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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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Про підсумни січневого (1961 року) Пленуму ЦК НПРО, січневого (1961 року) Пленуму 
ЦК КЛ України та IX пленуму ЦК ВЛКСМ і завдання комсомольських організацій 
республіки у здійсненні заходів по дальшому розвитку сільського господарства 

Постанова ХНІ пленуму ЦК ЛКСМ України
Заслухавши та обговоривши доповідь секретаря ЦК 

ЛКСМ України т. Єльченка Ю. Н. «Про підсумки січ
невого Пленуму ЦК КПРС, січневого Пленуму ЦК КП 
України та IX пленуму ЦК ВЛКСМ і завдання комсо
мольських організацій республіки у здійсненні заходів 
по дальшому розвитку сільського господарства», пле
нум ЦК ЛКСМУ відмічає, що ці винятково' важливі 
рішення партії, промови на пленумах товариша М. С. 
Хрущова, спрямовані на поліпшення добробуту радтін- 
ських людей, швидке піднесення всіх галузей соціа
лістичної економіки, є зразком творчого вирішення пи
тань комуністичного будівництва.

Комсомольці і молодь України, як і весь радянський 
народ, палко схвалюючи історичні рішення січневого 
Пленуму ЦК КПРС, січневого Пленуму ЦК КП Украї
ни, приймають їх до неухильного керівництва і виконан
ня, як бойову програму дій по дальшому, розвитку сіль
ського господарства, збільшенню виробництва продук
тів землеробства і тваринництва.

Постанова Пленуму про скликання чергового XXII 
з’їзду КПРС викликала нове небувале політичне і тру
дове піднесення серед комсомольців і молоді республі
ки, які прагнуть зустріти з’їзд рідної Комуністичної 
партії новими трудовими перемогами.

З радістю і гордістю за свою рідну Комуністичну 
партію сприйняли комсомольці і молодь України Заяву 
і Звернення до всіх народів світу Наради представників 
комуністичних і робітничих партій. Висока оцінка На
радою заслуг Комуністичної партії Радянського Союзу 
перед міжнародним комуністичним і робітничим рухом 
окрилює молодь республіки на нові патріотичні звер
шення в ім’я торжества комунізму.

Важливою подією в житті трудящих Української 
PCP став січневий Пленум ЦК КП України. Участь в 
його роботі товариша М. С. Хрущова е ще одним 
яскравим проявом піклування партії про невпинний 
розквіт економікіґРадянськсї України. Юнаки і дівчата 
України від усього серця висловлюють глибоку подяку 
Центральному Комітетові КПРС, особисто Микиті 
Сергійовичу Хрущову за постійну увагу до піднесення 
всіх галузей народного господарства.

У своїй промові на Пленумі ЦК КП України товариш 
М. С. Хрущов підкреслив велику роль комсомолу і ра
дянської молоді у здійсненні грандіозних планів кому
ністичного будівництва. «Без активної участі молоді, — 
сказав Микита Сергійович, — немислиме успішне роз
в’язання- завдань господарського будівництва. Комсо
мол — це наша зміна. Під керівництвом партії радян
ська молодь впевнено йде вперед до досягнення великої 
мети, вказаної Марксом і Леніним, — до перемоги ко
мунізму». Ця висока оцінка запалює всіх юнаків і дів
чат на нові трудові звершення, надає нових сил у роз
гортанні всенародного змагання за дострокове вико
нання завдань семирічки.

Трудящі нашої країни, послідовно здійснюючи рішен
ня XXI з’їзду КПРС, досягли нових великих успіхів у 
розвитку економіки, науки і культури.
• В цих досягненнях є значний вклад трудящих Ра
дянської України, комсомольців та молоді республіки, 
які самовіддано працюють на всіх ділянках господар
ського і культурного будівництва. Молоді трудівники 
села, в авангарді яких ідуть 800 тис. комсомольців, 
активно борються за дальше піднесення сільського 
господарства. Кращі молоді трудівники колгоспів та 
радгоспів тт. Тимчук, Шиманович, Лелюк, Кадаш, Шка- 
рапа, Лукашевський, Гузик та багато інших успішно 
змагаються з видатними майстрами сільськогосподар
ського виробництва, їх заклик «Станемо врівень з ге
роями» є бойовим девізом сільської молоді.

В минулому році 23 тисячі комсомольсько-молодіж
них ланок та агрегатів вирощувули кукурудзу на площі 
3.200 тис. гектарів. Комсомол України направив на ро
боту в тваринництво 161 тис. юнаків і дівчат, пере
важно з середньою освітою. В 1.370 школах передово
го досвіду сільська молодь оволодівала прогресивними 
методами праці.

Разом з тим, всебічно проаналізувавши питання 
участі комсомольців та молоді республіки в розвитку 
сільського господарства, пленум Центрального Коміте
ту ЛКСМ України відзначає, що рівень організаційної 
роботи комітетів комсомолу ще відстає від завдань 
розвитку сільськогосподарського виробництва і не від
повідає тим вимогам, які 'ставить перед комсомолом 
Комуністична партія. Це привело до тогЬ, шо пере

важна більшість первинних комсомольських організа
цій, райкомів, обкомів комсомолу не використали всі 
можливості і резерви в боротьбі за збільшення вироб
ництва сільськогосподарської продукції.

В 1960 році республіканська комсомольська органі
зація не виконала зобов’язання по врожайності куку
рудзи. Причина цього в тому, що багато комітетів 
ЛКСМУ замість наполегливої, кропіткої роботи в лан
ках, на полях звели роботу до формального визначення 
площ і не подбали про своєчасне і якісне проведення 
всього комплексу агротехнічних заходів, на ділі не 
впроваджували передовий досвід кращих кукурудзо- 
ведів.

На тваринницьких фермах колгоспів і радгоспів пра
цює близько 450 тисяч юнаків і дівчат, що становить 
майже половину тваринників України. Це покладало 
на комсомольські організації особливу відповідальність 
в цій важливій галузі сільськогосподарського вироб
ництва. Все ж багато комітетів комсомолу погано оога- 
нізують молодь на поліпшення догляду за худобою, 
вирощування племінного стада, розведення птиці, кро
лів та створення міцної кормової бази, не створюють 
для молодих тваринників хороших умов праці.

Пленум Центрального Комітету ЛКСМ України вва
жає, що комсомольські організації досі не ведуть на
полегливої роботи по впровадженню у виробництво 
комплексної механізації вирощування сільськогоспо
дарських культур, механізації трудомістких процесів 
на тваринницьких фермах, внаслідок чого продуктив
ність праці багатьох юнаків та дівчат залишається 
низькою, а собівартість продукції — високою.

Багато комітетів комсомолу мало допомагають пар
тійним організаціям вишукувати і вводити в дію нові 
резерви, не приділяють належної'уваги культурі зем
леробства, виробництву органічних добрив, осушенню 
заболочених земель, освоєнню заплав річок, поліпшен
ню природних лук і пасовищ та ін.

Комсомольські організації ще не стали справжніми 
застрільниками впровадження, у виробництво досягнень 
науки і передового досвіду, миряться з тим, що поряд 
з передовими господарствами, бригадами, фермами є 
чимало відстаючих колективів. Комсомольські праців
ники її активісти ще глибоко не вивчають економіку 
сільського господарства.

Пленум вважає, що всі ці недоліки стали можливи
ми внаслідок послаблення організаторської і виховної 
роботи з боку багатьох комітетів комсомолу. Особливо 
незадовільно ведуть роботу по мобілізації комсомоль
ців і молоді на виконання взятих зобов’язань, на вико
ристання наявних можливостей піднесення сільсько
господарського виробництва Полтавський, Луганський, 
Миколаївський, Сумський та Ровенський обкоми 
ЛКСМУ.

Багато обласних і районних комітетів комсомолу до
пускають серйозні хиби в керівництві сільськими ком
сомольськими організаціями. Ще не вижито до, кінця 
шкідливу практику, коли соціалістичні зобов’язання 
беруться формально і, головне, не підкріплюються ор
ганізаторською роботою. Боротьба за безумовне вико
нання соціалістичних зобов’язань ще не стала законом 
життя кожної комсомольської організації, основою 
трудового виховання молоді.

