
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ? 
про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії Радянського Союзу
18 січня 1961 року Пленум Централь

ного Комітету КПРС закінчив розгляд 
Другого питання порядку денного — про 
виконання державного плану і соціа
лістичних зобов’язань по виробництву та 
продажу державі продуктів землероб
ства і тваринництва в 1960 році і про за
ходи по дальшому розвитку сільського 
господарства і прийняв відповідну по
станову.

Постанова Пленуму ЦК КПРС була 
одностайно схвалена всіма товаришами, 
які брали участь в його роботі.

Пленум ЦК КҐ1РС заслухав доповідь

Секретаря ЦК КПРС тов. М. А. Суслова 
про підсумки Наради представників ко
муністичних і робітничих партій. Пленум 
ЦК КПРС прийняв постанову в цьому 
питанні.

Постанови Пленуму ЦК КПРС будуть 
опубліковані в пресі.

Пленум ЦК КПРС обрав кандидатами 
в члени Президії Центрального Комітету 
КПРС тов. Г. І. Воронова (секретаря 
Оренбурзького обкому КПРС) і тов. 
В. В. Гришина (голову ВЦРПС).

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив 
свою роботу.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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МОСКВА, 17. (ТАРС). На Пленумі 
Центрального Комітету КПРС триває 
обговорення доповідей в другому питан
ні порядку денного.

Виступаючи вчора в дебатах, перший 
секретар Горьковського обкому КПРС 
•Л. ЛІ. Єфремов повідомив, що за перші 
Два роки семирічки в колгоспах і рад
госпах області більш як у півтора рази 
зросло виробництво м’яса і на 22 про
центи — виробництво молока. Проте, на 
Думку промовця, рівень виробництва про
дуктів тваринництва в І'орьковській об
ласті лишається ще низьким. З метою 
збільшення поголів’я корів на фермах 
колгоспів та радгоспів відібрано і по
ставлено на вирощування 158 тисяч те
лиць. Вживаються заходи до ліквідації 
падежу худоби, зменшення яловості ма
точного поголів’я, поліпшення організа
ції відгодівлі.

У Горьковській області мали місце 
факти окозамилювання, приписок. І'орь- 
ковська партійна організація, заявив 
промовець, вживе всіх заходів до і ого, 
Щоб до кінця вижити ці ганебні явища 
і не допускати їх у майбутньому.

Від імені тваринників високогірного 
Тянь-Шаню велике колгоспне спасибі пе
редав Центральному Комітетові КПРС, 
ЛІ. С. Хрущову з трибуни Пленуму Т. AJ 
Акунов — голова колгоспу «Прикордон
ник», розташованого на висоті близько 
чотирьох тисяч метрів.

Тов. Акунов навів дані, які свідчать 
про успішне виконання трудівниками 
сільгоспартілі поставок тваринницьких 
та інших продуктів державі. Він говорив 
про те, як зріс добробут жителів. Кол
госпники живуть у добрих, упорядкова
них будинках, освітлених електрикою. 
Тільки за останні два роки споруджено 
близько 200 таких будинків.

Голова гірського колгоспу висловив 
думки про спеціалізацію сільського гос
подарства на Тянь-Шані, де природно- 
кліматичні умови, неосяжні природні па
совища дають можливість вирощувати 
великі отари тонкорунних овець і бага
то великої рогатої худоби, а від неви
багливих яків — одержувати, крім м’я
са, і жирне добре молоко.

Голова Свердловського облвиконкому 
К. К. Ніколаєв у своєму виступі відзна
чив, що Свердловська область є типово 
промисловою, але трудівники сільського 
господарства, використовуючи наявні 
можливості, вносять свій вклад у за
гальну боротьбу за збільшення вироб
ництва сільськогосподарських продуктів. 
У минулому році область досягла рівня 
заготівель м’яса, передбаченого кон
трольними цифрами семирічки на 1964 
рік, а по заготівлях яєць — рівня 1962 
року.

Промовець підкреслив, що увага об
ласної партійної організації зосередже
на на виконанні вказівок М. С. Хрущо
ва про те, що Свердловська область по
винна краще використовувати наявні 
можливості для забезпечення населення 
тваринницькими продуктами власного 
виробництва. Але, зауважує він, зробле
но далеко не все. Для збільшення вироб
ництва м’яса значно розширяється по
голів’я свиней, широкого розвитку наби
рає птахівництво.

Голова облвиконкому поставив на 
Пленумі ряд питань, у розв’язанні яких 
потрібна допомога з боку Ради Міністрів 
£РСР і ЦК КПРС. йдеться, зокрема, 
про збільшення на Уралі виробництва 
мінеральних добрив.

На трибуні — голова колгоспу імені 
Габдулли Тукая Татарської АРСР Г. Н. 
Гаріфуллін. Говорячи про значне збіль
шення виробництва і заготівель сіль
ськогосподарських продуктів у колгоспі, 
промовець повідомляє, що колгосп вико
нає семирічний план по рівню виробни
цтва м’яса і молока вже в цьому році. 
Третій рік семирічки вирішено зробити 
ще врожайнішим. Колгоспники вирішили 
боротися за 120 пудів зерна з гектара.

розвиткові однієї з найкращих вітчиз- 

няннх порід тонкорунних овець — гроз
ненської породи — присвятив свій ви
ступ старший чабан Д. А. Махсутов з 
племінного вівчарського радгоспу «Черв
лені Буруни» Дагестанської АРСР. Він 
повідомив, що в радгоспі за високі по
казники в роботі уже п’ять чабанських 
бригад завоювали звання комуністичних. 
Тов. Махсутов закликав усіх вівцеводів 
країни включитися в боротьбу за вироб
ництво дешевої вовни, щоб тим самим 
прискорити задоволення зростаючих по
треб народу в добротному шерстяному 
одягу.

На завданнях дальшого піднесення 
культури землеробства, впровадження у 
виробництво досягнень науки і передо
вого досвіду спинився в своїй промові 
перший секретар Ленінградського обко
му КПРС і. В. Спиридонов. Ми, по суті, 
сказав тов. Спиридонов, розв’язали проб
лему забезпечення Ленінграда овочами. 
Тепер поставили завдання в найближчі 
3—4 роки досягти такого рівня вироб
ництва молока, при якому потреби на
селення Ленінграда в ньому повністю за
довольнялися б за рахунок внутріоблас- 
ного виробництва.

МОСКВА. 17. (ТАРС). На Пленумі 
Центрального Комітету КПРС при обго
воренні другого питання порядку денно
го виступив перший секретар Ростов
ського обкому КПРС О. В. Басов. Для 
області, каже він, минулий рік у зв’яз
ку з погодними умовами склався дуже 
несприятливо. Але все ж, у середньому, 
врожай зернових по області становив 
майже по 14 центнерів з гектара.

Державі здано близько 103 мільйонів 
пудів хліба. Серйозні хиби є в тварин
ництві. Колгоспи і радгоспи лишились у 
великому боргу перед державою по за
готівлі тваринницьких продуктів. Про
мовець відзначив, що в 1961 році перед
бачається заготовити м’яса 235 тисяч 
тонн, молока — 625 тисяч тонн, яєць — 
325 мільйонів штук, вовни — 17 тисяч 
тонн. Збільшення виробництва і заготі
вель зерна в колгоспах та* радгоспах 
намічається забезпечити, головним чи
ном, за рахунок підвищення врожайності 
всіх культур і особливо кукурудзи, 
розорювання нових земель і поліпшення 
структури посівних ПЛОЩ.

Наша партія і Радянський уряд, ска
зав тракторист колгоспу «Перемога» 
Могильовської області Г. Ф. Жудро, 
завжди уважно прислуховуються до го
лосу простих людей. Тому я й вирішив 
розповісти учасникам Пленуму про свою 
роботу і про ті труднощі, з якими дово
дилось іноді зустрічатись.

Лїеханізатор повідомив про те, з яким 
недовір’ям зустріли в колгоспі куку
рудзу, як деякі бригадири виділяли під 
неї найгірші землі і то невеликими ді
лянками.

