян
ського уряду, супроводять радісні вигу
ки, палкі оплески.

Микита Сергійович та інші керівники 
партії і уряду зробили поїздку по місту 
гідробудівників. Потім автомашини пря
мують далі до Дніпра, до водозливної 
греблі. Іуди веде широке асфальтоване 
шосе. Обабіч його — квітники, клумби, 
■утрункі молоді деревця — скрізь видно 
дбайливі руки господарів міста. Гребля! 
Вона справді грандіозна. Величезні ме
талеві чаші, назавжди влиті в її тіло, 
тягнуться одна за одною. їх — 12. Це 
гідроагрегати. Десь далеко внизу гри
мить, піниться сивий Дніпро, чути мір
ний гул турбін. А якщо глянути туди, 
далі за Дніпро, то можна побачити ли
ше безмежний морський простір і ще— 
білокрилих чайок. Вони гордо ширяють 
над морем.

> Автомашини виїжджають на греблю 
ГЕС. М. С. Хрущов та інші керівники 
Партії і уряду оглядають греблю, суд
ноплавний шлюз, машинний зал, пульт

Промова товариша Ф. Г. Мартинова

шосе. Обабіч його — квітники, клумби, 
г — скрізь видно
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Дорогі товариші! Сьогодні у нас ве
лике і радісне свято. Ми зібрались на 
цей урочистий мітинг, щоб гідно відзна
чити знаменну трудову перемогу колек
тиву будівників Кременчуцької гідро
електростанції, що здав на два роки 
раніше всі 12 агрегатів, які вже виро
били близько трьох мільярдів кіловат- 
годин електроенергії.
■сНайбільш знаменною, яскравою і не
забутньою подією цього дня є прибут
тя до нас Першого секретаря Централь
ного Комітету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, Голови Ради Мініст
рів СРСР, нашого дорого і любимого 
всім народом Микити Сергійовича Хру
щова, який виявив багато уваги і бать
ківської турботи про будівництво гідро
електростанції. (Оплески).
І бід імені Кіровоградської обласної 
партійної організації, славного колек
тору гідробудівників і всіх трудящих 
області ми палко вітаємо вашого доро
гого гостя Микиту Сергійовича — стій
кого ленінця, видатного партійного і 
державного діяча, невтомного борця за 
мир і щастя всіх народів. (Оплески). 
Від усього серця бажаємо Вам, Микито 
Сергійовичу, доброго здоров’я і довгих 
|юків життя на щастя і радість радян
ського народу. (Оплески).
)На нашому мітингу присутні дорогі 

Гості, члени Президії ЦК КПРС перший 
заступник голови Бюро ЦК КПРС по 
Російській Федерації Г. І. Воронов і Го
лова Ради Міністрів РРФСР Д. С. По- 
ляиський. (Оплески). Дозвольте від ва
шого імені і всіх трудящих Кіровоград
ської області передати їм, а в їх особі 
великому російському народові братній 
привіт і сердечну подяку за повсякден-

♦ *

ну велику допомогу в будівництві гід
роелектростанції. (Оплески).

Ми також сердечно вітаємо керівни
ків партії і уряду Радянської України— 
члена Президії ЦК КПРС, першого сек
ретаря ЦК КП України М. В. Підгорно- 
го, кандидата в члени Президії ЦК 
КПРС, Голову Ради Міністрів УРСР 
В. В. Щербицького і Голову Президії Вер
ховної Ради УРСР Д. С. Коротченка, 
які прибули до нас, щоб відсвяткувати 
славну трудову перемогу гідробудівни
ків. (Оплески).

Товариші! Партія і уряд високо оціни
ли пращо колективу будівників Кре
менчуцької гідроелектростанції, нагоро
дивши його орденом Трудового Черво
ного Прапора. Понад 500 чоловік наго
роджено орденами і медалями Радян
ського Союзу, а п’ятьом будівникам 
присвоєно високе звання Героя Соціа
лістичної Праці. Дозвольте від вашого 
імені і від імені всіх трудящих Кірово
градської області запевнити ленінський 
Центральний Комітет, наш рідний Ра
дянський уряд і особисто Вас, Микито 
Сергійовичу Хрущов, що славний ко
лектив будівників Кременчуцької ГЕС і 
всі трудівники нашої області у відпо
відь на цю високу нагороду здобудуть 
нові перемоги в боротьбі за успішне пе
ретворення в життя величних планів по
будови комунізму в нашій країні.