В роботі ряду комітетів комсомолу мають місце еле
менти бюрократизму, парадності, шумихи. Деякі комсо
мольські працівники рідко бувають серед молоді, не зна
ють стану справ на місцях, зате часто виголошують 
гучні промови і свою бездіяльність намагаються при
крити досягненнями окремих передовиків виробництва, 
стають на шлях окозамилювання й обману. Пленум 
Центрального Комітету ЛКСМ України рішуче за
суджує таку негідну, шкідливу практику роботи.

Обкоми, райкоми комсомолу ще не приділяють на
лежної уваги вихованню у комсомольських працівни
ків і активістів почуття великої відповідальності за до
ручену справу, подекуди забувають про необхідність 
повсякденного організаційно-політичного зміцнення 
сільських комсомольських організацій. Комітети комсо
молу нерідко ідейно-виховну роботу ведуть у відриві 
від життя, від практики комуністичного будівництва. 
Юнакам і дівчатам недостатньо роз’яснюється значен
ня принципів комуністичної праці, не підкреслюється, 
що ваші досягнення в побудові комунізму залежать від 
виробничих успіхів всіх робітників і колгоспників, кож
ного молодого трудівника зокрема. Ще не стала 

гострою боротьба з тунеядцями, спекулянтами і само
гонниками, розкрадачами народного добра.

Недоліки і хиби в роботі комсомольських організа
цій по мобілізації молоді села на боротьбу за дальше 
піднесення сільського господарства привели до того, що 
багато молодих колгоспників і робітників радгоспів 
не виконали своїх зобов’язань в 1960 р. За ці недоліки 
республіканська комсомольська організація була під
дана гострій критиці на XI пленумі ЦК ВЛКСМ.

Пленум відмічає, що критика недоліків в роботі ЦК, 
обкомів, міськкомів і райкомів ЛКСМУ, комітетів ком
сомолу колгоспів і радгоспів повинна сприяти поліп
шенню діяльності всіх комсомольських організацій в 
справі найширшого залучення молоді до всенародної 
боротьби за нове могутнє піднесення сільського госпо
дарства.

Січневий Пленум ЦК КПРС особливо підкреслив, що 
головне тепер полягає в найповнішому використанні 
наявних можливостей для різкого збільшення вироб
ництва зерна, технічних культур, картоплі і овочів, 
м’яса, молока та інших продуктів уже в цьому і в най
ближчі роки. «Боротьба за неухильне піднесення сіль
ського господарства, — говориться в постанові Пле
нуму ЦК КПРС, — це найважливіша умова побудови 
комуністичного суспільства, це справді всенародна

—справа».
Виходячи з рішень січневого Пленуму ЦК КПРС„ 

Пленум ЦК КП України поставив перед трудівниками 
і республіки завдання в 1961 р. довести валовий збір 
зерна дое 2,1 — 2,2 млгл. пудів, виростити на площі 
З мли. гектарів не менше як по 50 цнт зерна кукурудзи 
на гектарі, зібрати 35 млн. тонн цукрових буряків, осу
шити і підготувати для сільськогосподарського вико
ристання 142 тис. гектарів заплавних і заболочених зе
мель, збільшити кількість корів на 800 тис. голів, від
годувати в колгоспах і радгоспах до 12 млн. голів сви
ней, різко збільшити виробництво соняшника, гречки, 
(Картоплі, овочів, фруктів і винограду.

Великі і складні завдання, які ставить Комуністична 
партія перед трудівниками села, вимагають від комсо
мольських організацій, всіх юнаків і дівчат активної 
участі у дальшому піднесенні сільського господарства. 
1961 рік повинен стати роком масового походу молоді 
за створення достатку всіх сільськогосподарських про
дуктів в нашій країні.

Пленум ЦК ЛКСМ України постановляє:
1. Прийняти до керівництва і неухильного виконання 

рішення січневого Пленуму ЦК КПРС, заходи, викла
дені у виступах М. С. Хрущова на пленумах ЦК КПРС 
та ЦК КП України, рішення січневого Пленуму ЦК КП 
України та ЇХ пленуму ЦК ВЛКСМ.

Палко схвалюючи ці документи, пленум ЦК ЛКСМУ 
вважає, що боротьба за їх перетворення в життя є 
найважливішим завданням комсомольських організацій, 
і всієї молоді республіки. Головне в роботі комітетів 
ЛКСЛАУ полягає в тому, щоб максимально використати; 
трудовий ентузіазм сільської молоді, залучити всіх 
юнаків і дівчат до активної участі в дальшому роз-< 
витку соціалістичного сільського господарства, в роз
гортанні всенародного руху за гідну зустріч XXII з’їз
ду КПРС.

Творча організаторська робота комітетів комсомолу 
повинна бути спрямована на збільшення виробництва 
продуктів сільського господарства на основі загально
го піднесення культури землеробства, широкого впро
вадження комплексної механізації та досягнень науки 
і передового досвіду, підвищення продуктивності праці, 
на різке зниження собівартості сільськогосподарської 
продукції. Інтереси комуністичного будівництва вима
гають, щоб питання розвитку сільського господарства 
завжди були в центрі уваги комсомольських організа
цій, щоб кожний комсомолець, як підкреслено в Поста
нові Пленуму ЦК КП України- та в рішенні ЇХ пленуму 
НК ВЛКСМ, був прикладом для всіх трудівників села, 
самовідданим борцем за успішне виконання соціа
лістичних зобов’язань, за дострокове перетворення в 
життя грандіозних планів семирічки.

2. Пленум ЦК ЛКСМ України схвалює зобов’язання 
обласних комсомольських організацій на 1961 рік по 
участі комсомольців і молоді у виконанні державних 
планів республіки по виробництву продуктів землероб
ства і тваринництва.

(Закінчення на 2-й стор.).



Постанова Х111 пленуму ЦК ЛКСМ України
____ _ плоазитичних елемент;

(Закінчення).

Вважати бойовим, найголовнішим завданням бюро 
ІДК, обкомів, міськкомів, райкомів ЛКСМУ, комітетів 
первинних комсомольських організацій спрямувати 
зусилля молоді в 1961 році на вирощування високих 
врожаїв кукурудзи на площі 3 млн. гектарів, закріпле
них за комсомольсько-молодіжними ланками та агрега
тами, в тому числі на площі 1,2 га одержати не менш, 
як по 50 цнт сухого зерна кукурудзи з гектара. Для 
цього необхідно, виходячи з місцевих умов, створити 
агрегати та укрупнені механізовані молодіжні ланки 
комплексної механізації, закріпити за ниМи посівні 
площі, розробити агротехнічні заходи і технологічні 
карти. На базі кращих ланок організувати масове на
вчання молодих кукурудзоводів передових методів та 
прийомів вирощування цієї цінної зернової та кормо
вої культури.

Провести рейди перевірки наявності і підготовки до 
посіву насіння кукурудзи, стану техніки, вивезення доб
рив на «комсомольські гектари», суворо стежити за до
триманням агротехнічних правил вирощування куку
рудзи.

Першочерговим завданням комсомольських організа
цій лишається боротьба за загальне піднесення куль
тури землеробства, за вирощування високих врожаїв 
озимої пшениці, цукрових буряків, гречки, проса, со
няшника, картоплі, овочів — всіх сільськогосподар
ських культур. Обов’язок кожної комсомольської орга
нізації полягає в тому, щоб допомогти колгоспам і рад
госпам освоїти правильні сівозміни, докорінно поліпши
ти насінництво всіх культур, упорядкувати гнойове гос
подарство, різко збільшити виробництво добрив і під
вищити їх якість, поліпшити обробіток грунту, боротьбу 
з бур’янами, шкідниками і хворобами сільськогоспо
дарських культур, провести протиерозійні заходи, лікві
дувати недоліки у використанні зрошуваних і осуше
них земель.

У 196! році комсомол республіки повинен взяти ак
тивну участь в заготівлі та вивезенні на поля 150 млн. 
тонн органічних добрив і торфокомпостів, в осушенні 
і освоєнні заплавних і заболочених земель в Ровенській, 
Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській і 
Сумській областях, в освоєнні заплав річок Трубіж і 
Ірпінь, в спорудженні каналу Десна—Трубіж.