Кукурудза саме і виявилась тією 
культурою, яка нам, як кажуть, допо
могла вийти в «люди», — заявив тов. 
Жудро. У минулому році його лайка 
зібрала з кожного гектара по 1.165 
центнерів зеленої маси з качанами. Ку
курудза допомогла колгоспові подолати 
відставання в розвитку тваринництва. За 
останні два роки поголів’я худоби збіль
шилось майже втроє.

В дебатах виступив перший секретар 
Дніпропетровського обкому партії А. І. 
Гайовий. Вказавши на деякі позитивні 
результати, досягнуті в сільському гос
подарстві області, він сказав, що до пер
шого квітня намічається одержати 800— 
850 тисяч поросят. Провадиться підго
товка до того, щоб у цьому році відго
дувати 1—1,2 мільйона свиней. На дум
ку промовця, область може при даль
шому значному зростанні поголів’я худо
би уже в 1961 році виробити м’яса по 
72 — 75 центнерів і молока по 330 — 
340 центнерів на сто гектарів земельних 
угідь. Щоб виробляти в потрібній кіль
кості продукти тваринництва, сказав да
лі тов. Гайовий, необхідно в 1961 році 
одержати 180—200 мільйонів пудів зер

на. Тепер у ланках і бригадах, в кол
госпах і радгоспах розгортається бо
ротьба за високий урожай. Під куку
рудзу відводяться найкращі землі, за
вершується комплектування механізова
них ланок. Господарства повністю за
безпечені гібридним насінням кукурудзи. 
В області також розширяються посіви 
на корм таких культур, як цукрові бу
ряки і горох.

Докладно спинився на питаннях мобі
лізації резервів у сільському господар
стві і зниження собівартості продукції 
бригадир тракторної бригади колгоспу 
імені Кірова Воронезької області ЛІ. Ф. 
Мануковський. Ділячись досвідом своєї 
бригади, промовець каже, що вона зумі
ла механізувати майже всі процеси 
вирощування колосових і просапних 
культур, що дало змогу значно знизити 
затрати праці на виробництво одиниці 
продукції. Собівартість одного центнера 
зерна в минулому році по бригаді ста
новила в нових цінах 1 карбованець 69 
копійок, центнера силосної маси куку
рудзи — 14 копійок. Проте деякі роботи 
на вирощуванні колосових і просапних 
культур бригада досі не може механізу
вати. У зв’язку з цим тов. Мануков
ський підкреслив, що конструктори по
винні створити такі машини, які б від
повідали назрілим вимогам.

Тракторна бригада Лі. Ф. Ліануков- 
ського змагається з бригадою, якою 
керує О. В. Гіталов. Бригади підтриму
ють між собою тісний зв’язок, обмінюю
ться досвідом, тов. Ліануковський пові
домив, що його бригада збирається 
одержати врожай зерна кукурудзи по 
40—50 центнерів з гектара.

Тепло зустріли учасники Пленуму 
появу на трибуні знатного кукурудзово- 
да двічі Героя Соціалістичної ПраціВ АВАНГАРДІ 1\ДГЛ Л О Як ЗМАГАННЯ- МиЛОДЬ
а А ЗВІСТКУ про скли

кання чергового XXII 
з’їзду КПРС колектив за

воду «Більшовик» відповів 
прийняттям підвищених со
ціалістичних зобов’язань. 
Загальні збори робітників 
прийняли таке рішення: до 
17 жовтня, дня відкриття 
з’їзду, виконати план 10 мі
сяців, а річний план — до 
14 грудня. Понадпланової 
продукції буде випущено на 
42 тисячі карбованців. В 
тому числі із зекономлених 
матеріалів виробимо 5 тисяч 
м’ясорубок, 300 соковидав- 
лювачів. Протягом першого 
кварталу завод освоїть но
вий вид продукції — серій
ний випуск сифонів.

Велика роль у третьому 
році семирічки відводиться 
впровадженню на підприєм
стві механізації. Буде най
ближчим часом механізова
на подача шихти у вагран
ки, освоєно стержневі ма
шини, проведено рекон
струкцію в ливарному цеху.

Отже, завдання колектив 
заводу поставив перед со
бою велике. І щоб успішно 
виконати ного, робітники 
під час роботи Пленуму ЦК 
КПРС стали на трудову 
вахту, яку нестимуть до дия 
відкриття XXII з’їзду Кому
ністичної партії.

Заводський комсомол у 
цін почесній вахті зайняв 
чільне місце. Комсомоль
сько-молодіжна бригада лн- 

варного цеху, яку очолює 
Зинаїда Філіпова, першою 
по заводу підхопила новий 
рух «7 за 6» і звернулась 
до всіх комсомольців заво
ду із закликом так повести 
роботу, щоб до жовтня без 
напруження виконувати за 
шість годин семигодинні 
завдання. Відгукнулись на 
це й інші молодіжні брига
ди — Лідії Таргонїної (цех 
точного литва), Дмитра 
Струля (механічний цех), 
Леоніда Письменного (об
рубний цех).

Є. В. Блажевського; ланкового колгоспу 
імені Горького Одеської області. Моя 
ланка, сказав він, вирощує всі культури, 
але головне її завдання — виробництво 
кукурудзи. її ми впрошуємо вже 13 ро
ків. У середньому з гектара збираємо по 
75 центнерів зерна.

Тов. Блажевський розповів про те, як 
його ланка добилась таких високих ре
зультатів. У минулому році весна була 
обманлива: спочатку було тепло, потім 
настали холоди і сходи загинули. Дове
лося пересівати ділянку. Незважаючи на 
це, ланка одержала по 72 центнери 
зерна з гектара.

Тов. Блажевський вивів новий, ранній 
сорт «біло-зубовидіїий». Цей сорт до
стигає за 100—105 днів і колгосп у се
редині серпня збирає зерна по 50—55 
центнерів з гектара. Якщо озимі скошу
вати на початку літа на підкормку, за
уважив тов. Блажевський, то слідом за 
цим можна сіяти «біло-зубовидну» і на
прикінці вересня збирати стигле зерно.

На трибуні — голова колгоспу «Ле
нинское знамя» Орловської області 
С. ЛІ. Фак. У цій артілі на великих пло
щах вирощуються коноплі, цукрові бу
ряки, картопля. Широкого розвитку на
брало громадське тваринництво.

Відзначивши зростання матеріального 
добробуту колгоспників, тов. Фак допо
вів про перспективи розвитку артілі, 
її грошові прибутки намічено довести в 
нинішньому році до одного мільйона 
карбованців у нових грошах.

♦ ♦ ♦
17 січня головуючий повідомив, ЩО 

в дебатах у обговорюваному питанні 
виступили 43 чоловіка. Було прийнято 
рішення про припинення дебатів.

Пленум ЦК КПРС продовжує свою 
роботу.

1 ще одну хорошу справу 
взялись зробити на честь 
з’їзду комсомольці заводу: 
забезпечити механізацію 
тваринницьких- ферм у під
шефному колгоспі «Красное 
знамя», а також підготовити 
з числа сільської молоді то
карів і слюсарів — кол
госпних спеціалістів.

Д. РОЗЕНБЕРГ, 
секретар партійної орга
нізації заводу «Більшо
вик».
м. Кіровоград.

До дня відкриття XXII з'їзді КПРС 
колектив заводу „Червона зірка“ 

зобов'язався:
1. Виконати річний план по підготовці 

виробництва, випуску семи марок нових 
машин і трьох пристосувань.

2. Пустити в експлуатацію заплановані 
на рік всі дільниці механоскладального 
цеху № 4 з обліком вводу нових виробни
чих площ та здійснення відповідних пе
репланувань.

3. Впровадити у виробництво групові 
наладки на токарних автоматах.

4. Модернізувати 35 одиниць металорі
зального устаткування.

5. Виконати десятимісячний план по 
раціоналізації і одержати умовно-річну 
економію в сумі 550 тисяч карбованців.