Хай живе наша рідна Комуністична 
партія і її бойовий штаб — ленінський 
Центральний Комітет на чолі з Мики
тою Сергійовичем Хрущовим! (Оплески).

Хай живе наш Радянський уряд!
Хай живе радянський народ — будів

ник комунізму! (Оплески).
*

Над Дніпром линуть звуки державних 
Гімнів СРСР і УРСР.

Слово надається голові виконкому Кі
ровоградської обласної Ради депутатів 
трудящих Г. А. Турбаю. Він зачитує 
Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородження «Кременчукгесбуду» 
-Міністерства будівництва електростанцій 
СРСР орденом Трудового Червоного 
Прапора.

Перший секретар ЦК КПРС, Голова 
Ради Міністрів СРСР Микита Сергі
йович Хрущов під бурхливі овації при
сутніх прикріплює орден до Червоного 
прапора бойового колективу гідробу
дівників.

Виступає начальник «Кременчукгес- 
буду» Г. І. Строков.

j Промова товариша Г. І. Строкова
Дорогі товариші! Дозвольте мені від 

Імені гідробудівників подякувати Цент
ральному Комітетові партії, рідному Ра
дянському урядові, Президії Верховної 
Ради СРСР і особисто Микиті Сергійо
вичу Хрущову за високу оцінку нашої 
праці. (Оплески). За успішне виконання 
завдання по будівництву Кременчуцької 
ГЕС наш колектив нагороджено орде
ном Трудового Червоного Прапора. 509 
робітників, інженерно-технічних працівни
ків і службовців нагороджені орденами 
і медалями Радянського Союзу. П’ять 
чоловік удостоєні високого звання Героя 
Соціалістичної Праці.

У привітанні ЦК КПРС і Ради Мі-

ністрів СРСР нашому колективу гово
риться, що пуск Кременчуцької ГЕС є 
великим кроком у здійсненні електрифі
кації нашої країни. Вперше в Радян
ському Союзі збудовано станцію відкри
того типу без машинного залу. На спо
рудженні її було широко використано 
передовий досвід, впроваджено прогре
сивні рішення, застосовано великі збір
ні конструкції.

За час будівництва Кременчуцької 
ГЕС створено водоймище в 13,5 міль
ярда кубометрів, виконано понад 85 
мільйонів кубометрів земляних і скель
них робіт, укладено 1 мільйон 200 тисяч 
кубометрів бетону і залізобетону, змон-
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товано 25 тисяч тонн металоконсгрук- 
цій та устаткування, збудовано близько 
100 тисяч квадратних метрів житла, вве
дено в дію п’ять середніх шкіл, велику 
промислову базу.

З моменту дострокового пуску Кремен
чуцька ГЕС виробила 2 мільярди 709 
мільйонів кіловат-годин дешевої елек
троенергії. Гідростанція не тільки до
сягла своєї проектної потужності, а 
навіть перевищила її.

І сьогодні, в день урочистого пуску 
Кременчуцької ГЕС, не можна не зга
дати добрим словом тих, хто самовід
дано працював, щоб раніше строку спо
рудити новий гідроенергетичний вузол 
на Дніпрі. Серед них такі чудові трудів
ники, як бригадири Герої Соціалістичної 
Праці Михайло Дмитрович Карпов. Іван 
Максимович Будник, Дмитро Панасович 
Коваленко і Василь Андрійович Хари
тонов, трактористка, депутат Верховної 
Ради УРСР Катерина Іванівна Головко, 
машиніст крана Олександр Олексійович 
Амосов, шофер Іван Никифорович Ці- 
луйко, бригадир різноробітників Марія 
Костянтинівна Янковська, інженерно- 
технічні працівники тт. Сірий, Сапір. 
Олійников, Хвощинський, Успенський, 
І\іль і сотні інших.

Будівництво гідровузла здійснювалося 
при неослабній увазі і допомозі з боку 
ЦК КПРС і ЦК КП України.

Дорогі товариші! Наша творча праця 
можлива тільки в умовах міцного миру. 
І сьогодні ми палко дякуємо дорогому

І Микита Сергійович Хрущов на Кре-
1 менчуцькому гідровузлі.
І Фото Г. Вєрушкіна.