Пленум ЦК ЛКСМУ зобов’язує бюро ЦК, Крим
ський, Херсонський і Запорізький обкоми ЛКСМУ мобі
лізувати комсомольців і молодь на успішне будівництво 
Північно-Кримського каналу — всесоюзної ударної 
комсомольської будови.

Предметом особливої турботи комітетів ЛКСМУ е 
забезпечення крутого піднесення громадського тварин
ництва, збільшення поголів’я корів, всемірний розвиток 
свинарства, як галузі найбільш скороспілого тварин
ництва, а також птахівництва, кролівництва, поліпшен
ня догляду і відгодівлі худоби, підвищення продуктив
ності тварин, поліпшення племінної справи.

Комсомольці і молодь республіки в 1961 році повинні 
вирощувати на спеціалізованих фермах 1 млн. голів 
племінних теличок і теличок перехідного віку для по
повнення стада корів, відгодувати 5,5 млн. голів сви
ней. Розвивати кролівництво в усіх колгоспах і радгос
пах і виростити не менше 25 млн. кролів. Створити в 
кожному районі по 3—4 високорентабельних ферми з 
кількістю кролематок 300—400 голів, використовуючи 
їх як опорні пункти передового досвіду підготовки ква
ліфікованих кадрів кролівників.

Пленум ЦК ЛКСМ України вважає необхідним ак
тивізувати шефство комсомолу республіки над розвит
ком птахівництва, особливо над вирощуванням водо
плавної птиці, взяти участь у будівництві широкогаба
ритних пташників. Силами юнаків і дівчат виростити 
в 1961 році не менше 50 млн. голів птниі.

Обов’язок комсомольських організацій колгоспів і 
радгоспів — розгорнути наполегливу боротьбу за те, 
щоб поряд із збільшенням виробництва кукурудзи, всі
ляко розширити посіви цукрових буряків на корм худо
бі, а також картоплі, зернобобових, однорічних і бага
торічних трав, за поліпшення луків і пасовищ; в кол
госпах і радгоспах створити молодіжні бригади по за
готівлі кормів.

Справою честі комсомольців і молоді є продовження 
роботи по охороні природних багатств республіки, по 
розширенню плодових насаджень, озелененню міст, сіл, 
шляхів і водоймищ, посадці лісосмуг. Протягом весни 
та осені цього року посадити 60 тис. гектарів садів, 
ягідників, виноградників та взяти участь в ремонті ста
рих насаджень.

3. Пленум ЦК ЛКСМ України підкреслює, що ви
вчення і впровадження у виробництво досягнень науки 
I передового досвіду повинно стати головним у роботі 
комітетів комсомолу, вирішальним засобом у боротьбі 
за поліпшення виробничих показників кожного юнака і 
дівчини, найважливішим обов’язком всіх комсомольців 
села. Необхідно оцінювати роботу секретарів обкомів, 
міськкомів, райкомів ЛКСМУ, первинних комсомоль
ських організацій, всіх комсомольських працівників і 
активістів за наслідками впровадження досвіду пере
довиків і новаторів в сільськогосподарське вироб
ництво.

Зобов’язати комітети ЛКСМУ створити в кожному 
районі на базі кращих ланок, ферм, бригад, безпосе
редньо у передовиків виробництва не менш як по 3—4 
школи по вивченню передових методів праці.

Кожний молодий виробничник повинен вважати для 
себе честю включитись в патріотичний рух сільської 
молоді «Станемо врівень з героями» і досягти високих 
показників в своїй роботі.

Комітетам комсомолу всемірно підтримувати праг
нення молоді вчитись, жити і працювати по-кому- 
ністичному, домогтися дійовості і гласності соціалістич
ного змагання, вміло використовувати в практиці ма
теріальне і моральне заохочення.

4. В умовах, коли перед трудівниками села постав
лено завдання максимально збільшити виробництво 
продуктів землеробства і тваринництва, при низькій їх 
собівартості і мінімальних затратах праці, першочерго
вого значення набуває широке впровадження у вироб
ництво комплексної механізації.

Для забезпечення активної участі комсомольців ї 
молоді в здійсненні цього завдання пленум ЦК ЛКСМУ
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зобов’язує бюро ЦК, обкоми, міськкоми, Р^ом« 
ЛКСМУ, комітети первинних комсомольських °Рган'^ 
цій залучати юнаків і дівчат до вивчення питань 
номіки сільського господарства, за 0В0Л0ДІ»нЯііни.„мн 
кою. Комітети комсомолу повинні стати побор 
впровадження у виробництво комплексної механі • 

За прикладом одеських і дніпропетровських мех^ - 
заторів в республіці набуває все більшого поширені 
робота тракторних агрегатів на підвищених швидкос
тях. Навчитись працювати на таких швидкостях 
обов’язок кожного молодого механізатора.

Необхідно докорінно посилити шефську допомогу 
сільському господарству з боку комсомольських орга
нізацій міст республіки, спрямовуючи зусилля комсо
мольців і молоді промислових підприємств на механі
зацію тваринницьких ферм, шефство над створенням в 
55 РТС ділянок по реставрації зношених деталей ме
тодом наплавки, над виготовленням 26 нових видів ма
шин і механізмів для комплексної механізації робіт у 
тваринництві. Навчити на промислових підприємствах 
4—5 тис. колгоспників професіям по ремонту сільсько
господарської техніки. . .

Пленум ЦК ЛКСААУ звертається до комсомольців і 
молоді підприємств сільськогосподарського машинобу
дування та підприємств по виготовленню міндобрив і 
отрутохімікатів із закликом активно включитися в бо
ротьбу за дострокове виготовлення і випуск 
господарських машин і запасних частин, за 
виконання планів виробництва міндобрив і 
мікатів.

5. Комітети комсомолу повинні допомогти 
комсомольським організаціям визначити своє місце у 
виконанні рішень січневого Пленуму ЦК КПРС, до
могтися поліпшення роботи учнівських виробничих 
бригад, в.яких свідома творча праця складає основу 
для підготовки учнів до трудової діяльності в колгос
пах і радгоспах.

6. Комсомольським організаціям слід краще вико
ристовувати всі існуючі засоби усної і друкованої про
паганди для глибокого роз’яснення молоді рішень січ
невих Пленумів ЦК КПРС та ЦК КП України, допо
магати кожному молодому трудівникові усвідомити 
свою особисту роль в успішному розвитку сільського 
господарства, охоплювати 
молодь села, виховувати 
бітників радгоспів в дусі 
праці.

Невідкладною справою 
і надалі залишається активна участь у культурному 
будівництві на селі, підвищення загальноосвітнього і 
культурно-технічного рівня сільської молоді.

Треба повести нещадну боротьбу проти дармоїдів І 
нероб, п'яниць і самогонників, розкрадачів суспільного
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комсомольським впливом всю 
молодих колгоспників і ро- 
комуиістичного ставлення до

комсомольських організацій

ЗВЕРНЕННЯ
учасників пленуму ЦК ЛКСМ України до молодих кукурудзоводів, 

хліборобів, тваринників, механізаторів, до всіх комсомольців, 
юнаків та дівчат республіки

ча Хрущова про необхідність різко підвищити врожай« 
ність кукурудзи, як програму невідкладних дій. 

Закликаємо молодих кукурудзоводів виростити в 
цьому році високі врожаї кукурудзи на площі 3 мільйо
ни гектарів, закріплених за комсомольсько-молодіжнії« 
ми ланками та агрегатами, в тому числі на 1.200 тис. 
гектарів — не менше як по 50 центнерів зерна з гек- 
тара. Що для цього потрібно? Комсомольсько-молодіж
ним ланкам і агрегатам організувати роботу так, щоб 
своєчасно підготувати площі до весняної сівби, внести П ГУП’Г О тигл ТЛІ ГТТ Т/іЛ»пт »» «ЛТ» і .«!д.__ _ ___ ___х*__ И
високому агротехнічному рівні провести сівбу, дбайли
во, по-господарському доглянути посіви, вміло вико-

Товариші комсомольці!
Юнаки та дівчата Радянської Українці
Дорогі друзії
Велике щастя випало на нашу долю — працею своєю 

прискорювати хід історії, зводити своїми руками світлу 
будову комунізму. Ясним дороговказом на цьому шляху 
для кожного з нас є мудрі накреслення рідної Комуніс
тичної партії, настанови, що кличуть до нових звершень 
на всіх фронтах семирічки.