ПІД ПРАПОР
КОМСОМОЛ!.. Оля Ко

новаленко, як і кожен 
з нас, ще в дитинстві за
хоплювалась його подвига
ми.

I ось Оля виросла, змуж
ніла, стала робітницею Кі* 
ровоградської швейної фаб-

Ленінського

йону; ім. XX з’їзду КПРС, 
Вільшанського району; «Зо
ря комунізму», Долипсько- 
го району та багато інших.

Та не скрізь так. Вкрай 
незадовільно зростає за 
рахунок колгоспної молоді 
Олександрійська районна 
комсомольська організація 
(секретар РК ЛКСМУ тов. 
Комісарова). Первинні ор
ганізації колгоспів ім. Кар-

ЗМОЛОДУ Б Е Р Е ЖИ!

комсомолу

ор-

ЩО 
ті 
де 
ці-

рики. Дівчина старанно 
працює. Не пам’ятають по
други, щоб Оля змінне зав
дання не виконала. Та й ке 
кожному поспіти за нею в 
громадсько-корисній робо
ті. Товариші дають їй реко
мендацію. Вона вступає у 
Комуністичну спілку мо
лоді.

Гордись, друже, твоя 
сім'я поповнилась! Лише в 
минулому році до лав 
ВЛКСМ прийнято в облас
ті 14.784 юнаків і дівчат. 
.Тепер обласна комсомоль
ська організація нараховує 
в своїх рядах більше 82 ти
сяч чоловік.

Особливо помітно зросли 
Кіровоградська міська, Хме- 
лівська, Онуфріївська і Но
во-Георгіївська районні 
ганізації.

Практика показує, 
систематично ростуть 
первинні організації, 
юнаки і дівчата живуть
кавим, повнокровним жит
тям.

Останнім часом в бага
тьох організаціях поліпши
лась робота з юнаками 1 
дівчатами, які ще не всту
пили до комсомолу. їм до
ручається організація важ
ливих, цікавих справ. А до
вір’я колективу — велика 
виховна сила. Та й сам при
йом проводиться в більш 
урочистій обстановці. Час
то це робиться на відкри
тих комсомольських збо
рах, де присутні почесні 
гості — старі комуністи, 
передовики і новатори ви
робництва, керівники під
приємств і установ. Кірово
градський міськком комсо
молу почав практикувати 
вручення комсомольських 
квитків біля пам’ятника 
В. І. Леніна. Разом з ком
сомольським квитком ново
прийнятий одержує перше 
комсомольське доручення, 
зміст якого записується на 
спеціально виготовленій ли
стівці. І з першого ж свого 
кроку комсомолець почу
ває себе організатором, ро
зуміє, що він потрібний ко
лективу.

Особливо добре налаго
дили роботу по залученню 
передової молоді до лав 
ВЛКСМ комсомольські ор
ганізації колгоспів «Украї
на», ім. Щорса, Ульянов
ського району; ім. Калініна, 
ім. Леніна, Рівнянського ра-

ла Маркса, ім. Фрунзе, «За
повіт Леніна», «Комунар», 
«Прапор комунізму» в ми
нулому році прийняли в 
комсомол по 2—3 чоловіки. 
Це сталося тому, що комі
тети комсомолу в своїй по
всякденній роботі упуска
ють головне — індивідуаль
ну роботу з молоддю, нерід
ко за масовими заходами 
не бачать окремих юнаків і 
дівчат.

Не краще становище з 
ростом рядів ВЛКСМ і в 
Бобринецькому, Голованів- 
ському, Ульяновському, Но
во-Українському, Ново-Ар
хангельському, Устимівсько- 
му районах (секретарі 
тт. Галаган, Постойко, Лу- 
кашевський, Литвин, Буд
ник, Жиленко). Тільки зав
дяки безтурботності секре
тарів райкомів ЛКСМУ, 
бюро можна пояснити той 
факт, що ці районні комсо- 

' мольські організації прий
няли в комсомол в 1960 ро
ці менше молоді, ніж у 
1959 році.

Нетерпима тяганина при 
розгляді заяв юнаків і дів
чат про вступ в ряди 
ВЛКСМ та видачі комсо
мольських квитків. А це ще 
подекуди трапляється. Так, 
Хмелівським райкомом 
ЛКСМУ в грудні 1959 року 
був прийнятий в комсомол 
Василь Червінський, якому 
досі ле вручили комсо
мольський квиток.

Інколи активісти піклую
ться тільки про формальну 
сторону справи: чи знайо
мився вступаючий з Стату
том ВЛКСМ, чи заповнив 
анкету, чи має рекомендації 
і т. д., але не готують то
вариша в комсомол так, як 
це потрібно.

Комітети комсомолу 
кликані використати 
можливості, щоб розгорну
ти широкий ідейний і орга
нізаторський наступ по за
лученню всієї передової мо
лоді під прапор Ленін
ського комсомолу.

О. ТКАЧЕНКО, 
секретар Кіровоград
ського обкому ЛКСМУ.

ми впораються, попросить знову групу свиней ДЛй 

в'дг0Д,вЛ,_ Дали Володимиру 200 свиней. І І!а. 
парника виділили — молодого комуніста, трактори«, 

Єроша.

ГНОБИЛА Ніна на зборах
* виступати. Бувало, як 

Стане говорити про завдан
ня тваринників (сама ж во
на доярка) та про недолік! 
різні, — заслухатися мож
на.

— Он який у нас груп- 
комсорг, обрали її у комітет 
колгоспного комсомолу, — 
пишалася молодь ферми.

А згодом трапилося ось 
що. Вийшла дівчина заміж. 
Що й говорити, хороша це, 
радісна подія в житті лю
дини. Відгуляли 
сілля, побажа
ли подружжю 
радості, щастя. 
Правління да
ло Ніні відпустку місячну, 
щоб справи різні влаштува
ла.

З нетерпінням чекали до
ярки, коли знову на ферму 
прийде їхня подруга. Та 
так і не дочекалися. Минув 
місяць — другий, а Ніна 
Ганзенко на роботу не з’я
вилася. Довелося Іншим пе
редавати її групу корів. Не 
через одні руки перейшла 
худоба, аж поки не потра-
**»*»«•*»•*•*»»«**♦»****»*»*»***<**»* 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
20 січня 1961 р., 2 стор.

бучне ве-

взявся Володя 
застосовував у

_ Один з вас тваринництво знає добре, другий _ 
механізатор чудовий. От ви й будете доповню^ 

один одного в роботі, правлінні>

твердої вдачі

НІЧОГО гріха таїти, насмішкуваті дівчата зустрі
ли тоді його недовірливо. Все кепкували з моло

дого свинаря. А він, щойно після семирічки, брався 
до роботи так, ніби вже давним-давно усе йому було 
добре відоме. Зрештою, на фермі-таки звикли Д° 
меткого, чорноокого хлопчини. І свинарки часто по
між собою говорили:

— У нас Володя за все береться. Не ділить робот} 
на чоловічу и жіночу...

А згодом ім’я Володимира 
Цибульова стали згадува
ти в числі передовиків ра
йону. Радів хлопець. Збу
вається те,-про що мріяв 
— стане він справжнім 
тваринником.

■ ...Лихо прийшло неждано-негадано. Тяжка хворо
ба вимагала негайно залишити роботу. Нічого не 
вдієш: довелося піти з ферми. Боляче переживав Во
лодя: ну як це він без діла сидітиме? «Не можна в 
тваринництві — піду в ланку», — вирішив твердо. 
І ось він уже стоїть перед Наталією Яківною Хобою.

— До мене в ланку? — перепитує жінка. — А са
пати буряки будеш? Адже я щось не пам’ятаю, щоб 
хлопці цим займалися...

Так став він членом колективу буряководів. Підні
мався на зорі, нашвидку снідав і поспішав до маши
ни в поле їхати. А там уже старався, як міг. І таки 
довелось жінкам рівнятися на впертого сапальника —• 
завжди попереду йшов.

