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О НАРОД! говорять: «Кукурудзяний початок не- 
" се колгоспу достаток». В цьому мудрому при
слів’ї закладено глибокий зміст. Тепер вже навряд 
чи знайдуться скептики, які б ставили під сумнів 
переваги культури невичерпних можливостей перед 
іншими зерновими.

Кукурудза була і залишається вирішальним ре
зервом, невичерпним джерелом збільшення виробни
цтва зерна. Багаторічний досвід комсомольсько-мо
лодіжних ланок нашої області показує, що при сів
бі квадратно-гніздовим способом і хорошому догля
ді з застосуванням механізмів кукурудза дає висо
кі врожаї зерна і соковитої зеленої маси.

У нас виросло багато чудових молодих майстрів 
вирощування королеви полів. Кому з вас, друзі, не 
відомі імена В. Андріяша, Є. Номержицької, Г. Ока
того, В. Акаєвича та багатьох інших керівників ла
нок, які рік у рік виборюють рясні врожаї чудесни
ці, примножують славу і багатство колгоспів. А про 
вигоди, які несе господарствам кукурудза і говори
ти не доводиться, — за найобережнішими підра
хунками один гектар. цієї цінної зернофуражної 
культури при врожайності навіть 25 центнерів зерна 
може дати 6,1 центнера свинини, 67 центнерів моло
ка і 32 тисячі штук яєць.

В нинішніх умовах, коли молоді кукурудзоводи 
набули багатий досвід, коли у колгоспах є вдосталь 
сівалок і грунтообробних знарядь, у нас є повна 
можливість повсюдно провадити сівбу кукурудзи 
виключно квадратно-гніздовим способом, вести ме
ханізований обробіток цієї культури. А це також 
різко знижує затрати праці. Таким чином, вирощу
вати кукурудзу в усіх відношеннях вигідніше, ніж 
будь-які інші зернові і кормові культури.

Тепер трудівники села з потроєною енергією взя
лися за здійснення накреслень січневих Пленумів 
ЦК КПРС і ЦК КП України. Комсомольці і молодь 
Кіровоградщини теж вирішили взяти найактивнішу 
участь у вирощенні високих врожаїв — обласна 
комсомольська організація дала урочисту обіцянку 
у цьому році виростити по 50 центнерів кукурудзи в 
зерні на кожному з ста тисяч гектарів. Зобов’язан
ня це почесне, але серйозне і відповідальне.

Тому вже сьогодні в центрі уваги райкомів 
ЛКСМУ, первинних комсомольських організацій, 
всіх сільських комсомольців повинні стояти питання 
підготовки і проведення сівби кукурудзи. Треба в 
усіх деталях продумати заходи по організації догля
ду за посівами, підготовки до збирання врожаю.

Ні в якому разі не слід забувати, що кукурудза— 
вимоглива культура, вона може дати високий вро
жай лише при хорошій агротехніці. Треба добитися, 
щоб ця культура повсюдно була посіяна тільки 
квадратно-гніздовим способом. Це дасть можли
вість механізувати обробіток міжрядь в обох на
прямках.

Пролетарі всіх країн/єднайтемг
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НАШ ДОСТАТОК ДОБРИЙ ЗАСПІВ
Перші кроки в поході «За 50 на ста тисячах» ком

сомольці і молодь області вже зробили. З 6 лютого 
в усіх колгоспах і радгоспах розпочався ударний 
комсомольський місячник, протягом якого під посі
ви буде внесено не менше 1 мільйона 300 тисяч тонн 
місцевих добрив.

Добрива — важливий резерв підвищення вро
жайності. Але попереду ще дуже багато справ. 
Треба, щоб комсомольські організації вже сьогодні 
перевірили готовність техніки, наявність посівного 
зерна і мінеральних добрив. Враховуючи помилки 
минулих років, слід налагодити навчання людей, які 
будуть безпосередньо зайняті на сівбі. З цією ме
тою редакція газети «Молодий комунар» разом з
обласною редакцією радіомовлення розпочинає ма-■ 
совий рейд-перевірку готовності колгоспів до сівби 
кукурудзи. Ми закликаємо всіх наших юнкорів, ком
сомольських працівників, механізаторів взяти най
активнішу участь у цих рейдах і надсилати матеріа
ли перевірки до редакції газети.

Як підкреслюється у Зверненні учасників пленуму 
ЦК ЛКСМУ, вирощування високих врожаїв куку
рудзи на великих масивах е тепер програмою невід
кладних дій молоді.