Величезний приплив сил і енергії дав нам січневий 
Пленум ленінського Центрального Комітету КПРС, 
Пленум ЦК КП України, промови Микити Сергійовича 
Хрущова з питань рішучого піднесення сільського гос
подарства.

В кожному слові цих хвилюючих історичних докумен
тів ми знову відчули невтомну батьківську турботу пар
тії про зміцнення могутності любимої Вітчизни, про 
благо радянських людей.

Січневий Пленум ЦК КПРС став чудовою школою 
для всього нашого покоління — він вчить нас ленінській 
прямоті, правдивості і принциповості, вмінню вишуку
вати невикористані резерви і рішуче виправляти недо
ліки. Глибоко проаналізувавши нинішній стан сільсько
го господарства, Пленум визначив головні напрямки ї 
конкретні завдання його дальшого розвитку.

Величезні, справді грандіозні завдання постали і пе
ред трудівниками нашої республіки. Хлібороби України 
вирішили вже в цьому році добитися валового збору зер
на 2,1—2,2 мільярда пудів. Тваринники дають слово ви
робити по республіці 85—87 центнерів м’яса і 360—365 
центнерів молока на сто гектарів сільськогосподарських 
угідь. Намічено рішуче піднести врожаї пшениці, куку-~ 
рудзи, цукрових буряків, гречки, проса, гороху, сої та 
інших культур.

Комсомольці, юнаки і дівчата України глибоко усві
домлюють, що успішне виконання цих завдань в знач
ній мірі залежить від того, як працюватимуть молоді бу
дівники комунізму. «Без активної участі молоді, —• 
сказав Микита Сергійович Хрущов, — немислиме' ус
пішне розв’язання завдань господарського будівни
цтва». Ми глибоко вдячні дорогому Микиті Сергійовичу 
•за високу оцінку діяльності Ленінського комсомолу, на
шої молоді. Священний обов’язок кожного з нас —• 
відповісти невтомним трудом на це високе довір’я пар
тії, працювати натхненно, завзято, з усією невичерпною 
енергією молодості!

Який же буде наш вклад у всенародну справу даль
шого піднесення сільського господарства? Конкретні 
завдання, які стоять перед комсомолом, перед всією 
радянською молоддю в третьому році семирічки, визна
чив ЇХ пленум ЦК ВЛКСМ, що недавно закінчив свою 
роботу. Виходячи з цих завдань, молодь республіки 
бере на себе великі і відповідальні зобов’язання. Наша 
увага, насамперед, буде неослабно прикута до виро
щування високих врожаїв кукурудзи. Ми сприймаємо 
настанови партії і особисті вказівки Микити Сергійович
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Добра, створити — ат. 1
М°7^Зобов’язати бюро ЦК. обкоми, міськкоми, райком, 
ЛКСМ України. комітети первинних комсомольську 
Іщанізаній посилити роботу по організащй«о-поліТ(іч. 
йому зміцненню Сільських комсХ;^СплкгмРГа!і13аіІ!1' 
постійно дбати про зростання рядів ВЛКСМ зй 
нок передової частини сільської молоді, піднести р0; 
членів обласних, міських і районних комітетів Комсо. 
молу В Діяльності комсомольських організацій.

Докорінно поліпшити роботу бригадних організуй 
і комсомольських груп, цих вирішальних ланок комго- 
молу на селі, підвищити їх роль в організації СОцІ8. 
лістичного змагання, домогтися, щоб всі комсомольці 
Показували молоді особистий приклад в труді, брали 
активну участь у громадському жити.

На комсомольську роботу слід сміливіше висувати 
ініціативних юнаків і дівчат, спеціалістів сільського 
господарства, виховувати комсомольських працівників 
і активістів справжніми вожаками молоді, вмілими 
організаторами сільськогосподарського виробництва, 
прищеплювати їм почуття партійної відповідальності за 
ловучену справу, непримиренності і принципового став, 
лення до проявів бюрократизму і окозамилювання, 
будь-яких недоліків у роботі. Чуйне і уважне ставлеи- 
ня до запитів і інтересів молоді повинно бути невід-ем. 
ною рисою кожного комсомольського працівника і ад. 
тивіста.

Необхідно всемірно вдосконалювати стиль і методи 
роботи комітетів КОМСОМОЛУ, підвищувати рівень їх 
організаторської діяльності, підтримувати і розвивати 
ініціативу і самодіяльність молоді, вникати в роботу 
первинних комсомольських організацій, надавати їм 
дійову, практичну допомогу. . . \

Кожний комсомольський працівник, кожний активіст 
повинен пройнятись зараз глибокою турботою за стан 
справ у сільському господарстві республіки, не скаржи- 
тись на труднощі, не пасувати перед ними, а, як пале- 
жить справжнім ленінцям, всім серцем і розумом взя
тись за усунення недоліків і хиб у роботі, особистим 
прикладом запалювати, піднімати юнаків і дівчат на 
боротьбу за дострокове виконання взятих зобов’язань, 
планів семирічки, за круте піднесення всіх галузей сіль
ськогосподарського виробництва.

* * *
Пленум ЦК ЛКСМУ запевняє Центральний Комітет 

Комуністичної партії Радянського Союзу, Центральний 
Комітет Комуністичної партії України, ЦК ВЛКСМ, ще 
комсомольці і молодь республіки, окрилені високим до
вір’ям рідної партії, готуючи гідну зустріч XXII з'їзду 
КПРС, спрямують всі свої сили, кипучу енергію на но« 
ві трудові звершення в ім’я щастя народу, в ім’я ко< 
мунізму.

достатню кількість місцевих і мінеральних добрив, на 
високому агротехнічному рівні провести сівбу, дбайли
во, по-господарському доглянути посіви, вміло вико« 
ристатн техніку. Комсомольські кукурудзяні плантації 
ПОВИННІ ПЛНСІППИА Кіггиповинні повсюдно бути високоврожайними!

Реальні ці наші зобов’язання? Так, реальні! 50 цент
нерів зерна кукурудзи з гектара •— це не фантазія, як« 
що докласти рук, по-справжньому доглянути свої ді* 
лянки. В цьому переконує нас досвід прославлених май
стрів високих врожаї кукурудзи, а також досвід мо
лодих ланкових Марії 1 имчук, йолани Кадаш, Вірп 
Петренко, які зібрали в минулому році по 80—100 І біль
ше центнерів зерна і по 900—1200 цнт зеленої маси ку
курудзи з гектара. В цьому переконує нас досвід сотень ** 
пішнх, вмілих і працьовитих кукурудзоводів республік 

°тіт?°ь°гч3а5ЛИІ<ає нас Звернення учасників Пле
нуму КП України: 
ирпиіІЛпп?п ко.мсомольді’ молодь! - говориться в Звер- 
вілпм м?йД -ИТЄ СВ1Н молодечий запал і енергію з дос- 
світять ВЯм ^ґйИрОЩу •ання кукурудзи. Хай маяками 
Лолинюк гЛ Ц|И справі славні діла Євгенії Олексіївни 
Дівни Внштак Є^ИХаИоІВНИ Ладані’ Степаниди Деми
дова Якоиичя ’ЛВГЄНа В1кто.Ровнча Блажевського, 
ВОПІВ Гтяп " Ч0СЯНУ-ука та інших видатних кукурудз1' 
водів. Ставайте врівень з героями»»