Не давала спокою думка: як 
нутися? Вирішив, що як тільки

би на ферму, повер- 
з польовими робота-

У цієї чорноокої дізчики 
ДВИГІВ. 
ського 
кожне 
ПО 990

На знімку: Лідія ЛОПАТЮК.

Жадібно 
за діло, 
своїй практиці метод пере
дових тваринників. А коли 
почув про знатних свинарів 
Я. Чижа і Л. Лукашев- 

ського, як завжди, занепокоївся: а то, як і собі 
спробувати? Поділився планами із завідуючим фер- , 
мою В. О. ІОзвенком, радився з членами правління.

— Берись, Володю, — відповідали йому. — Допо- 

можемо.
...Тепер юнак приходить на ферму, як справжній 

господар. Хазяйнує уміло, зі знанням справи. Тому ft 
прибавляють його підопічні по 600—700 грамів за 

добу.
Хороші це результати, нічого не скажеш. Та такни 

уже характер у хлопця, що не може він задовольни- 
тися досягнутим.

— Обов’язково відгодую в цьому році 1500 сви
ней _ обіцяє він. — І вчитимусь, — додає потім.

Як сказав — так і буде. Бо слово у свинаря, кап- 
дидата в члени КПРС. міцне. Звання зобов’язує...

А. СЕВЕРНОВСЬКА.

ХЛОПЕЦЬ

Колгосп імені Леніна, 
Новопразького району.

МИ ПОВЕРНУЛИСЯ

життя звичайне
Та шанують її в першому відділку Олександрій- 
цукрокомбінату за руки 
з телят, яких доглядає 
грамів прибавляє у вазі.

роботящі. Неспроста ж 
ЛІда Лопатюк, щодоби

Фото В. КОВПАКА.

1

заці- 
артілі. 
конто- 

По-

пила до Надії Боровик — 
сумлінної трудівниці.

А поведінкою Ніни 
навилось правління 
Викликали дівчину у
ру, поговорили з нею. 
обіцяла повернутися на фер
му, але лише до своїх корів. 
Зробили й це для Ніни, а 
Надії Боровик запропонува-

ДЕЗЕРТИРИ

Так вирішили
Ті КОМСОМОЛЬСЬКІ збори 

добре запам'яталися кожно
му. На них* розглядалося 
важливе питання: про стій
лове утримання громадської 
худоби. Тоді й вирішила мо- 

важливу 
контроль, 
ватажком

ли йти підмінною дояркою. 
Звісно, розсердилася вона І 
взагалі ферму залишила.

А що ж Ніна? Думаєте, 
стала працювати? Де там! 
Так її більше й не бачили 
на фермі. Корови ж цілу до
бу стояли ненапоєні й нена- 
годовані. Вимушений був 
голова колгоспу т. Возний 
перепрошувати Н. Боровик, 
щоб узялася доглядати ху
добу.

Обуренню тваринників не
має меж. Адже, наслідуючи 
приклад свого групкомсор-* 
га, самовільно залишили

ферму комсомолки Валенти
на Щербак та Ольга Бубно
ва. Перша стала домашньою 
робітницею працювати, а 
друга просто без діла си
дить.

Слідом за цими доярками 
пішли з ферми Олена Слуць- 
ка, Антоніна Стрюк, Галина 
Грузденко. Такі прикрі фак

ти повинні б 
виклнктаи три
вогу в комсо
мольській орга

нізації колгоспу. Та, на 
жаль, ні секретар т. Масель- 
ський, ні члени комітету не 
турбуються з приводу цьо
го. Грають у мовчанку І 
працівники райкому комсо
молу. Хоч їх прямий обов'я
зок — виховувати молодь. І 
комсомольці повинні повер
нути вищезгаданих товари
шів до колективу.

В. БУЛАВЕНКО, 
завідуючий молочно
товарною фермою кол
госпу «Заповіт Лені
на».

Хмелівський район.

лодь взяти цю 
справу під свій 
Слідом за своїм ______
Г а л и но ю Пустовойчвнко 
майже всі юнаки і дівчата1 
п ятої рільничої бригади'• 
пішли працювати в тварин- 
ництво. <’

Тепер у колгоспі Імені,' 
Карла Маркса усім відомі’ 
імена Миколи Чуприни,' > 
Анатолія Шкурата, Алли.' 
Сидоренко, Г ригорія На-\
у менка. Своєю старанністю > 
в догляді за молодняком ’ 
уже відзначилися Ніна Вдо-' 
вина, Володимир Бондарен-, 
ко, Володимир Богдан, Вік
тор Прищепа.

Комітет. комсомольської 
організації колгоспу прово
дить значну роботу по зміц- 
^На.Ю. кадР1в тваринників, 

було направлено 39 юнаків

М И ТОДІ ще в школі вчи
лися. Клас був хоро

ший, дружний. Збиралися 
всі в рідному колгоспі зали
шитись. Та вийшло так, що 
лише Леонтій Лукашевський 
та ще кілька юнаків від
разу своє покликання зна
йшли.

А от ми за рік переміни
ли чимало занять. Все з од
нієї роботи на іншу бігали. 
І телятницями побували, І 
за доїльний апарат бралися, 
і на різних працювали. Все 
собі справу до душі не мог
ли підібрати. Хотілося зро
бити щось особливе, а що— 
і самі не знали.

Потім вирішили у місто 
податися: може саме там 
наше місце? А оце недавно 
виступ Леонтія Лунашев- 
ського в газеті прочитали. 
Заставив він нас серйозно 
замислитись над своїм жит
тям. Бо таки правий в усьо
му наш однокласник. Тож 
порадилися ми між собою і 
вирішили, що в рідній арті
лі наші руки потрібніш!, 
там більше користі прине
семо. I от ми —- в правлін
ні. Вислухали нас уважно, 
а потім доручили діло важ
ливе гусей колгоспних 
Доглядати.

Полюбилася нам нова

справа. і! думни тепер стали 
інші. Все нас непокоїло: ад
же в Москві Пленум Цен
трального Комітету рідної 
партії проходить. Всі пере
дові люди рапорти пишуть. 
А ми чим Батьківщину сф 
радуємо? Поки що нічим.

Та в боргу не залиши
мось. Обов’язково щось но- 
рисне зробимо. І вирішили ' 
ми так. У нас же 1.400 од
них тільки гусок-несучон. 
Хай, принаймні, по 10 яєць 
знесе кожна з них, І то 
вже буде 14 тисяч штук. 
А скільки-то гусенят 
на вивести...

Домовилися між 
бою: виробимо до дня
криття XXII з’їзду нашої 
партії 350 центнерів гуся* 
тини. Це й буде нашим тРУ- 
довим подарунком країні.

Тепер майже в ножному 
колгоспі птицю розводять« 
От і треба, щоб за це діпо 
молодь взялася. Тому й 
звертаємося ми до всіх дів* 
чат області. Давайте будем 
боротися за те, щоб вироби
ти якомога більше цінного 
м яса. Тож виходьте на з«** 
гання з нами, подруги!

Ольга ЛЕВЧЕНКО, 
Віра УСТЕНКО, 

птахаркн колгоспу імені 
Леніна, Олександрів* 
ського району.

нон-

Й* 
ВІД'

тракторі «КДП-ЗдГв' адж імськйЬКИЙ- ?(гтаеІ’тнй Р'« працює п» 
ського району. Майже артілІ ,м- Леніна. Кіровоград-
шим завершує підготовку довіпемл?У«СУМЛІНННЙ механізатор пер-Григорій і В ниЖїХу оои? готиОМУ т?хніки до “* •
ні він закінчує ремонтувати Р вес”і бойову зустріч. Ми-
сільськогосподарський інвентар ^ий НчяипіЗД°Ву с!пзлкУ- Вкь 
ністю відремонтований. Р’ ЯЕИП 38кРІплений за ним, по»-

Фото: І. НАЗАРТІЯ.