МОЛОДІ КУКУРУДЗОВОДИ КІРОВОГРАД
ЩИНИ!

ДРУЖНО ВИСТУПАЙТЕ У ПОХІД «ЗА 50 НА 
СТА ТИСЯЧАХ»!

ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ВІД ВАШИХ ЗУСИЛЬ І 
ВМІННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ТЕПЕР ВИКОНАННЯ ПО
ЧЕСНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ!

Внесемо свій гідний вклад у справу всенародної 
боротьби за збільшення виробництва продуктів сіль
ського господарства!
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З 6 лютого по б бе
резня в колгоспах і рад
госпах Кіровоградщини 
проходить місячник 
вивезенню добрив під 
посіви кукурудзи, 
лоиіений 
ЛКСМУ.

Щоб виростити не 
менше як по 50 центне
рів кукурудзи в зерні на 
100 тисячах . гектарів, 
молоді трудівники села 
повинні за час місячни
ка вивезти на поля не 
менше 1 мільйона’ 300 
тисяч тонн 
добрив.

26 лютого 
черговий недільник 
заготівлі добрив, 
що повідомили 
райкомів комсомолу:

ПЕТРОВЕ. Комсо
мольці і молодь району 
вирощуватимуть 8.500 
гектарів кукурудзи. Щоб 
Зібрати 50-центнерний 
урожай з кожного гек
тара, молоді кукурудзо- 
еоди широким фронтом 
ведуть заготівлю орга- 
но-мінеральних добрив. 
З початку місячника ви
везено на поля 20 тисяч 
тонн перегною. В остан
ньому недільнику взяли 
участь біля 372 юнаків 1 дівчат.

ГОЛОВАНІ ВСЬК. 24 
комсомольсько-молодіж

ні ланки району борють
ся, щоб одержати на 
круг по 50 центнерів ку
курудзи з площі 4.200 
гектарів. По тисячі і біль
ше тонн перегною вже 
вивезли комсомольці і 
молодь колгоспів імені 
Цапаєва, імені Сталіна, імені Кірова та інших. У недільнику найбільш відзначили
ся первинні організації колгоспів імені Леніна (село Розсоховатка) та Імені 
Кірова (с. Шепилове). За день тут вивезли 200—315 тонн перегною.

ВІЛЬШАНКА. Більше тисячі юнаків і дівчат взяли участь у недільнику. На 
поля вивезено 2.070 тонн добрив. Особливо жваво пройшов ударний комсомоль
ський недільник у колгоспі імені Леніна (с. Дорожинка). Тут комплексна ланка 
Михайла Настас.ієвського вивезла за день 100 тонн перегною, а всього молоді 
кукурудзоводи доставили в поле 1.500 тонн перегною.

КІРОВОГРАД. Масові недільники по вивезенню перегною на комсомольські 
гектари пройшли в усіх колгоспах Кіровоградського району.

Велике трудове піднесення панувало в сільгоспартілі імені Шевченка. На 
вивезення добрив вийшло 60 юнаків і дівчат. Шефи — робітники заводу «Черво
на зірка» виділили на допомогу хліборобам 8 автомашин. -

На знімках: комсомольський ударний недільник в колгоспі Імені Шевченка Кіро
воградського району. Фото В. КОВПАКА,

високим врожаєм віддячить земля.
: КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИМ ЛАНКАМ І АГРЕГАТАМ ОР-І ГАНІ ЗУ ВАТИ РОБОТУ ТАК, ЩОБ СВОЄЧАСНО ПІДГОТУВАТИ ПЛО- 
! Щ1 ДО ВЕСНЯНОЇ СІВБИ, ВНЕСТИ ДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ М1СЦЕ- 
X ВИХ 1 МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, НА ВИСОКОМУ АГРОТЕХНІЧНОМУ І РІВНІ ПРОВЕСТИ СІВБУ, ДБАЙЛИВО, ПО-ГОСПОДАРСЬКОМУ ДО- І ГЛЯНУТИ ПОСІВИ, ВМІЛО ВИКОРИСТАТИ ТЕХНІКУ. КОМСОМОЛІ 
| СЬКІ КУКУРУДЗЯНІ ПЛАНТАЦІЇ ПОВИННІ ПОВСЮДНО БУТИ ВИ- 
I СОКОВРОЖАИНИМИІ

(Із Звернення учасників пленуму ЦК ЛКСМ України).

О ХВИЛЮВАННЯМ ком- 
сомольці і молодь До- 

линського району вчитува
лися в газетні рядки, які 
сповіщали про хід січневих 
Пленумів ЦК КПРС та ЦК 
КП України. Особливо за
пали в душу слова М. С. 
Хрущова про те, щоб укра
їнці взялися за вирощення 
на 3 мільйонах гектарів по 
50 центнерів зерна кукуруд
зи.