Ми звертаємося до вас, молоді тваринники! 
рОКуМВІДГОДУВЯТиЛ6 ¥КРа’НИ зобов’язуються ЦЬОГО 
ти один мільйон гп’п- М1льно.на голів свиней, вирошува; 
не меншр 94 -ЛІВ- племінних теличок, дати країв1 <е менше 25 Мільйонів кролів, стати дбайливими шс" Я 
фами птахівництва, у пешіпг ил«™, ™ доаили?им. 
ЦІ. В„росп„„ в 1961- роїН м^гГлів’ТкцГ0' 

публад3 Обслртовуе5ммад4ь РНННИ*«!>“ У 

У п ря'Х ^:±08ЛЮЄМ0 «=ШУВ 
кращі з І - Неха" на ферми йдуть
ШКІЛ. В цьому воиіМкпм°ЛЬЦІВ' еццуекнвки середі«' 
ницькі феоми ’ ппопі комсомольські путівки на тварин- 
чат. Ми закликаємо м™ поиад ^0 тисяч юнаків і Д'в‘ 
роко застосовувати няЛжДВХ тваРинників сміливо і шН' 
методи праціґ ЗроГшм0^РМаХ меха™аді*> і передо* « 
зимівлі худоби повного яЛ ДЛЯ УСП1ШН°ГО проведень’ 
во молодняка для апіа3бЄРЄЖЄННЯ п°голів’я, ОСОбЛ1'-'

А яка, для ощадливого витрачання корм*

(Закінчення на 3-й стор.).



МОЛОДЦІ, КІРОВОГРАДЦІ Завтра—День Радянської Армії

/ Військово-Морського Флоту

Хме-»ла іпаркса лме- - ППІЛІІІ
району А. Бров- ГВАРДІЄЦЬ

воїна Радянської

В. СИДОРОВ, 
секретар бюро ВЛКСМ 
Н-ського підрозділу.

ТІ А ЧЕСТЬ славного юві- 
г ПРІ/Л О *3 п ст not An»flT

НА ВАРТІ МИРУ.

(Закінчення).
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Т Е БУЛО в квітні 1945 року при штурмі Берліна. 
Сержант Архип Маніта дістав бойове завдан

ня: знищити кулеметну точку в одному з кварталів 
передмістя.

Разом із своїми бойовими друзями вирушив Ар
хип вузьким провулком до ворожого лігва. Коли до 
смертоносної точки залишалося кілька десятків 
метрів, сміливців було викрито. Шалений рій куль 
задзижчав навколо.

— Гранатами тут пе закидаєш, — вголос поду
мав Архип, ховаючись за виступ стіни розбитого 
будинку.

Через якусь мить воїни знову кинулися вперед. 
На цей раз кулемет загарчав ще лютіше.

Архип обернувся до товаришів, вони ні на крок 
не відставали від нього. Кулеметна точка була зо
всім близько.

Вперед і вперед... Та ось град куль полоснув по 
воїнах. Кілька з них лишилося лежати на бруківці.

— В укриття! — наказав Маніта, а сам коротки
ми перебіжками кинувся вперед. Ось уже видно 
чорну пащу вогневої точки. Архип приготував гра
нату, та біль у правому плечі примусила воїна при
тиснутися до землі. Тепер уже граната була непо
трібна.

Архип Маніта зібрав останні сили і майже на 
повний зріст підвівся серед граду куль. Крок... дру
гий... Ще три кроки і... перед очима воїна закруж
ляли білостінні хати рідної Лозоватки, добрі очі 
матері...

— Вас іст дас? — дико закричав фашистський 
офіцер, але було пізно: обважніле тіло у сірій ши
нелі кинулося на амбразуру...

о Так наш земляк з Ульяновського району повто- 
о рив легендарний подвиг Олександра Матросова.
д У ВитязівцІ добре знають свого односельчанина 
д Івана Індика, який під Миколаєвом разом із своїми
□ друзями за дві доби знищив більше 700 фашистів. 
§ Не вдалося Івану вийти з оточення, він теж поліг 
д смертю хоробрих.
д Указом Президії Верховної Ради СРСР обом вір- 
д ним синам Вітчизни присвоєно звання Героїв 
§ Радянського Союзу.
□ Це не поодинокі факти геройства комсомолі! Кі-
□ ровоградщини під час Великої Вітчизняної війни. 
§ Навічно вкарбовано в наші серця світлі імена пар- 
§ тизанів Тоні Жабо, Валентина Федорцова, Петра 
° Лахмана й багатьох інших молодих патріотів.
§ ...Давно відгриміли гармати, зрівнялися з 
§ протитанкові траншеї. Піднято з руїн міста 
§ А скільки за післявоєнні 16 років виросло 
§ електростанцій, заводів, фабрик!
□ Наш народ не хоче війни і разом з усім 
5 сивним людством світу бореться за мир, за 
о не і повне роззброєння.
о Та є сили, які стають поперек шляху до мирного
□ розв'язання міжнародних проблем. Очолюють ці си-
□ ли імперіалісти Америки.
□ Правлячі кола США витрачають більше /0 про-
□ центів бюджету країни на озброєння, головним чи- 
о ном на ядерну і інші види зброї масового знищення, 
а Палії війни створюють агресивні блоки, споруди- 
| ли більше 300 військових баз на чужих територіях,
□ відроджують реваншистську західно-німецьку ар-
□ мію і японський мілітаризм.
□ Ясно, що ми не можемо миритися з цими факта- 
§ ми. Міжнародне становище примушує нас бути 
§ пильними і вживати всіх заходів до того, щоб за- 
° гнуздати агресивні сили.
□ Завтра вся наша країна буде відмічати 43-і роко-
□ вини Радянської Армії, армії-визволительки; борця 
о за мир, армії, яка оберігає спокій трудящої людини, 
ч Наші воїни-земляки, які зараз перебувають в ря-
□ дах Радянської Армії, теж чесно і добросовісно не- 
ч суть почесну службу. Батьки кіровоградців Юрія
□ Молчанова, Гениадія Копиці, Валерія Полонськогэ 
° та інших молодих воїнів можуть гордитися своїми 
о синами. Це ж вони у єдиному загоні воїнів братніх 
° республік стоять на варті мирної праці, високо під- 
§ носять славою овіяні знамена Радянської держави.

О. КОВЕЗА, 
полковник, облвоєнком.

землею 
і села.
гідро-

прогре- 
загаль-

14 а чисіь славного юві- ник станції По- 
лею Радянської Армії мічна Ю. Тол- 

у нашому . підрозділі роз- мачов, тракто- 
■- ... колгоспу

Карла Маркса
горнулося соціалістичне 
змагання за звання відмін
ника учбово-бойової і полі
тичної підготовки. Не лег
ке, але досяжне це завдан
ня. Більшість молодих вої
нів уже досягли своєї ме
ти. Це — колишній пресу
вальник Кіровоградського 
заводу «Динамік» О. Сте- 
ценко, бухгалтер радгоспу 

Петрівського району 
Сидоров, електроапарат-

рист 
імені 
ЛІВСЬКОГО І 
ко і багато інших.

Дорогі друзі-кіровоградці! 
Ви можете гордитися свої
ми земляками; вони з чес
тю виправдовують почесне 
звання 
Армії.

Гю-летнему в окошках солнце шарит, 
И воздух чист, и даль еще светла, 
И зайчики, как искры на пожаре, 
Танцуют по казарменным полам.

А мы, еще не бывшие в походах, 
Не видевшие трудный, длинный путь, 
Служившие по месяцу без года, 
Садились побыстрее отдохнуть,

И позабыв минутную усталость, 
Мечтали о заветном, о своем.
Каким-то необычным нам казалось 
Нелегкое солдатское житьё.

Ни маршей, ни тревог еще не знали, 
Но каждый был уже на все готов... 
Солдатскую мы юность начинали 
С мытья простых казарменных полов.

Александр ЧЕРНЕЦКИЙ.

■ ——---------------- ®

ЗВЕРНЕННЯ
учасників пленуму ЦК ЛКСМ України до молодих кукурудзоводів, 

хліборобів, тваринників, механізаторів, до всіх комсомольців, 
юнаків та дівчат республіки

Справа нашої честі — зробити комсомольсько-молодіж
ні ферми зразковими!