Промова товариша
Дорогі товариші! Наш колектив гід

робудівників переживає щасливі дні. 
Сьогодні ми з великою радістю допові
даємо рідній Комуністичній партії, Ра
дянському урядові і особисто Вам, Ми
кито Сергійовичу, що найпотужніша на 
Дніпрі Кременчуцька гідроелектростан
ція, відмінно працює на благо комуніз
му. (Оплески). Наші серця сповнені 
особливої радості від того, що до нас 
на торжества прибув Перший секретар 
ЦК КПРС, глава Радянського уряду 
Микита Сергійович Хрущов (Оплески).

Товариші! Великий Ленін говорив: 
«Комунізм — це є Радянська влада 
плюс -електрифікація всієї країни». Ви
соко, як прапор, несуть цей ленінський 
заповіт наша Комуністична партія, її 
ленінський Центральний Комітет. І нам, 
гідробудівникам, приємно і радісно ус
відомлювати, що ми вносимо свій ве
ликий вклад у то велику всенародну 
справу.

Ось воно перед вами величне творін
ня наших робочих рук — потужний гід
ровузол і місто-красунь, в які ми вкла
ли не тільки свою працю, але й частку 
свого серця. А ще кілька років тому 
тут був голий піщаний берег, на якому 
тулилося старовинне село Табурище. Ось 
що можуть зробити розум і руки буді
вельників, яких наша рідна партія спря
мовує до великої і ясної мети — кому
нізму. (Оплески).

Успіхи радянського народу виклика-

Промова товариша
Дорогі товариші, шановні друзі!
Центральний Комітет Комуністичної 

партії України і Рада Міністрів Україн
ської РСР передають славному колекти
ву будівельників і монтажників Кремен
чуцької ГЕС гарячий привіт і сердечні 
поздоровлення з нагоди вручення висо
кої нагороди — ордена Трудового Чер
воного Прапора! (Оплески).

Разом з вами ми поздоровляємо і

Микиті Сергійовичу' Хрущову за ного 
невтомну, справді титанічну боротьбу 
за мир в усьому світі. (Оплески).

Товариші! Дозвольте від вашого іме
ні, від імені колективу гідробудівників 
запевнити ленінський Центральний Ко
мітет партії, Радянський уряд і особис
то Вас, Микито Сергійовичу, що ми й 
далі будемо, не шкодуючи сил і енергії, 
працювати на благо любимої Батьків
щини і з честю виконаємо будь-яке до
ручене нам завдання. (Оплески).

Товариші! Коли в 1932 році ставала 
до ладу перша на Дніпрі гідроелектро
станція імені В. 1. Леніна, гідробудівни
ки рапортували партії, Батьківщині: 
«Дніпро працює на соціалізм!». Нині ми 
з гордістю заявляємо: «Могутній Дніпро 
працює на комунізм!».

Хай живуть радянські гідробудівники!
Хай живе мир в усьому світі!
Хай живе Комуністична партії Радян

ського Союзу і її ленінський Централь
ний Комітет па чолі з Микитою Сергі
йовичем Хрущовим (Тривалі оплески).

♦ * ♦
На трибуні бригадир електромонтаж

ників Герой Соціалістичної Праці Д. П. 
Коваленко.

Д. II. Коваленка
ють ненависть імперіалістів. Вони хо
чуть зупинити наш рух до комунізму. 
Але хай агресори знають, що ми не тіль
ки вміємо будувати, вирощувати хліб, 
але й готові захистити свою мирну пра
цю, свою Батьківщину. (Оплески).

Мені здається, іцо немає в житті про
фесії більш цікавої і захоплюючої, як 
професія будівельника — найбільш 
мирна на землі професія, якою ми дуже 
пишаємось.

Партія і уряд дали нашому колекти
ву нове почесне завдання — збудувати 
дальший ступінь Дніпровського каска
ду — Київську' гідроелектростанцію.

Товариші будівельники! Дозвольте від 
вашого імені запевнити ленінський Цент
ральний Комітет, Радянський уряд 
особисто Вас, дорогий Микито Сергійо
вичу, в тому, що- наш 
будівників, збагачений 
д"ом, докладе всіх сил 
достроково виконати і 
відповідальне завдання.

Хан живе наша велика Батьківщина, 
яка впевнено іде вперед, до комунізму! 
(Оплески).

Хай живе рідна Комуністична пар
тія — натхненник і організатор усіх на
ших перемог! (Тривалі оплески).