Пропозиція Микити Сер
гійовича знайшла палке 
схвалення в серцях нашої 
молоді. В усіх первинних і 
бригадних організаціях 
пройшли комсомольські збо
ри, рішення яких було одно
стайне: виростити на кож
ному комсомольському гек
тарі не менше як по 50 
центнерів кукурудзи в зер
ні.

Для успішного виконання 
намічених заходів 
щуванню високих урожаїв 
кукурудзи при 
ЛКСМУ створено 
лодих кукурудзоводів. 
складу її ввійшли спеціалі
сти сільського господарства, 
активісти, ланкові — всьо
го 13 чоловік.

Райком комсомолу розро
бив умови соціалістичного 
змагання між комсомоль
ськими організаціями та 
бригадами, які займаються 
заготівлею добрив. Пере
можцям присуджу вагиметь- 
ся перехідний Червоний 
вимпел. Кращі керівники і 
члени бригад нагороджува
тимуться грамотами обкому 
і райкому ЛКСМУ.

Комсомольці району взя
лися вирощувати королеву 
полів на 10 тисячах гекта
рів, в тому числі на 4200 
гектарах — на зерно. 27 
комсомольсько - молодіжних 
ланок борються за одержан
ня не менше як по 50 цент
нерів зерна з гектара.

Керувати ланками молодь 
доручила кращим комсо
мольцям, досвідченим трак
тористам, кукурудзоводам. 
Чудовий приклад в цьому 
показав секретар комсо
мольської організації, агро
ном колгоспу «Заповіт Іллі
ча» Володимир Павлючсн- 
ко. Він очолив механізова
ну ланку, яка бореться за

55 центнерів сухого зерна 
кукурудзи з кожного гекта
ра.

У колгоспі імені Щорса 
комплексну ланку очолив 
кращий тракторист Віктор 
Пасічний. її зобов’язання-г* 
одержати по 65 центнерів 
качанисто^ на площі 140 
гектарів. Механізовану ком
сомольську ланку колгоспу 
«Ленінський шлях» очолив 
гракторист-швидкісник Іван 
Ситий. Торік цей -колектив 
виростив по 33 центнери ку
курудзи в зерні. Нині ком
сомольці намітили нові ру
бежі: зібрати не менше 50 
центнерів зерна на кожно
му з 180 гектарів.

38 комсомольсько-моло
діжних бригад зайняті 
транспортуванням перегною 
на поля. День у день десят
ки тонн цього цінного доб
рива вивозиться на комсо
мольські гектари колгоспу 
імені Горького. Славно тру
дяться комсомольці механі
зованої ланки Віктора Ко
валенка. Вони зобов’язали
ся до 1 березня угноїти пло
щу в ПО гектарів з розра
хунку по 7—8 тонн на кож
ний геткар. З усією наполег
ливістю трудяться на удоб
ренні полів під качанисту 
бригади Івана Деминтови- 
ча та Віктора Кривченка з 
колгоспу «Зоря комунізму»* 
Івана Ситого з колгоспу. 
«Ленінський шлях» та інші«

Але ще не скрізь як слід 
розгортають боротьбу за 
високий урожай кукурудзи. 
Це стосується, насамперед* 
комсомольських організа
цій катеринівського колгос
пу імені Сталіна (секретар 
Георгій Шелест) та ново- 
григорівської артілі імені 
Сталіна (секретар Алім Ка
таев). Бригади по заготівлі 
добрив тут створено, але 
вони не діють. Керівники 
колгоспів не забезпечують 
ці бригади транспортними 
засобами, а комсомольські 
комітети миряться з цим, не 
проявляють вимогливості й 
ініціативи.

Великі завдання стоять 
перед нами. Та вони під си
лу комсомольцям і молоді 
району. Добрий початок 
зроблено.

Г. БУГАИСЬКИИ, 
секретар Долинського 
райкому ЛКСМУ.



ПРОПАГУВАТИ ЖИВО, КОНКРЕТНО,
ЗІ ЗИЯНИЯМ СПРЯВИНотатки з обласної методичної 

конференції пропагандистів 
аиаіи цій uvpuujr u
ті методичну конференцію, яка проходила наприкінці лютого у залі Палацу культури Іме- у 
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ганди І агітації райкомів і міськкомів партії, на конференцію були запрошені керівники 
окремих політгуртків, створених при первинних комсомольських організаціях. Як на пле
нарних засіданнях, так І на заняттях секцій, у доповідях І виступах було висловлено бага
то цінних думок, пропозицій, побажань. 1 саме головне — кращі пропагандисти області по
ділилися досвідом, розповіли про те, що роблять вони самі для кращого засвоєння мате
ріалу, як добиваються дієвості партійної пропаганди.