Ставайте в ряди передових, молоді механізатори!
Волею партії, зусиллями талановитого радянського 

народу наша Вітчизна стала форпостом науково-техніч
ного прогресу у світі. Ви, дорогі товариші, е носіями 
цього прогресу на селі, провідниками всього нового й 
передового в сільськогосподарському виробництві. Не
хай кожбн з вас включається в найактивнішу боротьбу 
за комплексну механізацію всіх сільськогосподарських 
робіт, за полегшення праці тваринників, за зниження 
собівартості виробленої продукції! Механізований обро
біток кукурудзяних плантацій, обслуговування ферм, 
осушення заболочених земель, високі швидкості водіння 
тракторів — в усіх цих важливих справах ви повинні 
стати правофланговими, задавати тон в роботі кожної 
комсомольської організації. Хай ширяться ряди моло
дих послідовників Олександра Гіталова, Олексія Рож- 
ка, Володимира Мельниченка, Михайла Клевпя та ін
ших прославлених механізаторів республіки!

Справою честі кожного сільського юнака і дівчини 
хай стане постійне прагнення до знань, до оволодіння 
технікою і передовим досвідом, до розвитку винахід
ницького і раціоналізаторського руху на селі. Комсо
мол республіки планує цього року послати до міста 
4—5 тисяч молодих колгоспників, де вони з допомогою 
міських друзів підвищать свої технічні знання, опану
ють професією слюсарів-ремонтників і, повернувшись в 
колгоспи, по-господарському, вміло і дбайливо б'^гть 
доглядати та використовувати техніку.

Комсомольці міста, молоді робітники!
Ми впевнені, що ви гаряче зустрінете своїх братів 

із села, докладете всіх зусиль для дострокового вико
нання замовлень сільського господарства. На вас по
кладається важливе завдання: комсомол України візь
ме активну участь у впровадженні комплексної механі
зації на тваринницьких фермах республіки, у виготов
ленні 26 нових видів сільськогосподарських машин. Бе
ріть під свій комсомольський контроль цю важливу 
ділянку роботи! Бурхливий розвиток сільського госпо
дарства, підвищення продуктивності праці, дальше зро
стання культури соціалістичного села — це загально
народна справа, важлива умова успішного будівництва 
комунізму в нашій країнії

В нашій республіці народився молодіжний рух під 
девізом: «Станемо врівень з героями!» Сьогодні під цим 
гаслом живуть і працюють сотні молодих трудівників 
села, але завтра їх число повинно бути багатократно 
помножено. Приклад двічі Героїв Соціалістичної Праці 
Євгенії Олексіївни Долинюк, Олександра Васильовича 
Гіталова, Степаниди Демидівни Виштак, Марії Харито- 
нівни Савченко, їх трудову доблесть, їх державний під
хід до кожної повсякденної справи гідно наслідують 
молодий свинар Леонтій Лукашевський, доярки Ганна 
Лелюк та Лідія Шкарапа, ланкова Марія Дикун, меха
нізатор Іван Новак та багато-багато інших умільців. Во
ни вирушили в похід за досягнення рекордних показ
ників і закликали всіх комсомольців та молодь підтри-

МОРСЬКОЇ
АВІАЦІЇ

хвилин по-

Більше року тому в 
ряди Червонопрапорного 
Балтійського флоту при
був Іван Перерва, прос
тий хлопець з села 
Г линськ Ново-Г еоргіїв- 
ського району.

Минуло лише кілька 
місяців служби, а ком
сомолець І. Перерва за
рекомендував себе від
мінним спеціалістом аві
аційних моторів.

Одного разу трапився 
такий випадок. Літаки 
готувалися до вильоту.

Раптом гвардії моряк 
Перерва виявив у мото
рі машини серйозний 
дефект.

За кілька 
іикодження було лікві
довано і літак своєчасно 
піднявся в повітря.

Іван Перерва — хоро
ший товаріАи, бере ак
тивну участь у роботі 
комсомольського бюро. 
Ного часто можна бачи
ти з газетою в руках 
серед своїх друзів-вої- 
нів.

Часто з рідного села 
надходять листи. «Як 
живеш, синок? Як про
ходить служба?,.» — за
питують Івана 'батьки.

Вони можуть пишати
ся своїм сином, який 
чесно і сумлінно несе 
службу воїна рідної 
Вітчизни.

Л. ПАНЧЕНКОВ, 
секретар комсо
мольської органі
зації Н-ської час
тини.

На знімку: І. Перерва.

мати цей почин. їх імена — яскраві маяки, на які буде 
рівнятися вся сільська молодь республіки!

Слід пам’ятати, що справжній передовик — це той, 
хто не тільки сам добре працює, а й допомагає іншим, 
хто виводить колективи з відстаючих у передові, хто 
організовує школи передового досвіду, хто постійно 
вчиться сам і навчає інших!

Товариші комсомольці, юнаки і дівчата України!
Рішення січневого Пленуму ЦК КПРС та Пленуму 

ЦК КП України знайшли найпалкіший відгук у серцях 
комсомольців, молоді, усіх трудящих нашої республі
ки. Нові, великі плани накреслила наша рідна партія. 
Колгоспам і радгоспам України потрібно багато мо
лодих сил, щоб ще краще, ще швидше рухати госпо
дарство вперед. Наша праця, наш вклад у піднесення 
всіх галузей сільського господарства будуть вагомими 
лише у тому разі, коли ми не гаятимемо часу. Ніякої 
«розкачки», менше парадних промов, більше конкретних 
справ по виконанню високих зобов’язань!

Йде весна — вирішальний етап у сільськогосподар
ському виробництві. Вивезення добрив на поля, підго
товка насіння і площ до сівби, ремонт техніки та інші 
важливі роботи — усім цим ми повинні зайнятися негай
но, не відкладаючи нічого ні на годину! Пам’ятайте, 
друзі, що зерна майбутнього врожаю вже зріють сьо
годні!

Юнь нашої республіки стала на трудову вахту на 
честь XXII з’їзду КПРС. З кожним днем росте раху
нок славних передз’їздівських справ. Ми закликаємо 
молодь України відзначити цю знаменну подію в жит
ті країни дорідними врожаями зерна, рішучим збіль
шенням виробництва молока і м’яса!

Хай ще яскравіше запалює вогонь творчості та іні
ціативи у всіх комсомольських колективах! Хай мно
жаться ряди розвідників майбутнього — бригад і удар- • 
ників комуністичної праці! Не може бути відстаючих 
ланок чи ферм, де є хоч один комсомолець! Ми носимо 
горде ім’я помічників Комуністичної партії — виправ
даємо ж його активною допомогою партійним органі
заціям у їх великій організаторській і виховній роботі 
серед мас! Будьмо пристрасними борцями за вихо
вання нашої молоді в комуністичному дусі, за прищеп
лення їй благородних рис — працьовитості, наполегли
вості, правдивості, за виховання нашого юнацтва по
лум’яними патріотами любимої соціалістичної Вітчизни!

Дорогі друзі! Воля і мудрість партії, її настанови І 
довір’я — це всесильні крила комсомолу, всієї нашої 
молоді. Партія ясно вказала наше місце —- воно у 
самій гущі всенародної боротьби за дальший розквіт 
сільського господарства, на самому передньому краї 
семирічки. Віддамо всі наші сили, всю молоду енергію, 
завзятість і вогонь полум’яних сердець здійсненню 
накреслень партії, невтомній праці в ім’я комунізму!

Хай живе рідна Комуністична партія — натхненник 
і організатор наших перемог у боротьбі за комунізм!

Хай живе наша Батьківщина — невгасимий маяк, що 
освітлює людству шлях до миру і прогресу, до кому
нізму!

«МОЛОДИЙ КОМУНАР* 22 лютого 1961 р., З стор.



ГЛЯДАЧ ПРИЙШОВ ніхто не звертаєть
ся, вони залишаю
ться поза увагою. 
Форми і методи 
роботи з глядача
ми в кінотеатрах 
— необ м е ж е н і. 

Тут і молодіжні диспу
ти про кращі радянські 
фільми, популярні лекції 
З питань мистецтва, усні 
журнали «Новини тижні:» 
і «Новини екрана», стенди 
з рецензіями на фільми, ви
ставки місцевих художни
ків, концерти учасників ху
дожньої самодіяльності пе
ред початком сеансів...