* * *
Потім слово надається першому сек

ретареві ЦК КП України М. В. Підгор- 
йому, тепло зустрінутому учасниками 
мітингу.

М. В. Підгорного
проектувальників, науковців, працівників 
тих численних машинобудівних, металур
гійних, цементних та інших підприємств 
України, Російської Федерації та інших 
братніх республік, які вклали свою

(Закінчення на 4-й стор.).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
1 серпня 1962 р„ 3 стор.

I
•_Л

колектив гідро- 
великпм досві- 
для того, щоб 
це почесне та 
(Оплески).



ТОРЖЕСТВА НА КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ГЕС
(Закінчення).

велику частку в спорудження Кремен
чуцької ГЕС.

Центральний Комітет Компартії Ук
раїни і Рада Міністрів республіки поздо
ровляють також експлуатаційний персо
нал, який в короткий строк освоїв, про
ектну потужність гідроелектростанції і 
завдяки технічним удосконаленням зни
зив собівартість електроенергії в півто
ра рази.

Сьогоднішнє свято особливо знамен
не тим, що високу урядову нагороду 
вам вручив ініціатор будівництва Кре
менчуцької ГЕС, полум'яний натхнен
ник і організатор всенародної боротьби 
за перетворення в життя ленінської 
Ідеї суцільної електрифікації країни, 
ленінського плану побудови комуністич
ного суспільства — Перший секретар 
ЦК КПРС, глава Радянського уряду 
наш дорогий Микита Сергійович Хру
щов. (Бурхливі оплески).

Ми безмежно раді, що в нашому свя
ті беруть участь представники великого 
російського народу, члени Президії ЦК 
КПРС перший заступник голови Бюро 
ЦК КПРС по РРФСР Г. І. Воронов і 
Голова Ради Міністрів РРФСР Д. С. 
Полянськнй, і передаємо їм щирий при
віт українського народу,

Дорогі товариші! Комуністична партія 
І радянський народ послідовно і нало- 

еглнво перетворюють в життя величні 
ленінські задуми про світле майбутнє, 
які розвинув XXII з’їзд КПРС. Вони, 
ці величні ідеї, знайшли своє повне вті
лення в науково обгрунтованій новій 
Програмі КПРС.

Як уже говорив тов. Строков, у 1932 
році колектив Дніпробуду в рапорті з 
нагоди закінчення будівництва Дніпров-

ської ГЕС імені В. І. Леніна урочисто 
заявив: «Дніпро працює на соціа
лізм!». Минуло менше ЗО років, і ве
личезні звершення Комуністичної партії 
і радянського народу дозволили вам, у 
рапорті про завершення будівництва 
Кременчуцької ГЕС, з гордістю заяви
ти: «Дніпро працює на комунізм!» 
(Оплески).

Ваш славшій колектив, в якому по
руч із досвідченими майстрами працю
вало понад 6 тисяч юнаків і дівчат, що 
прибули по путівках комсомолу, з честю 
додержав свого слова — гідроелектро
станцію введено в дію достроково. Це 
стало можливим завдяки тому, що твор
чою думкою, ініціативою і самовідда
ною працею проектувальників, будівель
ників, монтажників і експлуатаційників, 
співдружністю науки і практики вперше 
в історії вітчизняного гідробудівництва 
було застосовано ряд сміливих техніч
них рішень.

Зовсім небагато часу минуло відтоді, 
як було введено в дію останній агре
гат Кременчуцької ГЕС, а якого даль
шого розмаху набув розвиток енергети
ки! На Україні вже монтуються перші 
агрегати на Дніпродзержинській ГЕС, 
повним ходом споруджується Київська 
гідроелектростанція. Стають до ладу все 
нові й нові потужні агрегати на При
дніпровській, Старобешевській, Зміїа- 
ській, Луганській та інших теплових 
електростанціях.

Кременчуцька ГЕС стала зв’язуючою 
ланкою в створенні енергетичної систе
ми України— складової частини єдиної 
енергетичної системи Європейської ча
стини великого Радянського Союзу. А 
декілька днів тому відбулось відкриття 
першої міжнародної лінії електропере
дачі, яка зв’язала енергетичні системи

нашої республіки і братніх країн соціа
лістичного табору.