Які ж питання були розглянуті на методичній конференції?

1. ЗНАТИ ЕКОНОМІКУ, 
ЩОБ ПОВНІШЕ 

ВИКОРИСТОВУВАТИ 
РЕЗЕРВИ

ЙШЛО заняття секції по 
конкретній економіці 

сільського господарства. Ось 
слова попросив пропаган
дист з колгоспу імені Лені
на Олександрійського райо
ну Л. Ф. Евдокимов. І пер
ші ж фрази зацікавлюють 
присутніх.

— Не буває жодного за
няття, щоб у нас не заходи
ла розмова про досвід пере
довиків сільського госпо
дарства. Але ще і ще раз 
повторювати їх імена — цьо
го замало.

Коли говорив про одержа
ний Федором Косянчуком 
урожай кукурудзи в зерні— 
по 101 центнеру з гектара, 
навів свої розрахунки: ко
ли б наша ланкова Євдокія 
Ошека одержала стільки ж, 
а не по 60 центнерів з гекта
ра, то в артільну касу по
ступило б додатково 57,4 
тисячі карбованців (новими 
грішми). Сума чимала — 
на ці гроші можна побуду
вати корівник на 120 голів, 
та ще й забезпечити щомі
сячне авансування колгосп
ників. Не приховаю, що ці 
розрахунки справили певне 
враження на слухачів.

Присутні поспіхом роб
лять нотатки в блокнотах. 
Дехто вже й руку підніс: ви
никло якесь запитання.

Багато розповів т. Євдо- 
кимов. Говорив і про те, як 
його земляк Леонтій Лука- 
шевський добився різкого 
зниження собівартості цент
нера свинини, як працюють 
їхні доярки, ознайомившись 
з досвідом роботи М. X. 
Савченко. Зараз, наприклад, 
в артілі постає питання про 
те, щоб, застосувавши ком
плексну механізацію на мо
лочно-товарній фермі, посту
пово вивільнити ЗО доярок. 
Дівчата зможуть перейти в 
бурякосіючі ланки, де людей 
невистачає.

Не менш цікавим був • 
виступ пропагандиста з кол
госпу «Україна» Компаніїв- 
ського району В. Д. Гарна- 
женка. Він розповів про про
паганду нового, прогресив
ного в організації і оплаті 
праці в сільгоспартілях.

— У нас виплачується до
яркам 4 проценти від суми, 
одержаної за продане дер
жаві молоко, і тому праців
ники ферми безпосередньо 
заінтересовані у збільшенні 
надоїв; Всі розрахунки їм 
повідомляються систематич
но. Або взяти інший прик
лад матеріального заохочен
ня: в кінці року тваринни
кам нараховуються додат
ково трудодні за вислугу 
років. Завдяки цьому 
фермах постійний 
працівників.

В. Д. Гарнаженко пові
домляє, що чимало 
нововведень було запозиче-

на 
склад

з цих

но з інших артілей, обгово
рено на заняттях гуртка і 
рекомендовано правлінню 
колгоспу.

Слухачі гуртка нерідко з 
олівцем у руках підрахову
ють собівартість центнера 
молока, м’яса, продукції 
рільництва. Так, по колгос
пу на вироблення центнера 
молока витрачається 8,9 
карбованця (новими гріш
ми), а собівартість кожного 
центнера молока, одержа
ного однією з відстаючих 
доярок Лідією Маринич, 
становить набагато більше 
— 13,6 карбованця. В чому 
справа? Кормів витрачали 
на всіх корів майже порів
но, оплата праці теж приб
лизно однакова; але ж Ліда 
надоїла торік в середньому 
лише 1324 кілограми на 
кожну фуражну корову.

Таке роз’яснення при
носить найбільшу користь. 
Адже в ході занять колгосп
ники виявляють, які ще е 
недоліки в організації пра
ці на фермах, в рільничих і 
тракторних 
пагандист повинен добива
тися, щоб 
пропозиція 
обов’язково втілена в жит
тя. В .цьому проявляється 
роль пропагандиста, як ор
ганізатора.