Нам можуть заперечити— 
хто, мовляв, всім цим буде 
займатися, організовувати. 
Самі глядачі готові піти на
зустріч. Маються на увазі 
громадські начала. Можна 
і треба створити при кожно
му кінотеатрі ради сприян
ня — організації досить 
діяльні, ініціативні. 1 задати 
бадьорий тон в цій почес
ній справі повинен міськком 
комсомолу, первинні органі
зації. їх святий обов’язок— 
у взаємодії з радами спри
яння взяїи під своє шеф
ство хороші радянські філь
ми, вивчати запити гляда
чів, очолити виховну роботу 
з ними.

Тоді трудящі і не будуть 
нудьгувати у фойє і охоче 
прнходитимуть сюди рані
ше, ніж за п’ять хвилин до 
початку сеансу. Кінотеатри 
стануть не лише місцем де
монстрування фільмів, а й 
місцем змістовного, куль
турного відпочинку.

В. КРАМАРЕНКО,
М. БАРСЬКИИ.

£----------------------—

У' районних радах
спортивних товариств

У приміщенні Ново-Ук
раїнського Будинку культу
ри відбулася друга конфе
ренція районної ради Сою
зу спортивних товариств і 
організацій. До клубу зібра
лося близько 150 делега
тів від низових колективів 
району.

Із звітною доповіддю ви
ступив голова районної ра
ди спортивного товариства 
В. Григорчук, який висвіт
лив спортивне житія райо
ну..

Б. Андрушак (ст. Поміч
на), А. Ніцуленко (м. Ново- 
Україпка) та інші піддали 
суворій критиці деякі про
махи у роботі керівництва 
районної ради.

Звітно-виборні конферен
ції відбулися також в Ком- 
паніївці, Олександрії, Гай
вороні, та інших районах 
області.

Після роботи конференцій 
відбулися організаційні пле
нуми, на яких було обрано 
голів районних рад спор
тивних товариств.

Є. КИЗІЛЬ.

НА ЕКРАНІ з 
калей д о с к и- 

пічною швидкістю 
проносяться без
думні, злі і по
хмурі негідннкн- 
вбтівці. Вовн по
трапляють в життєво неви
правдані ситуації, а їх без
глузді вчинки видаються 
авторами фільму як геро
їзм. Одним словом, гля
дачеві підноситься розгнуз
дана пошлість, пересипа
на легковажними пустопо
рожніми піснями, вуль
гарними і аж до бридкості 
слащавими сценами «кохан
ня» героїв. Нарешті про
майнули останні кадри «Ок- 
лахомн», і ми, шкодуючи 
за марно витрачений час, 
прямуємо до виходу. Гляда
чі дають найрізноманітніші 
оцінки фільму, — більшість 
гудять, інші хвалять. Різні 
погляди, діаметра пьно про
тилежні смаки...

Кіно має справді неви
черпні виховні можливості, 
і можна без перебільшення 
сказати, що за своєю масо
вістю, за своїм емоційним 
впливом на людину перева
жає над всіма видами ми
стецтва — літературою, те
атром, живописом. Але дея
кі кінофільми^, на жаль, не 
завжди виховують хороші 
естетичні смаки.

Хто ж повинен прищеплю
вати глядачам ці смаки? 
Школа, преса, оточуюче се
редовище людей... Та не ос- 
станнє місце в цій важли
вій галузі належить і пра
цівникам системи 
ції.

— Справи йдуть вроді не
погано, фінансовий план на 
рівні...

Такі, або приблизно такі 
стереотипні відповіді почу
ли ми від керівників місце
вих кінотеатрів «Мир», «Си- 
вашець», «Хроніка» та ін
ших.

Вже ці перші відповіді в 
достатній мірі проливають 
світло на те, що свої основ
ні функції деякі працівники 
кінофікації вбачають у ме
ханічному прокаті фільмів, 
їх, насамперед, приваблює 
комерційна сторона справи. 
Іншими словами: керівників 
театрів цікавить кількість 
глядачів, які юрмляться бі
ля вікна каси. Але у них 
зовсім пропадає інтерес до 
цих людей, коли ті потрап
ляють до фойє кінотеатру.

— На сеанс глядачі з’яв
ляються у вас за п’ять хви
лин до початку фільму, — 
говорить в. о. директора 
кінотеатру «Сивашець» О. Г. 
Ніколенко.

Але він зовсім не утруд
нює себе питанням: чому 
люди заходять до фойє са
ме після першого дзвінка, а 
не раніше?

Чи, бува, не тому, що тут

У К І НОТЕАТР —
Не краще становище і в 

«Хроніці». Директор кіно
театру О. 1. Комаров навіть 
не робить спроб налагодити 
хоча будь-яку роботу з 
глядачем. Головне своє зав
дання він вбачає в тому, 
щоб за допомогою танців 
«залучити глядачів на И” 
годинний вечерній сеанс.

І знову ж таки на перше 
місце висуваються меркан
тильні інтереси. Директора 
«Хроніки», як і його колег 
з «Сивашцю», «Лїиру» та 
інших кінотеатрів міста, 
зовсім не цікавить глядач— 
людина з її інтересами, з 
смаками, нахилами. Для них 
глядач — просто відвіду
вач, який допомагає «ви
тягувати» фінансовий план. 
Керівники кінотеатрів не 
можуть, а вірніше просто не 
хочуть розуміти, що їх пря
ме покликання і обов’язок— 
не тільки механічно демон
струвати фільми, а й послі
довно вести велику виховну 
роботу з глядачами перед 
початком кіносеансів, при
щеплювати трудящим, особ
ливо молоді, вміння критич
но оцінювати твори мисте
цтва, навчити їх відділяти 
хороші високоідейні філь
ми від гірших зразків зару
біжної кінопродукції. Нех
тувати цією справою — зна
чить наносити шкоду есте
тичному вихованню людей.

Чи є можливості перебу
дувати роботу кінотеатрів? 
Деякі працівники кінофіка
ції, прикриваючи свою інерт
ність, безініціативність, не
бажання переобтяжувати 
себе зайвим клопотом, пош
лються на невелику кіль
кість штатних одиниць, не
стачу коштів. Такі аргумен
ти грунтуються на хиткій 
основі. Сама дійсність спро
стовує їх. Чому б в тому 
«Сивашці» перед початком 
сеансів періодично не ор
ганізовувати хоч би неве
ликі бесіди про майстрів 
радянського екрану, про но
ві кінотворн?

— У місті немає спеціалі
стів, — пускає в хід свій 
черговий «козир» О. Г. Ні
коленко.

Скоріше немає бажання. 
В Кіровограді живуть бага
то досвідчених акторів-пен- 
сіонерів, такі як О. Гуда- 
лов, Ю. Нелідова, Л. Лан- 
дарська, заслужені артисти 
УРСР Ф. Чечень, Н. Бай
кова та інші. Вони з раді
стю взяли б участь у бла
городній і вдячній роботі 
по пропаганді мистецтва в 
масах. Але до цих людей

глядач відданий сам собі — 
займайся чим хочеш і як хо
чеш, Тобто нудьгуй, як на 
вокзалі в чеканні поїзда, до 
початку сеансу. В таких ви
падках одні з байдужим ви
глядом блукають з кутка в 
куток, інші, скривившись, 
ніби від зубного болю, вже 
в котрий раз слухають 
естобридлі пластинки. В та
кій ситуації, звичайно, кра
ще прогулятися на свіжому 
повітрі, ніж потрапляти в 
полон сірої, безвихідної 
скуки.

— Торік ми дещо робили 
для глядачів: провели три 
конференції, працівники ате
льє мод і швейної фабрики 
демонстрували нові фасони 
одягу, — пригадує т. Ніко
ленко.

— А чи є у пас будь-який 
актив глядачів або рада 
сприяння кінотеатру?