дить значну роботу по зміц- > 
ненню кадрів тваринників ■ 
У минулому році на ферми 
було направлено 39 юнаків 
і дівчат. З їх числа створено 
спеціальні пости, які слідку
ють, щоб корми використо
вувались раціонально

В. БУРЛАЧЕНКО, 
Інструктор Устимівсько- 
го райкому комсомолу.

На знімку: Г. КОДАЦЬКИЙ за роботою.

І



Хотілося б узнати подробиці істо
рії «Наталки Полтавки», її сценіч
ного життя.

Анатолій ЧАЛИЙ, 
робітник.

Наталку 
вісімдесят

«Вісімдесят літ 
грають на сцені, 
літ від неї віє молодістю, 
свіжістю і вона так само 
мила серцеві кожного осві
ченого і неосвіченого чоло
віка тепер, як і в часи сво
го народження». Так на по
чатку нашого століття пи
сав великий український 
драматург І. К. Тобілевич.

Минуло ще шість десяти
літь після того, як були на
писані ці рядки, але твір 
1. П. Котляревського й зараз 

, і їде 
поетичною 

. гумором,

хвилює глядачів, чарує 
своєю щирістю, і 
чистотою, світлим 
красою народ 
них мелодій. 
Невмирущість

«Н а т а лк и 
Полтавки» «в 
надзвичайн і й 
її простоті, 
Правді і, най
головніше, в 
любові автора 
до свого на
роду, любові, 
котра з серця 
Котляревсько
го перейшла на

сцені багатьох професіональ
них і аматорських труп. В 
Галиччині вона йшла в пере
робці на місцевий лад під 
назвою «Дівка на виданні». 
Коли при Київському уні
верситеті сто років тому ви
ник студентський театр, 
аматори звернулись до цієї 
перлини української драма
тургії. В її постановці бра
ли участь М. Старицький і 
М. Лисенко.

Про популярність «Натал
ки Полтавки» свідчить і той 
факт, що в сім’ї Тобілевичів 
добре знали пісні і цілі 
сцени, а мати І. Тобілевича, 
М. Садовського, П. Сакса- 
ганського, хоч і була не
письменна, але знала на
пам’ять всю п’єсу і чудово 
співала Наталчині пісні.

Визначну роль відіграв 
твір Котляревського в твор
чій біографії Марії Занько- 
вецької. Наталка була її 
першою роллю, зіграною на 
сцені ніжинського аматор-

полемічний, «Наталка Пол
тавка» поклала початок но
вій українській драматургії, 
стала «праматір’ю україн
ського народного театру».

Сценічна історія «Натал
ки Полтавки» настільки ба
гата, що з неї можна склас
ти велику і цікаву книгу. 
Перегорнемо лише кілька 
сторінок цієї ще не написа
ної книги.

Вперше п’єсу Котлярев
ського було поставлено в 
1819 році в Полтаві, що бу
ла тоді резиденцією гене
рал-губернатора Малоросії. 
Директором Полтавського 
театру був сам Іван Петро
вич Котляревський, він брав 
безпосередню участь у під
готовці вистав. Котлярев
ському вдалося залучити до . 
трупи найкращі артистичні ського гуртка. В цій ролі

Й®К
•л

утвір». 
К. То-

ставилась у передреволю
ційні роки, в цій обробці 
пісні «Наталки» поширюва
лись у народі.

Незважаючи на велику 
популярність опери, бачити 
її на сцені могла лише 
невелика частина трудового 
люду.

Тільки в радянський час 
видатний класичний твір 
став справжнім надбанням 
народу. Широкій популяри
зації «Наталки Полтавки» 
сприяли екранізація опери, 
зроблена в 30-х роках ре-- 
жисером /. П. Кавалерідзе, 
а також грамзапис усього 
твору та окремих вокаль
них номерів у виконанні 
видатних радянських спі
ваків.

Над сценічним І музич
ним втіленням «Наталки 
Полтавки» працювали най
кращі артистичні сили: 
М. Л итвиненко-Вольгемут, 
І. Паторжинський, 0. Пет- 
русенко, І /. Козловський, 
3. Гайдай, М. Г рииіко, 
П. Білинник, А. Бучма (як. 
режисер і виконавець ролі" 
Возного). У виконанні май- 
трів Київського театру опе
ри та балету імені Т. Г. 
Шевченка «Наталка Пол
тавка» двічі (у 1936 і 1954 
роках) репрезентувала мис
тецтво Радянської України 
в столиці нашої Батьківщи
ни — Москві.

В грізні роки Великої 
Вітчизняної війни театри не 
раз зверталися до улюбле
ного народного твору. В 

найсуворі ш і 
місяці війни 
франківці по
слали під 
Сталіне рад 
фронтову 

бригаду, очо
лену Амвро- 
сієм Бучмою, 
в репертуарі 
якої була 
«Наталка Пол
тавка». Серед 
матері а л і в 

музею театраль■

ЗАВЖДИ з людьми
— Дівча-а-ата! Микола Леонтійович іде!..
Розчинились двері корівника і на вході з’явився вчи

тель місцевої школи Микола Міщенко. А за кілька хви
лин він уже сидів у тісному колі доярок. Роздавав їм 
газети і журнали.

— Ось прочитаєте самі і переконаєтеся, яку вигоду 
дає механізоване доїння. Цікаві думки тут викладав 
Марія Харитонівна Савченко. Ну, це ви вдома почитає
те. А зараз слухайте про інше.

І він розповів про Пленум ЦК КПРС, про події 
в Конго та на Кубі. А коли агітатор скінчив бесіду, 
довгенько ще відповідав на запитання цікавих, допитли
вих дівчат...

Завжди між людьми Микола Міщенко. Хоч і немало 
в нього справ у школі, та він встигає всюди. Як тільки 
закінчується трудовий день, молодий вчитель поспішав 
туди, де збираються юнаки й дівчата. Там, в клубі, він 
не гість. Допомагає організувати дозвілля молоді, керує 
гуртками художньої самодіяльності.

Незабаром в селі відкриється народний університет 
культури. Читатиме в ньому лекції і Микола Міщенко, 
комсомольський активіст.

с. Лозовате, 
Ульяновського району.

М. ШЕВЧУК.

КОРОТКО
Учасники художньої самодіяльності дев’ятої бригади 

колгоспу «Україна», Ново-Архангельського району, 
здійснили постановку драми Панаса Мирного «Лимерів- 
на». Головні ролі у виставі виконали К. Руденко, 
В. Шпак, І. Бузило, М. Галушко та інші.

А. ГАШПОРЕНКО.
* ♦ ♦

Колгоспники другої рільничої бригади артілі «Побе
да», Хмелівського району, забули, коли дивились кіно
фільми. Літом клуб був зайнятий під контору, а зараз 
кіномеханік В. Ковальов не бажає їздити по морозу І 
тому всю «роботу» зосередив в с. Михайлівні, де постій
но проживає. А куди дивиться завідуючий районним 
відділом культури тов. Грицаенко?

М. ДЕМЧЕНКО.

□ о□ □□ о 
а□□

го перейшла на його 
Це писав той же І. 
білевич.

Людина передових 
дів, Котляревський написав 
Свою «малоросійську опе
рі/» (як вона значиться у 
автографі) у відповідь на 
Поширення фальшивих псев
донародних п’єс з україн
ського побуту, в яких жит
тя українських селян І мо
ва українська нещадно пе
рекручувались. Особливе 
обурення викликав у Кот
ляревського водевіль О. Ша- 
ховського «Козак-стихотво- 
рец», який висміяний у п’є
сі устами Петра і Виборно
го. Котляревський прагнув 
утвердити на сцені дійсно 
Народну драму, взяту з са
мого життя, з характерни
ми для українського села 
Соціальними колізіями, мо
рально-етичними уявлення
ми, типовими характерами. 
Джерелом для себе він об
рав народну творчість, вико
риставши також кращі до
сягнення тодішньої росій
ської драматургії. Виник
нувши як твір літературно-

погля-

сили. Серед них був і ак- 
тор-кріпак Михайло Щеп- 
кін, у майбутньому великий 
російський актор, який зай
мав тоді скромну посаду 
помічника режисера, але 
фактично був душею всього 
колективу, його художнім 
керівником. Щепкін — пер
ший виконавець ролі вибор
ного Макогоненка. Протя
гом усього життя Щепкіна 
«Наталка Полтавка» і «Мос- 
каль-чарівник» Котлярев
ського лишалися в репер
туарі московського Малого 
театру, де 
перекладі, 
мовою.