Завідуючий відділом про
паганди і агітації Ново- 
Миргородського райкому 
партії П. В. Юпашевський 
у співдоповіді навів такий

приклад: на Капітанівсько- 
му цукро іводі керівник 
економічного семінару С. М. 
Волох час від часу доручае 
окремим товаришам, відпо
відно до теми, яка вивчаєть
ся. обміркувати свої думки 
відносно поліпшення якос
ті продукції, висловити мір
кування, що можна зроби
ти для підвищення продук
тивності праці. Такі ж дору
чення дає пропагандист при 
парторганізації Ново-Мир
городського цегельно-чере
пичного заводу Ф. К. Га- 
лушкін. І, як правило, ви
робничники завжди знахо
дять резерви, розповідають 
про них на заняттях, і зреш
тою, добиваються викори
стання їх на підприємствах.

Центральний Комітет на
шої партії ставить відпо
відальне завдання — в най
ближчі 2—3 роки дати ос
нови економічних знань 
усім трудящим. Початкові 
економічні гуртки і школи з 
основ економіки соціалістич
ної промисловості та сіль
ського господарства повин
ні працювати на кожному 
підприємстві, в кожному 
колгоспі і радгоспі.

бригадах. Про-

кожна корисна 
слухачів була
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Центральний Комітет КПРС і Рада 
Міністрів СРСР прийняли постанову про 
перебудову і поліпшення організації 
державних закупок сільськогосподар
ських продуктів.

Починаючи з 1961 року, закупки зерна, 
технічних культур, м’яса, молока та ін
ших сільськогосподарських продуктів і 
сировини здійснюватимуться на основі 
договорів контрактації, які є замовлен
ням колгоспам і радгоспам на потрібну 
державі продукцію.

Договори контрактації укладатимуться 
на строк від двох до п’яти років (з роз
бивкою по роках)', виходячи з планів 
державних закупок сільськогосподар
ських продуктів і перспективних планів 
розвитку сільськогосподарського вироб
ництва в колгоспах і радгоспах.

Для керівництва в районах організа
цією закупок усіх сільськогосподарських 
продуктів і сировини визнано необхідним 
створити державні інспекції по закупках.

Державна інспекція по закупках ство
рюватиметься в районі (районна)) або 
на два райони і більше (міжрайонна}. 
Інспекцію очолить’ головний державний 
інспектор, який матиме групу інспекто* 
рів по закупках з розрахунку один ін
спектор на 3—7 господарств (колгоспів, 
радгоспів)'.

Головний державний інспектор та 
Інспектори по закупках у своїй 
роботі підлягатимуть безпосередньо об
ласним, крайовим 1 республіканським 
(автономних республік)) органам по за
готівлях, а в союзних республіках, що не 
мають обласного поділу, — республікан
ському органові по заготівлях. Вони 
призначаються і звільняються вказани
ми обласними, крайовими і республікан
ськими органами по заготівлях.

Визнано необхідним організувати при 
головному державному інспекторі по за
купках постійно діючу раду в складі го
лів колгоспів, директорів радгоспів, ке
рівників дослідно-показових господарств 
і директорів приймальних пунктів та 
підприємств, які здійснюють приймання 
сільськогосподарської продукції.

«МОЛОДИИ КОМУНАР»
1 березня 1961 р., 2 стор.

Розрахунки з колгоспами і радгоспами 
за сільськогосподарську продукцію, яку 
вони продають державі, провадитимуть
ся в установленому порядку пунктами і 
підприємствами, що прийматимуть цю 
продукцію.

У постанові передбачається добір і на
правлення для роботи в державних інс
пекціях по закупках кращих спеціалістів 
(агрономів, зоотехніків та інших)', а та
кож практиків сільського господарства.

ЦК компартій і Ради Міністрів союзних 
республік повинні здійснити перебудову 
та організацію заготівельного апарату в 
межах загальної чисельності працівників 
управлінського апарату союзних респуб
лік, маючи на увазі ліквідацію зайвих 
ланок і скорочення чисельності адміні
стративно-управлінського персоналу по 
інших організаціях республік.

Центральний Комітет КПРС і Рада 
Міністрів СРСР прийняли постанову 
про поліпшення організації збуту лишків 
сільськогосподарських продуктів кол
госпників і колгоспів.