Попереду, дорогі товариші, вас чека
ють відповідальні рубежі по завер
шенню каскаду Великого Дніпра і бу
дівництву нових великих гідротехніч
них споруд на інших річках. Централь
ний Комітет Комуністичної партії Ук
раїни і Уряд республіки висловлюють 
тверду впевненість, що славний колек
тив «Кременчукгесбуду» високо тримати
ме свій прапор, увінчаний урядовою наго
родою, і далі по-бойовому виконуватиме 
завдання партії і уряду, завжди буде в 
числі передових колективів гідробуді- 
вельників нашого великого Радянського 
Союзу.

Дозвольте, дорогі товариші, ще раз 
гаряче і сердечно поздоровити вас з 
врученням високої урядової нагороди і 
побажати нових, ще більших успіхів у 
праці на благо соціалістичній Вітчизні!

Слава нашим доблесним енергобудів
никам!

Хай живе рідна Комуністична партія і 
її бойовий штаб — ленінський Цент
ральний Комітет на чолі з вірним ле
нінцем Микитою Сергійовичем Хрущо
вим! (Бурхливі, тривалі оплески).♦ * *

З великою увагою всі присутні вислу
хали яскраву змістовну промову това
риша М. С. Хрущова, його виступ не 
раз переривався палкими оплесками.

Мітинг закінчено. Знов лунають уро
чисті звуки державних гімнів Радянсь-

кого Союзу і Української РСР. Юні піо
нери вручають Микиті Сергійовичу, ін
шим керівникам партії і уряду букс ги 
квітів.

Лунають вигуки: «Хай живе Комуніс
тична' партія і її бойовий штаб — ле
нінський Центральний Комітет на чолі 
з товаришем М. С. Хрущовим!», «Хай 
живе рідний Радянський уряд і радян
ський народ — будівник комунізму!», 
«ура!»

Микита Сергійович Хрущов під бурх« 
ливі оплески- учасників мітингу прого
лошує: «Хай живе народ України — бу
дівник комунізму!», «Хан живе Радян
ська Україна!», «Хай живе дружба між 
усіма народами Радянського Союзу!» 3 
усіх кінців линуть вигуки «ура!».

Гаряча сердечна зустріч, яку влашту
вали трудящі Кременчука, будівники та 
експлуатаційники Кременчуцької ГЕС 
Першому секретареві ЦК КПРС, Го
лові Раді Міністрів СРСР товаришеві 
Микиті Сергійовичу Хрущову та іншим 
керівникам партії і уряду, перетворила
ся в грандіозну демонстрацію палкої 
любові і безмежної відданості україн
ського народу рідній Комуністичній пар
тії і її ленінському Центральному Ко
мітетові, які ведуть 
країни до світлого 
ства — комунізму.

М. ХВОРОСТЯНИЙ, 
О. ВАСИЛЬЄВ, 

Спец. кор. РАТАУ.

трудящих нашої 
майбутнього люд-.
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ВЕСНА МОЛОДОСТІ В ХЕЛЬСІНKI

ХЕЛЬСІНКІ, 29. (Спец, 
кор. ТАРС). Вперше всі 
учасники VIII Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів зібрались разом. Цс 
було сьогодні на Олімпій
ському стадіоні під час уро
чистого відкриття форуму 
юності. Навіть під час олім
пійських ігор цей знамени
тий стадіон не бачив пред
ставників такої кількості 
країн — майже сга сорока. 
В історії не було таких ши
роких міжнародних зустрі
чей молоді.

...Урочистим маршем, з 
піснями і музикою, з трьох 
площ міста йшли до стаді
ону делегації. Вони пряму
вали живими коридорами, 
що їх утворили жителі Хель
сінкі. 1 вже тут, на вулицях 
міста, почала виникати та 
особлива атмосфера радості, 
сердечності 
властива 
Вже тут 
взаємна симпатія 
пиками походу і 
дачами.

Під пестихаючі

і піднесеності, 
святам молоді, 

зароджувалась 
між учас
ті ого гля-

оплески і

гул привітань йшли по Олім
пійському стадіону делега
ції молоді. Палко прийма- 

алжірці 
несли прапори, що майоріли 
на вітрі, — на минулому 
фестивалі вони були згорну
ті на знак протесту проти 
війни, яка палала в цій кра
їні... Танцюючи темпера
ментну самбу, проходили 
по гарьових доріжках бра- 
зільці... Лише один делегат 
приїхав з Габону. Він май
же не відривався від кіно
апарата — йому хочеться 
привезти додому фільм про 
фестиваль... А які красиві 
гвінейські дівчата в яскра
вих національних нарядах— 
їхнє намисто блищить, очі 
сяють щастямі Вони наче 
пливуть по доріжці в рит
мічному танці.........Стоячи
зустрічає стадіон делегатів 
Іспанії. З яким риском для 
життя вони вибралися сю
ди з франкістського пекла!