Першою 
лі Наталки була відома на 
Україні обдарована актриса 
і співачка Катерина Нальо- 
това.

Відоме прізвище і першо
го композитора «Наталки», 
автора чудових мелодій, що 
увійшли в народ. Це — хар
ківський музикант і педагог 
Барсицький.

У першій половині І се
редині XIX століття «Натал
ка Полтавка» ставилась на

вони йшли не в 
а українською

виконавицею ро-

артистка успішно дебютува
ла на професіональній сцені 
в трупі М. Кропивницького.

Свій внесок у сценічну 
Інтерпретацію образів «На
талки Полтавки» зробили 
Марко Кропивницький (Ви
борний), Микола 
ський (Микола), 
Саксаганський і. 
Марія Садовська-Барілотті 
(Наталка), Денис 
(Петро). В такому складі 
п'єса йшла під час 
фальних гастролей 
ської трупи у Петербурзі в 
1886 році. Протягом трьох 
місяців вона ставилася 20 
разів І проходила постійно 
з великим успіхом.

Нове народження «Натал
ки Полтавки» відбулося у 
1889 році в Одесі, коли її 
вперше було показано у 
музичній інтерпретації Ми
коли Лисенка. На основі 
п’єси із співами, якою була 
«Наталка» до того часу, ге
ніальний український ком
позитор створив оперу — ці
лісний музично-драматич
ний твір. В обробці Лисен
ка «Наталка Полтавка»

Садов-
Панас 

(Возний),

Мова

тріум- 
україн-

Державного 
ного мистецтва У PCP є від
зив про фронтовий спектакль 
«Наталки Полтавки»: «Ваше 
мистецтво, — писали героїч
ні захисники Вітчизни, — 
дає нам нові джерела ба
дьорості і сили...».

Майже півтораста років 
живе молода, чарівна «На
талка Полтавка». Сценічна 
доля її підтверджує проро
чі слова Великого Кобзаря 
України, звернені до автора 
справді народного твору 

Котляревського:
Будеш, батьку, панувати, 
Поки живуть люди; 
Поки сонце з неба сяє, 
Тебе не забудуть!

А. ДРАК. 
старшин науковий пра
цівник музею театраль
ного мистецтва УРСР.

I.

В. Г. БЄЛІНСЬКИЙ
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РАДЯНСЬКІ люди і про- 
’ гресивна громадськість 
всього світу готуються в бе
резні нинішнього року широ
ко відзначити 100-рІччя з 
дня смерті вірного сипа 
українського народу, ге
ніального поета, художника, 
революціонера - демократа, 
борця проти царизму і крі
пацтва Т. Г. Шевченка. В ці 
дні не можна не згадати 
сердечної, теплої, справді 
братерської уваги, якою ото
чували українського поета 
передові російські діячі, за
хищаючи Т. Г. Шевченка від 
переслідувань царизму, жан
дармерії, цензури.

Ось перед нами одно із 
численних свідоцтв — росій
ський літературно-політичний 
журнал «Отечественные за
писки». том X за 1840 рік. В 
ньому надрукована рецензія 
на «Кобзар». Автором^ її 
був видатний російський ре
волюційний демократ, літера
турний критик і філософ 
В. Г.‘ Бєлінський. Як відомо, 
саме в цей час він здійс
нював Ідейне керівництво 
Журналом «Отечественные 
записки». очолював його 
критико-бібліографічпий від
діл.

В. Г. Бєлінський, дуже 
схвально зустрів «Кобзар», 
його рецензія сповнена доб-

докоряти Т. Г. Шевченку за 
те, що він пише українською 
мовою.

«Имя г. Шевченко, если 
не ошибаемся,—читаємо в ре
цензії,— в первый раз еще 
появляется в русской литера
туре, и нам тем приятнее 
было встретить его на книж
ке, в полной мере заслужи
вающей одобрение крити
ки».

«Стихотворения г-на Шев
ченко, — продовжує автор,— 
ближе всего подходят к так 
называемым народным пес
нопениям: они так безис-
кусственны, что вы их легко 
примете за народные песни и 
легенды...»

Сто двадцять років мину
ло з того часу, коли з сторі
нок журналу «Отечественные 
записки» пролунав моїутній 
голос славного І незабутньо
го В. Бєлінського на під
тримку І захист талановито
го українського Поета 
Т. Шевченка. Цей голос ви
разно чути 1 сьогодні, коли 
український народ в друж
ній сім’ї радянських рес
публік з допомогою великого 
російського народу та інших 
народів СРСР успішно 6улує

НА ШЛЯХУ ПОРУШНИКІВ—ЧЕРВОНИМ СВІТЛОФОР
ҐЛДНА за одною мчать автомашини 

вулицями Кіровограда. Водії поспі
шають виконати свої завдання, їх посла
но у важливій справі. Але зрідка трап
ляються і такі, що сьогодні непевно по
чувають себе за кермом, бо вирушили з 
гаража у «лівий» рейс. Ось чому їм так 
Хочеться об’їхати іншою вулицею пра- 
Ївника державтоінспекції. Але що це? 

вое юнаків з червоними пов’язками на 
рукавах вимагають зупинити машину.

кон- 
авто- 
Куди

— Ми члени комсомольського 
трольного поста по використанню 
транспорту. Ваш путьовий лист? 
прямуєте?

— ЇДУ на ринок, — відповідає 
гублений водій, 
наказав...

В розмову втручається і голова артілі 
імені Кірова, Знам’янського району, 
М. М. Краснов, який прикотив з дружи
ною.

— Так це ж «Волга» колгоспна...
— От саме тому й не можна їздити в 

особистих справах. До речі, у путьовому 
листі вказано, ніби ви на нараду при
їхали., Це що, «опечатка»?

Під’їжджає ще одна машина. Та ж 
історія: голова колгоспу імені Сталіна, 
Дооровеличківського району, І. Я. Оче-

роз-
Ось голова колгоспу

наш прибув побазарювати, ще й двох 
незнайомих по дорозі підібрав. Дирек
тор Мар’янівського цукрорадгоспу, Ма- 
ловисківського району, Л. Ф. Доморос
лий теж послав машину по' бездоріжжю, 
бо його дружині захотілось обнов.

Цікавий діалог відбувся з пасажира
ми всюдихода «ТФ 71-63».

— Чому пригнали машину майже за 
50 кілометрів? — поцікавились члени 
поста у голови колгоспу імені Калініна, 
Компаніївського району, т. Вернигори і 
секретаря парторганізації т. Литвиненка.

— Ми приїхали у справах до артіль
ного ларка, — була відповідь.

Фактично ж виявилось, що ларьок у 
той день взагалі не відкривався.

Щонеділі виходять на чергування по 
місту члени комсомольського поста. На 
нашому рахунку вже чимало затриманих 
порушників, по сигналах поста відповід
ними органами вживаються заходи. Гро
мадськість повинна добитися того, щоб 
кожна машина, яка вирушила у «ліву» 
поїздку, зустріла на першому ж пере
хресті червоний світлофор.

В. КВАШНЕВСЬКИЙ, 
Начальник комсомольського поста, 
інструктор Кіровоградського міськ
кому комсомолу.

комунізм.
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Комсомолець Сергій Гіін- 
ляк — громадський уповно
важений по передплаті га
зет і журналів. В селі Іва- 
нівці, Олександрівського ра
йону, завдяки умілій роботі 
Сергія комсомольці і молодь 
передплатили 50 екземпля
рів обласної газети «Моло
дий комунар».

11а знімку: Сергій ГНИ- 
ЛЯК.

Фото В. КОВПАКА.