Закупка лишків продуктів провадити
меться у колгоспників та інших грома
дян по цінах згідно з домовленістю з 
ними, у колгоспів — на діючих комісій
них началах за домовленістю з колгоспа
ми, з видачею їм авансу в розмірі . до 
75 процентів обумовленої вартості про
дуктів. Центроспілці рекомендовано ут
ворити на демократичних началах при 
спілках споживчих товариств у районах, 
областях, краях, республіках і при 
Центроспілці автономні секції по збуту 
продуктів (на госпрозрахунку)'. Секції 
очолюватимуться радою і правлінням, 
утворюваними відповідно до статутів 
споживчої кооперації. Секціям надано 
право відкривати торговельні та інші 
підприємства (організації); для здійснен
ня комерційних операцій.

Центроспілці доручено ширше розгор
нути торгівлю закуповуваними спожив
чою кооперацією сільськогосподарськи
ми продуктами в містах і робітничих се
лищах в першу чергу на колгоспних 
ринках, а також у спеціалізованій коо
перативній торговельній сітці поза тери
торією ринків.

(ТАРС}.

2. ВИХОВУВАТИ 
НА СЛАВНИХ 
ТРАДИЦІЯХ

—• Сьогодні у нас шанов
ні гості, і саме їм ми надамо 
слово, — так почав одного 
разу заняття пропагандист 
гуртка з історії КГІРС при 
парторганізації ст. Знам’ян
ка Д. І. Волинець. — Това
риші Калиниченко і Поли
нути особисто брали участь свідчений 
в тих подіях, які ми маємо 
вивчати по даній темі, і роз
кажуть про них як очевид
ці, краще будь-якого підруч
ника.

І дійсно, слухачі в той 
день були дуже задоволені. 
Обом промовцям поставили 
чимало запитань.

Д. І. Волинець поділився 
на секції досвідом пропа
гандистської роботи. Він 
розповів, зокрема, що до 
кожного заняття старається 
обов’язково підібрати факти 
з історії обласної партійної 
організації або ж приклади 
з району. А коли назива
ються відомі кожному слу
хачеві села, коли мова за
ходить про земляків, розпо
відь пропагандиста стає ці
кавішою і запам’ятовуєть
ся набагато краще. Висту
пали перед слухачами і 
учасники Великої Вітчизня
ної війни, розповідали про 
діяльність підпільних груп і 
партизанський рух на тери
торії району.

Як підкреслив у своїй до
повіді завідуючий відділом 
пропаганди і агітації обко
му партії О. К. Піскунов, 
останнім часом дещо підви
щився ідейно-теоретичний 
рівень занять в гуртках і се
мінарах по історії КПРС. 
Пропагандисти стали тісні
ше пов'язувати заняття з

У Президії Верховної 
Ради СРСР

Президія Верховної Ра
ди СРСР Указом від 25 
лютого 1961 року утворила 

заготі- 
СРСР 

коміте- 
СРСР

Державний комітет 
вель Ради Міністрів 
на базі Державного 
ту Ради Міністрів 
по хлібопродуктах.

Головою Державного ко
мітету заготівель Ради Мі
ністрів СРСР призначено 
заступника Голови Ради 
Міністрів СРСР тов. Ігна- 
това Миколу Григоровича.

-0-
У Раді Міністрів 

СРСР
Рада Міністрів СРСР 

призначила міністра СРСР 
т. Корнійця Л. Р. першим 
заступником голови Дер
жавного комітету заготі
вель Ради Міністрів СРСР.

практичними завданнями то
го чи іншого колективу. На
приклад, керівник гуртка 
при парторганізації колгос
пу імені Сталіна Олександ- 
рівського району І. К. Су- 
хина вміло використовує 
приклади і факти з життя 
колгоспу, розповідь ілюструє 
таблицями, діаграмами, 
уривками з творів худож
ньої літератури. А на
скільки пожвавлюють за
няття виступи передо
вих виробничників, ве
теранів колгоспної праці. То 
ж не випадково багато слу
хачів цього гуртка служить 
прикладом у праці, беруть 
активну участь в громад
сько-політичному житті.

О. К. Піскунов відзна
чив, що серйозним недолі
ком у вивченні історії КПРС 
є те, що деякі пропаганди
сти слабо використовують 
на заняттях наше головне 
ідейне багатство — твори 
класиків марксизму-ленініз- 
му, документи з’їздів партії 
ї пленумів ЦК КПРС, висту
пи керівних діячів партії і 
уряду.

3. МАЙСТЕРНІСТЬ 
ПРОПАГАНДИСТА

— В президію нашої кон
ференції, — сказав у спів
доповіді завідуючий відді; 
лом пропаганди і агітації 
Знам’янського міськкому 
партії М. Д. Корецький, — 
обраний пропагандист гурт
ка по вивченню історії 
КПРС при парторганізації 
паровозного депо Іван Ме- 
фодійович Ткаченко. Це до- 

пропагандист, 
який пройшов хороше прак
тичне і теоретичне загарту
вання.