Кипів, хвилювався стаді
он. Фінни, ці холодні, нез
ворушні, як їх прийнято 
зображати, люди, здатні 
виявляється, бурхливо вира
жати свої почуття: кричати, 
схоплюватись, розмахувати 
руками... Та й важко було 
встояти перед нескінченни
ми хвилями ентузіазму і мо
лодої радості, які

ли всіх... Молоді

омивали

трибуни Олімпійського ста- 
діонуі

«Рауха! рауха!» (мир! 
мир!) — скандували трибу
ни. І навіть заливний дощ, 
що раптом почався, не охо
лодив жар свята. Тільки 
трохи прискорили крок ко
лони, зате ще гучніше поча
ли зустрічати їх глядачі. 
Ось пройшли кубинці, потім 
китайська делегація, за ни
ми молоді поляки і румуни. 
Трьома колонами пройшли 
делегації НДР, ФРН і За
хідного Берліна...

Крізь хмари пробилося 
сонце. Його проміння наче 
сперечалося з струменями 
дощу... На стадіон увійшла 
радянська делегація. Попе
реду — величезні серп і мо
лот, увінчані моделлю су
путника. Знову в єдиному 
пориві встав стадіон, голос
но вітаючи наших юнаків і 
дівчат. Наче почесний ес
корт, ідуть поруч десятки 
фото- і кінорепортерів, зні
маючи радянську деле
гацію...

За традицію останньою 
йшла колона господарів 
фестивалю.

«Ми всі переконані, — го
вориться в зверненні міжна
родного підготовчого комі
тету, зачитаному на стаді
оні, — що фестиваль буде

найвищим, найблагородні- 
шим, і найбільш запалю
ючим вкладом у справу 
мирного співіснування та 
перемети миру».

До присутніх і з слова
ми привіту звернулась мі
ністр освіти Фінляндії Армі 
Хосіа.

Велика група фінських 
дівчат завершує на зелено
му полі фестивальну еста
фету Фінляндії.

Під бурхливі овації учас
ників фестивалю і глядачів 
представники семи міст — 
столиць попередніх фести
валів, вітають новий моло
діжний форум.

Після яскравих спортив
них виступів на полі стаді
ону відбувся великий між
народний концерт, що за
вершився величезним інтер
національним хороводом. У 
вечірньому небі спалахнули 
розсипи вогнів святкового 
фейєрверку. З величезним 
піднесенням юнаки і дівчата 
співали «Гімн демократичної 
молоді».

«Мир і дружба — це влад
не веління часу». Глибока 
справедливість цих слів з 
послання М. С. Хрущова 
учасникам VIII Всесвітньо
го фестивалю молоді ще 
раз переконливо підтверди
лась на урочистому відкрит
ті форуму юності. Своєю 
грандіозною маніфеста
цією молодь продемонстру
вала гарячу любов до ми
ру, міцну дружбу і солідар
ність у боротьбі за світле 
майбутнє людства.

*.
Урочисте відкриття фести

валю в Хельсінкі передава
лось по телебаченню на 
Радянський Союз і багато 
країн Європи.

ХЕЛЬСІНКІ. 
ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ МОЛОДІ І СТУ
ДЕНТІВ.

На знімку: члени 
радянської дел е г а ц і ї 
(зліва направо) балери
на Є. Рябінкіна, чемпіон 
світу борець А. Медведь 
і В. Брумель розмовля
ють з учасниками фести
валю.

Фото спеціальних ко
респондентів Т А Р С 
Є. КАССІНА і В. ГЕН- 
ДЕ-РОТЕ.

ПІСЛЯ СЬОМОГО ТУРУ
У ЧЕРГОВОМУ матчі на першість України з футбола серед 

команд класу «Б» кіровоградське «Динамо» зазнало пораз
ки від одеських армійців. Рахунок 0:2 був досягнутий у дру
гому таймі. '

Інші ігри цього туру у другій зоні дали такі результатна 
«Металург» (Запоріжжя) - СКА (Київ) - 0:0, «Шахтар» (Іор- 
лівка) — «Гірник» (Кривий Ріг) - 2:0. «Авангард» (Чернівці)— 
«Дніпровець» (Дніпродзержинськ) — 1:1, «Колгоспник» (Ров- 
но) — «Колгоспник» (Черкаси) — 2:1, «Волинь» (Луцьк) —ч 
«Маяк» (Херсон) —0:0.