— Навіщо вони нам...(?) 
Подібна заява не може не 

викликати недоумінпя: в 
сліпій гонитві за виконан
ням фінансового плану, пра
цівники кінотеатру (дирек-и □ а □ □ □ □ □ о □

□ □ □□□
□ 
а 
□ □ 
□ 
□
□ 
□ 
□ 
о О 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
п 
б о 
□ 
□ 
□ 
□ 
о 
□ 
□ 
□ 
□ 
о 

____________„_____ ___________ о
Більше двадцяти років працюють в ансамблі на- о 

----------- Г'ЛПХ^П 14 ----- ------------  14 199... о
О 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ О 
о 
□ 
о 
□ 
□ 
□ 
о 
□ 
о 
□ 
□ 
□

Концертний зал переповнений. На просторій сцені
□ обласної філармонії дає концерт лауреат Всесвітніх
8 конкурсів□ конкурсів — Башкирський ансамбль народного тан-
□ цю. Виступають наші друзі, з якими змагається Кі- 
" ровоградщина.

Башкирський ансамбль народного танцю на базі 
самодіяльного танцювального колективу був засно
ваний ще в 1939 році. Його незмінний художній ке
рівник, нині заслужений діяч мистецтв РРФСР та 
БАРСР Файзі Гаскаров, з перших днів поставив пе
ред колективом ансамблю надзвичайно складне, але 
почесне завдання: глибоке вивчення і повне роз
криття художніх якостей не тільки башкирських на
родних танців, а й багатьох інших народів.

Напружена праця дала свої наслідки: репертуар 
ансамблю став швидко поповнюватись російськими, 
монгольськими, корейськими, індійськими, бірман
ськими, в'єтнамськими і іншими танцями.

Популярність колективу вийшла далеко за межі

п1
а□ВЗ кшофіка-

тор т. Маслюков) скидають 
з рахунку- життєво необхід
ну потребу — повсякденної 
масово-виховної роботи з 
гяядачами і просто-напрос
то підмінюють її механіч
ним розпродажем квитків.
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§ нашої країни.
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родний артист БАРСР М. Ідрісов, артисти М. Шум
ков, А. Ідрісова та інші.

Нещодавно колектив поповнився молодими тала
новитими виконавцями. Ряд танців поставлені ар
тистами ансамблю, зокрема, заслуженим артистом 
БАРСР 3. /смагіловим.

Гастролі наших гостей у Кіровограді пройшли з 
великим успіхом. Бурхливими оплесками зустрічали 
глядачі такі танці, як «Русская полянка», «Гульназ- 
гира», «Жених», «Бішвармак»; «Пустунки» та 
інші.

Гості з Баиікиріі вже дали концерт для шахтарів 
блександрії. Теплі зустрічі відбулися також з тан
цювальним колективом Будинку культури імені Калі- 
ніна і робітниками заводу «Червона зірка».

І. ЗАЦЕПИЛО.
На знімку: група учасників ансамблю вико

нує башкирський народний танець «Пустунки».
Фото В. Ковпака.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ. ЩО...

Директор кіно театру 
«Мир» С. Ф. Джуган, діз
навшись про тему нашого 
візиту, без зайвих слів по
дав нам «Книгу обліку за
ходів». Переважну біль
шість місця в ній займають 
записи «виходу касира для 
обслуговування і продажу 
квитків» на деяких підпри
ємствах. Нічого не скажеш 
— «велика робота!» А в тім 
С. Ф. Джуган ясно уявляє 
собі, яку масову роботу по 
пропаганді кіно повинен 
вести кінотеатр. Ідей у Сер
гія Федоровича хоч відбав
ляй — тут і майбутні заочні 
конференції кіноглядачів, і 
кімната для дітей («якщо її 
обладнають комсомольці 
швейної фабрики»), і на
стільні ігри, газети і журна
ли на столиках. Але все не 
поки що залишається доб
рими намірами. Правда, де
кілька разів у фойє влашто
вувалися показові виступи 
спортсменів, проходили ша
хові змагання. Оце і все. А 
де ж вдумлива, планомірна 
масова робота з глядачами: 
конференції, диспути, обго
ворення нових творів кіно
мистецтва? Всього цього по
ки що немає. Зате є акварі
ум — предмет особливої 
гордості С. Ф. Джугана.

...АСТРОНОМІЧНОЮ столи
цею світу називають Пулков- 
ську обсерваторію, якій спов
нилось 120 років?

* ♦ *

ної системи, побудований і став 
до ладу в Пул нові?

* * *

...В МОМЕНТ ПРИМІСЯЧЕН
НЯ другої радянської космічної 
ракети віддаль між Землею і 
Місяцем дорівнювала 379 тися
чам кілометрів?

...НАЙБІЛЬШИЙ у світі ра
діотелескоп, з допомогою якого 
радянським ученим вдалось 
проникнути в центр нашої зоря-

Р Е Б У С

Наш героїчний радянський народ, який еідстояв честь 
І свободу своєї Вітчизни, врятував людство від фашист
ської чуми, не тільки героїчно бив ворога зброєю, а й 
гострим дотепним словом. Одне з народних прислів’їв 
тих грізних років зашифроване в цьому ребусі. Прочи
тайте його, друзі.

Склав читач нашої газети М. Харитонов з с. Казарні 
Знам’янського району.

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

ЛЮБИТЕЛЬ крижаної купелі
О КОСЬ, поспішаючи на роботу, я по- 

мітив на ставку широку ополонку, а 
біля неї — багато дивних слідів. При
дивився до них уважніше і не повірив 
своїм очам: у пухкому снігу були від
битки підошов роззутої людини.

Через декілька днів на цьому ж місці 
довелося застати і самого господаря опо
лонки. Він стояв у крижаній купелі, хлю
паючи собі на груди водою. Осторонь 
лежало взуття і одяг.

Я познайомився з юнаком. Виявилось, 
що це — молодий конструктор Олек
сандрійської теплоелекіроцептралі-3 Вік
тор Мельник. Загартовувати організм він 
почав ще з шкільних років: систематич
но виконував гімнастичні вправи, обли
вався холодною водою. Після цього роз
тирав тіло рушником і виконував прос
ті рухи з глибоким диханням.

Зараз молодий конструктор два—три 
рази на тиждень купається в ополонці. 
Це допомагає йому легко переносити хо
лод і спеку, сприяє успішним виступам 
на змаганнях з велосипедного спорту,

М. БОЙКОВ.
На знімку: Віктор МЕЛЬНИК під 

час купання в ополонці.
Фото В. РАДЧЕНКА.

ТВО редактора
В. КРАМАРЕНКО.

В кінотеатрі ах 
міста

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ», 
«Фортеця на колесах». Поча
ток о 10 год , 11 год. 40 хв. ран
ку, 1 год. 20 хв., З год., 4 год. 
40 хв. дня та 6 год. 20 хв., 8 год.,
9 год. 40 хв. вечора’

КІНОТЕАТР «МИР». Новий 
художній фільм «Операція Коб
ра». Початок сеансів о 10 год,
10 хв. ранку, 12 год., 2 год. 
4 год. дня та б год. 10 хв., 
8 год. 10 хв., 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СУПУТНИК», 
Художній фільм «Палаюча рі
ка». Початок о 4, б, та 8 год. 
вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро
нікально-документальні філь
ми: «Лисиця, бобер та Інші», 
«Радянська Україна» № 4/61. 
«Новини дня» № 4/61, «Наука і 
техніка» № 1/61. Початок з 10 
год. ранку до 8 год. ЗО хв. ве
чора. Художній фільм «Рядо
вий Олександр Магросов». По
чаток о 9 год. ЗО хв, вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. Для дітей «Ко- 
тик-наплотик». Початок о 9 год. 
20 хв., 10 год. 50 хв. ранку. «Чо
тири дороги» (друга серія). По
чаток о 12 год. 20 хв., 4 год. 20 
хв. дня та о 6 год. 20 хв., 10 год. 
вечора. Перша серія — о 8 год. 
20 хв. вечора.

Газета викотіть тричі из 
тиждень: у середу, п’ятницю і неділю.

БК 02636.

С„..ЦП М. КФО..П..Л, - М2,

Друкарня імені Г. М. Димитрова обласного видавництва, м. Кіровоград, вул. Луначарсьного 36. Зам. № 1183.