Перебудова фізкультур
ного руху в країні, створен
ня два роки тому Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій відкрили широ
кий простір для розвитку 
масового спорту серед на
селення.

ЗВІТИ I
1'ськнх зустрічей з футбола 

в Польську Народну Рес
публіку, майстер спорту' з 
боксу Юрій Володів в скла
ді збірної команди України 
виступав у Румунській На- 

іродній Республіці, майстер 
<спорту кіннотник Гусельни- 
' ков брав участь у міжна- 
•Іродних змаганнях в Чехо- 

словаччині, а зараз готує
ться в складі збірної коман
ди Радянського Союзу з 
кінного спорту до поїздки в 
Англію.

Спортивні організації при 
активній участі обласної ра
ди профспілок споруджу
ють у місті Кіровограді Па-

ІбD
СҐ
□

піонерської ІS1 ДВОРІЧКИ!
□ 

ко- 
Бу-

В СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
лац спорту методом народ
ної будови. В районних 
центрах комсомольці та мо
лодь . будують стадіони, 
спортивні майданчики. Те
пер 13 міст і районів об
ласті мають обладнані май
данчики і стадіони.

Розпочали будівництво 
стадіонів в Компаніївці, До- 
бровелнчківці.

Деякі ваші успіхи в роз
витку фізичної культури і 
спорту цілком підтверджу-

ЧИ знаєте ви, що
...телевізійні передачі веду- 

8ся на віддалі в кілька десят
ії кілометрів, а фотографуван

ня Місяця з нашої космічної 
ракети передавалось на Землю 
з віддалі до 470 тисяч кіломет
рів! Отже, телебачення, яке 
обслужувало Місячник, було в 
100 мільйонів раз чутливіше зви
чайного наземного телебачення?

...довжина всіх залізничних 
колій в Радянському Союзі до-

• • •

рівнюе приблизно довжині трьох 
екваторів або становить 
третину віддалі від 
Місяця?

...людина почала 
ти хлібні злаки ще в 
часи? Вчені вважають, що лю
дина вживає зерна пшениці в 
страву вже понад 10 тисяч ро
ків тому? В широкому сімействі 
злакових культур нараховується 
коло 4500 видів рослин?

одну 
Землі до

вироіцува- 
стародавні

"КОМУН АРУ* ІМВІДМТЬ
Секретар Бобринецького РК ЛКСМУ тов. Галаган 

повідомив редакцію, що факти, наведені в статті «А як 
ближче»..., надрукованій в газеті за 16 жовтня 1960 ро
ку, підтвердились.

База і контора «Заготскот» переносяться за місто.

Під керівництвом партій
них і радянських організа
цій, при активній участі 
профспілок і комсомолу, 
широкої фізкультурної гро
мадськості спортивні орга
нізації області добились 
деяких успіхів у своїй ді
яльності.

Зараз на Кіровоградщині 
налічується близько 218 ти
сяч фізкультурників, що на 
55 тисяч більше, ніж це бу
ло на початку 1959 року.

Тільки за минулий рік ють, що знайдено доцільну 
підготовлено 12 майстрів 
спорту СРСР. Це борці кла
сичного стилю тт. Макарен
ко, Заремба, Мокляк, фех
тувальник т. Яременко, гім
насти тт. Долженко, Тол- 
чинський, акробат т. Єрма- 
ков, мотоцикліст т. Онуфрі- 
єнко, кіннотники тт. Горбен-^, 
ко, П’янова, а також» 
гппптгирни -— ппрпетяяни-» Бельгія в дпі загального спортсмени — представив » страйку. Студе,гги Брюсселя 
КИ стрілецького спорту» сидять на бруківці: вони
тт. Денисенко та Олер-» — - —----- “ —
ський. А всього виконали» 
нормативи спортивних роз-» 
рядів близько двадцяти ти-» 
сяч юнаків та дівчат. к

Спортсмени Кіровоград-И 
щини, захищаючи честьИ 
нашої Батьківщини, торікИ 
виступали на міжнарод-% 
них змаганнях. Футбольная 
команда «Зірка» виїжджа-0 
ла для проведення товари-^

---

форму організації фізкуль
турного руху, при якій ви
рішальну роль відіграють 
громадські організації.

Відповідно до постанови 
президії Союзу спортивних 
товариств і організацій Ук
раїнської PCP в січні—лю-

ВИБОРИ шпили і пропис 
тому цього року в колек- g С' * _
тивах фізкультури, містах і g 
районах повинні пройти ви-5 
борчі збори та міські, 
ЙОННІ конференції. В берез-□ 
ні відбудуться конференції g 
обласних фізкультурних ор-§ „ 
ганізацій. Організаціям g піонерів — бажаний
спортивного союзу треба g ’ .......
подбати, щоб конференції g 
пройшли на високому opra-g 
нізаційному пізні. g

Разом з профспілками та g 
комсомольськими організа-g 
ціями необхідно виробити g 
практичні заходи, спрямо-g 
ваш на поліпшення спор-g 
тивної роботи, на залучен-g 
ня нових мас трудящих до g

□ 
□ □ 
о□□□□ □ 

занять фізичною культу-g 
рою і спортом. g

Потрібно, щоб ПІДГОТОВ-g -г— -
ка і проведення конферен- g „ового>< 
ПІЙ сприяли завершенню ор-g НАДІЙШЛИ цінні мате- 
ганізації колективів фізич- g ріали з Ліоскви, Ульяновська, 
1ІОЇ КУЛЬТУРИ І особливо g Праги, Лсйпціга, куди боб- 
об’єднаних колективів у g р
всіх містах і селах області, g ’ в. воленко, 

На зборах І конференціях g старший піонервожатий. 
необхідно обговорити ПИ- g çg ПІОНЕРИ Первозва- 
танпя будівництва спортив- g нівської середньої школи, 

• НИХ споруд. Кожний колек- g Кіровоградського району № 
тнв (blovxrnuTvnu ПППНПРМО Р’и,и™ доб“™0!’ того! іцоС 
мати свої .. u „ г_____
данчики. Велику увагу СЛІД g школою. Так, завдяки піклу- 

. J " 5= впоив/ь тлпяпиіІИП ftVJin ТІЛ-також приділити фізичному g 
вихованню в школах і уч-g 
бових закладах. g

Нині є всі можливості □ 
для того, щоб фізична куль- □ 
тура і спорт міцно ввійшли □ _ ----- о

U
□ 
о □ о а□ 
S

□ □ 
□ 
□ 
□ □ 
□ □ 
□ 
□ □ □ 
о 
о 
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& ПІОНЕРИ Олександрі- ° 
ської середньої шг.ел:: М ! - 
зобов’язались зібрати за два 
роки 40 
Своє зобов’язання вони вже 
виконали.

Л. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
старша ліонервожата.

РІК ТОМУ в Бобринець- 
середній школі № 1 була 

створена музейна 
В. І. Леніна. За 
піонери виготовили

Ф ТАНЦЮВАЛЬНИЙ 
лектив Знам’янського

гість на підприємствах міс
та. За хорошу роботу юні 
танцюристи нагороджені по
хвальною грамотою міськко
му комсомолу.

К. КЛИМУШКО.

S3 
ній

ЄЄ!*

(Огляд повідомлень
ТАРС)

«Г1РШЕ, НІЖ 
ПЕРЕДРІКАЛИ 

НАЙБІЛЬШ 
ПЕСИМІСТИЧНІ 

ПРОРОКИ»

політика, — вторить слідом 
за Мі----------- -и. ._ 1-а----

НА ЦЬОМУ ТИЖНІ
KiHîivpTkrn бр.'чел;

|_1 А ЦЬОМУ ТИЖНІ за- 
кінчується безславне 

президентство Ейзенхауера. 
Американці підбивають не
втішні підсумки його вось
мирічного перебування в Бі
лому домі. В хорі критич
них виступів американської 
преси на цю тему доміну
ють біль і роздратування. 
Мабуть, найточнішу оцінку 
діяльності уряду Ейзенхау
ера дала «Вашінгтон пост», 
назвавши її періодом «не
виконаних обіцянок і упу
щених можливостей».