Працюючи в депо началь
ником відділу кадрів, І. М. 
Ткаченко добре знає людей. 
Його часто можна зустріти 
в цеху серед робітників, 
особливо серед молоді. 
Завжди знайде він з ними 
спільну розмову, розпитає 
про роботу, про домашні об
ставини.

Тому й поважають слу
хачі свого пропагандиста. 
Знають, що він завжди прий
де на допомогу, порадить, 
підскаже, який саме крок в 
житті треба зробити в тому 
чи іншому випадку. Люди 
в його гуртку зростають 
ідейно, стають громадськи
ми активістами. Тільки за 
останні п’ять років т. Тка
ченко з числа своїх слухачів 
підготував 16 чоловік до 
прийому в ряди КПРС. То
вариші стали активними ви
робничниками, агітаторами, 
дехто з них сам керує гурт
ком. Серед цих шістнадця
ти — голова цехкому т. Зі- 
новатний, робітник, член 
міськкому партії і член ви
конкому міськради, ударник 
комуністичної праці т. Ко- 
рольов, тт. Хомнченко, Бу
лах та інші.

Немало говорили про 
мистецтво пропаганди й ін
ші виступаючі. І кожного ра
зу при цьому підкреслюва* 
лось, що навчання в гуртку 
чи теоретичному семінарі 
приноситиме найбільшу ко
ристь тільки в тому випад
ку,- коли пропагандист буде 
найвимогливішим, в першу 
чергу, до себе, від заняття 
До заняття наполегливо вчи- 
тиметься складному мисте
цтву гартувати світогляд, 
морально виховувати лю
дей.

Михайло Іванович Калі- 
нін говорив, що мистецтво 
пропагандиста — одне з 
найважчих. Але ним треба 
обов’язково оволодіти, в 
цьому запорука успіху вн- 

| ступів пропагандиста.
X 3 цікавою співдоповіддю 
X на тему «Вчитись у видат- 
X Пих .Діячів Комуністичної 
І парти» виступив на пленар- 
X йому засіданні конференції 
♦лектор Олександрійського 
І ЇСЬХКО»Ї КП України 
? . її. Шибаев. З допомо- 
Xгою яскравих повчальних 
і прикладів він розповів, як

і

володіли ораторським мис
тецтвом видатні діячі нашої 
партії і Радянської держа- 
ви В. І. Ленін, й. В; Сталін, 
С. М. Кіров, Я. М. Сверд
лов, з якими пристрасними 
і переконливими промова
ми виступає М. С. Хрущов.

4. СЛУХАЧІ ПРАЦЮЮТЬ - 
ЛЕКТОРАМИ

І АГІТАТОРАМИ
— Ми так ставимо 

тання: якщо навчився 
мусь в гуртку, неси

' знання в маси.
Ці слова належали 

дуючому відділом Долин- 
ського райкому партії М. Г. 
Чабаненку. У співдоповіді 
він широко розвинув цю те
зу і навів, зокрема, такі 
цифри: зараз в районі з 

' числа найбільш підготов
лених слухачів сітки партій- 

' ної освіти працює лектора
ми — 385, а доповідача
ми — 168 чоловік. Це при
несло великий ефект. Зарвз 
кожен день в районі в се
редньому читається 10 лек
цій — майже в два рази 
більше, ніж торік.

Як же йде підготовка 
слухачів до виступів з лек
ціями? Пропагандисти і ке
рівники теоретичних семі
нарів доручають їм готува
ти реферати по тій чи іншій 
темі занять. Кожний това
риш глибоко вивчає питан
ня, використовує допоміж
ну літературу, добирає міс
цеві факти, приклади і, 
зрештою, виступає на за
нятті. При такій підготовці 
саме заняття проходить ці
кавіше, нерідко виникають 
дискусії, виявляються ба
жаючі доповнити, дехто ра
дить, як краще доопрацю
вати текст. І ось лекція го
това, з нею можна виступа
ти перед трудящими.

Менш підготовлені слуха
чі працюють агітаторами, 
їх в районі близько двох 
тисяч. Первинні парторгані
зації району звертають 
особливу увагу на те, щоб 
жодний агітатор не зали
шився поза гуртком. Адже 
той, хто не навчається, 
не зможе вести масово-по
літичної роботи.