Таким чином, кіровоградські динамівці зараз займають шосте 
місце в турнірній таблиці.

Олександрійський «Шахтар» на своєму полі з рахунком 1:0 
виграв у краматорського «Авангарду», завдяки чому переміс
тився з 12-го на 11-е місце. Інші команди в третій зоні зігра-. 
лн так: «Локомотив» (Вінниця) — «Трудові резерви» (Лу-. 
ганськ) — 2:1, «Десна» (Чернігів) - «Авангард» (Суми) — 4:1, 
«Динамо» (Хмельницький) — «Азовсталь» (Жданов) — 0:0, 
«Авангард» (Тернопіль) — «Нафтовик» (Дрогобич) — 1:0.

В НЕДІЛЮ
Г703АВЧ0РА наша країна 

■* •* відзначила традиційне 
свято — День Військово- 
Морського Флоту СРСР. В 
Кіровограді це святкування 
відбулося на міському пля
жі. Сотні відпочиваючих бу
ли свідками цікавого від
криття торжества: призем
лення на воду парашутистів

ПА ІНГУЛІ
і парашутисток. Найкращих 
результатів домоглися Тамі- 
ла Козловська, Валентин 
Бєлік та Анатолій Отян.

Після цього відбулися 
змагання на шлюпках, хо
діння під парусом та по
єдинки плавців.

М. ТКАЧЕНКО, і

ПЛАВЦЯМ—ХОРОШУ БАЗУ
ДВА дні тривали в Кіровограді міські змагання з плавання, 

в яких взяли участь спортсмени товариств «Спартак» 1 
«Авангард». Як і слід було чекати, на водних доріжках за пер
шість боролося аж... сім плавців. В результаті далеко не гост» 
рих поєдинків перемогу здобули авангардівці.

Прикрим є й той факт, що в змаганнях не брали участь 
жінки Основною причиною цього є те, що плавальні секції, які 
створено при «Авангарді» і «Спартаку», значно погіршали 
свою роботу. Аж ніяк не можна миритися і з відсутністю хо
рошої плавальної бази. Адже водна станція на Інгулі фактично 
неспроможна задовольнити потреби спортсменів. Гут не тіль
ки важко змагання проводити, а й тренуватися не можна.

м. тушинський,
головний суддя змагань.

ТВО редактора В. КРАМАРЕНКО.

■ МІСТА ■
Кінотеатр імені Дзержїінсько- 

го. Для дітей «41 ПОЛІ НО». 
Початок о 9 год. ЗО хв. ран
ку.

Кінотеатр «Мир». Художній 
фільм «МІЙ ХЛОПЧИК». По. 
чаток о 10 год. ранку 12, 2 та 
4 год. дня, 6, 8 та 10 год. ве
чора.

Кінотеатр «Сивашець».

дітсй — «ІВАНОВЕ ДИТИН
СТВО». Початок о 1 год. 30 хв. 
дня. «ЧУДОВА СЕМІРКА». По
чаток (першої серії) о З год, 
20 хв. дня та 8 год. ЗО хв. вечо
ра; (другої серії) — о 10 год. 
ранку, 11 год. 45 хв. та 5 год. 
дня, 6 год. 45 хв. та 10 год. 15 
хв. вечора. На літньому май
данчику кінофільм «ЧУЖІ». 
Початок о 9 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Збірник 
хронікально - документальних 
фільмів: «З ПІСНЕЮ ПО СВІ
ТУ», «ПОРУЧ З ЕЛЬБРУСОМ». 
«ІНОЗЕМНА КІНОХРОНІКА». 
«МОДЕЛІ ОДЯГУ». Демон
струються з 10 години ранку до 
9 год. вечора.

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова»

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

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 38,
Телефони: редактора •— 56-12, відповідального секретаря *** 

БО 14, відділів — 50-24.
Газета виходить у середу, п’ятницю І неділю.

J5K 00249. Зам. № 4544«


	599-1p
	599-2p
	599-3p
	599-4p