Замість обіцяної мирної 
політики уряд Ейзенхауера 
здійснював «політику балан
сування на грані війни». 
Потворені дітища цієї зло
чинної політики — агресив
ні блоки, воєнні бази на 
чужій території, відродже
ний з праху німецький мі
літаризм і, в кінцевому під
сумку, напружена обста
новка в світі, що таїть в со
бі небезпеку нової винищу
вальної війни.

Політика підготовки до 
війни ненависна народам, 
тому дії уряду Ейзенхауе
ра викликали загальний 
осуд і серйозно підірвали 
міжнародний престиж Спо
лучених Штатів. «Ніхто не 
може з гордістю вказати на 
наші діла»г — заявив голо
ва американської палати 
представників Моргай.
«Американська зовнішня

.органом «Нью-Йорк 
геральд трібюн», — зазна
ла ряду найгірших невдач 
протягом 1960 року — ро
ку літака «У-2» і провалу 
наради на найвищому рів
ні».

Не виконав своїх обіця
нок уряд Ейзенхауера і що
до «розквіту американської 
економіки». Країна пережи
ває нині третій за останні 
сім років промисловий спад. 
В США вже налічується 
близько 5 мільйонів безро
бітних. «Наше становище,— 
заявив цими днями член 
американського конгресу 
Даніель Флад, — значно 
гірше, ніж пророкували най
більш песимістичні проро
ки».

Уряд Ейзенхауера перед 
тим, як піти з Білого дому 
не вжив ніяких заходів для 
поліпшення становища тру
дящих. Проект бюджету на 
1961—62 фінансовий рік, на
дісланий Ейзенхауером кон
гресові, передбачає нове 
збільшення витрат на воєн
ні цілі.

Американський народ спо
дівається, що уряд Кеннеді, 
який приступає до вико
нання обов’язків 20 січня, 
врахує гіркі уроки своїх 
попередників й обере реа
лістичний і розумний курс 
політики.

по- 
Ей-

РІШУЧА ВІДСІЧ 
АГРЕСОРАМ

Перед тим, як піти з 
літичної арени, уряд
зенхауера доклав великих 
зусиль для розпалювання 
вогнищ воєнної небезпеки

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

і Лаосі, 
імперій- 
рішучий 

У відповідь

на Кубі, в Конго 
Але агресивні дії 
лістів зустрічають 
осуд народів, 
на американські плани во
єнної інтервенції проти Ку
би все прогресивне людство 
заявило про свою солідар
ність з героїчним кубин
ським народом. Серйозне 
попередження агресорові 
зробили соціалістичні краї
ни. Народи Латинської 
Америки виявили готов
ність стати на захист Куби 
із зброєю в руках.

Керівники профспілкових 
і робітничих організацій Ла
тинської Америки, що при
були в Гавану на святку
вання других роковин ку
бинської революції, опублі
кували заяву, в якій гово
риться: «Кубинська рево
люція користується визнан
ням і твердою підтримкою 
робітників і селян Латин
ської Америки. Справа ку
бинської революції є на
шою власною справою, 
справою всієї Латинської 
Америки в її боротьбі за 
соціально-економічне визво
лення».

Події останнього тижня в 
Конго свідчать про поси
лення боротьби конголезь
кого народу проти імперіа
лістів та їх підручних на 
зразок Мобуту і Чомбе. У 
військовому таборі Тісвілі 
сталося повстання серед 
мобутівськнх солдатів. При
хильникам законного уряду 
вдалось на" кілька годин 
звільнити Патріса Лумум- 
бу. Повстання вибухнуло 
під впливом перемог, здо
бутих цими днями армією 
законного уряду в провінції 
Ківу і Північній Катанзі.
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макети 
«Ленін в Розливі», «Кабінет 
Леніна», «Ленін переходить 
через Фінську затоку». Го-

фізкультури повинен о жодна дитина віком від 7 до
--- " спортивні МЯЙ-° 15 років не лишилась поза

о ванню товаришів, була по- 
о вернена в школу 

Ніна Самойлюк 
ЛЬ 2.

в побут населення.

В. ЖУЧЕНКО, 
» голова обласної ради
» Союзу спортивних то-

зупиннли вуличний рух. » вариств і організацій.
Фото БЕЛЬГА. £>

Фотохроніка тарс.

■: п Люба

піонерна 
h загону

БОИКО, 
голова ради дружини.

ф КОМСОМОЛЬЦІ - ДЕСЯ- 
ТИКЛАСНИКИ Компаніїв- а 
ської середньої школи — 
перші друзі піонерів. Вони 
часто бувають в загонах, 
проводять роботу за складе
ним у загоні планом.

О. БАЛАШОВА, 
старша піонервожата.

В Лаосі патріотичні заго
ни Патет-Лао і урядові вій
ська під командуванням ка
пітана Конг Ле завдають 
поразок проамериканській 
кліці Носавана. В рядах 
заколотників почалась па
ніка. Вони готують до ева
куації столицю В’єнтьян, до 
якої наближаються війська 
патріотів. Успіхи патріотич
них енл штовхають амери
канських імперіалістів на 
нові злочини проти лаосько
го народу. Передані зако
лотним військам американ
ські літаки зробили цими 
днями кілька повітряних на
льотів на урядові війська, 
застосувавши проти них 
ракетну зброю. Наш уряд у 
своєму поданні урядові 
США кваліфікував ці дії 
США як грубе порушення 
Женевських угод 1954 року 
по Індокитаю. Уряд СРСР 
висловив надію, що США 
•припинять воєнну допомо: 
гу заколотникам і погодя
ться на скликання наради 
ряду держав у питанні про 
мирне врегулювання стано
вища в Лаосі.

МОЛОДІ МУЖНІЄ 
В БОРОТЬБІ

Молодь веде активну бо-

ротьбу проти капіталістич
ного гноблення, за демокра
тію, мир і 
грес.

Цілий 
страйкова 
щих Бельгії. ІЦоб покласти 
край страйку, уряд засто
совує війська і жандарме
рію. У масових демонстра
ціях і вуличних боях з ка
рателями беруть активну 
участь робітнича молодь і 
студентство Бельгії. Разом 
зі своїми батьками і стар
шими братами вони вима
гають відставки уряду Ейс- 
кенса, розпуску парламен
ту і проведення нових пар
ламентських виборів.

Молодь Латинської Аме
рики рішуче висловлює 
свою солідарність з наро
дом Куби. Аргентінська 
«Громадянсько-радикальна 
спілка молоді» осудила під
ступи американського імпе
ріалізму і місцевої реакції. 
Аргентінська молодь, гово
риться в опублікованому 
Спілкою комюніке, приєд
нується до лозунгу кубин
ців: «Батьківщина або
смерть!», «Куба також і на
ша батьківщина!». «Ми го
тові поїхати на Кубу і, як-

соціальний про-

місяць триває 
боротьба трудя-

що буде потрібно, віддати 
своє життя, захищаючи ве
лику справу Куби», — за
певняють у СВОЇЙ ВІДОЗЕІ чі- 
лійські студенти з створе
ного недавно «Легіону при
хильників Фіделя Кастро».

Питання спільної бороть
би проти агресивних планів 
західнонімецьких мілітарис
тів, за міцний мир і краще 
майбутнє були в центрі ува
ги міжнародної зустрічі 
молоді Польщі, Чехословач- 
чини і НДР в ПлауенІ 
(НДР). Представники мо
лодого покоління цих країн 
схвалили пропозицію Між- 
народного комітету в’язнів 
концтабору Дахау про про
ведення 6—7 травня в Да
хау зустрічі молоді євро
пейських країн, а також рі
шення міжнародного сту
дентського семінару про 
оголошення 8 травня — дня 
закінчення другої світової 
війни «Днем боротьби сту
дентів усіх країн проти ні
мецького мілітаризму та ім
періалізму».

Л. СТЕПАНОВ. |
(ТАРС))
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