В усіх гуртках і семіна
рах перед початком ви
вчення наступної теми в 
обов'язковому порядку про
водиться 20-хвилинний ог
ляд внутрішньополітичних 
і міжнародних подій. Це 
дає можливість агітаторам 
детальніше дізнатися про 
останні політичні новини, 
щоб потім розповісти про 
них трудящим. Серед кра
щих слухачів-агітаторів — 
тт. Хропко, Дрига, Ророг, 
Валовий та багато інших.

Є і в Знам’янському ра
йоні хороші приклади, ко
ли секретарі первинних 
парторганізацій, пропаган
дисти готують агітаторів з 
числа слухачів політгурт
ків і теоретичних семінарів. 
Так, в гуртку при партор
ганізації колгоспу імен! 
Жданова всі слухачі пра
цюють агітаторами, допо
магають випускати стіннів
ки, оформляти наочну агі
тацію. І хто б з них не 
звернувся до пропагандис
та М. П. Жернового, зав
жди одержить і методичну 
допомогу, і дружню пораду.

Конференція звернула 
. увагу на те, що необхідно 

виховувати з слухачів ак
тивних і стійких бійців за 
комунізм, вчити їх вести 
рішучу боротьбу проти бур* 
жуазної ідеології, ростити 
хороших агітаторів, лекто
рів, пропагандистів.

* *
П РОЧИТАНО останню 

доповідь, закінчився 
останній виступ. Збагачеиї 
кращим, передовим досві
дом, роз’їхалися пропаган
дисти, щоб з новими сила
ми приступити до роботи. 
На конференції було ви
словлено багато цінного. 
Треба все це тепер осмис
лити, запровадити в роботі.

ПИ- 
ЧО’ 

свої

заві-

*



прийшов зі СЛУЖБИ
ПРИМХЛИВОЮ була ми- ПЛ ТІ ТІ і »Т»

21 нулорічна осінь. Як за- CUJIJIA І
рядили дощі з самого жовт
ня, то до нового року й не 
переставали. Звичайно, за таких умов важко працюва
ти колгоспникам. Позначилися вони й на роботі тва
ринників артілі імені Котовського. Корми завозилися з 
перебоями, і надої почали швидко падати.

Занепокоїлися сільські комсомольці, вдарили тривогу. 
Разом з вожаком своїм Зіною Вайвалою зібралися на 
збори. Запросили на них і молодь нес підкову та хлоп
ців, які щойно з Радянської Армії повернулися. Розмо
ва була короткою. Тоді й узяв слово демобілізований 
солдат Володимир Бережний.

■ — Говорити нам багато нічого, — почав юнак. — Тут
треба по-солдатському діяти — рішуче, наполегливо. 
Тоді й негода не буде страшною.

, А після цього сказав Володимир про своє рішення^ 
’ піти працювати в тваринництво.

Ось уже близько трьох місяців очолює він молочно- 
: товарну ферму. Ферма ця комсомольсько-молодіжна, і 
, робота на ній добре поставлена. За худобою тут ста- 
' ранно доглядають, продуктивність її вже підвищилась.

Особливо хороших успіхів досягли доярки Я. Лимар, 
: Г. Кармазин, О. Топчій. Недарма вони червоний 
, вимпел утримують.

Хороше трудиться молодь. А у вільні години її чекає 
кімната відпочинку, обладнана при фермі. Тут і бесіди 

‘ цікаві проводяться, і в шахи та доміно можна пограти. 
’ Про все подбав новий завідуючий Володимир Береж- 
: ний. 1 правилу своєму — все робити рішуче і наполег- 
: ливо — ніколи не зраджує.

Ново-Миргородський район.
1. CHICAPEHKO.

Початок хороший

ДОВІР‘Я ГїРО,,,е.II и У нас—радість

^^ВІТЛАНА КОВАЛЬОВА працює у 
механічному цеху Олександрійсько

го авторемонтного заводу. З кожним 
роком все більше відремонтованих, по
вернених до життя машин виходить з 
його широких воріт. Найрізноманітніші 
деталі до них виготовляються у механіч
ному, де вишикувались рядами десятки 
токарних, фрезерувальних, шліфуваль
них верстатів.

Світлана стоїть за токарним. їй, ви
пускниці технічного училща, майстер 
довірив його без вагань.

На стелажі, поруч з верстатом Світ
лани, росте і росте гірка готових дета- 
лей-валиків склопідйомника. До кінця 
зміни їх вже нараховується 210, замість 
120, як було раніше. Це завдяки ново
му різцю, який розробила Світлана ра
зом з майстром Петром Пилиповичем 
Тертичним.

Коли гудок сповіщає про кінець змі
ни, Світлана нерідко затримується ще 
на годину. У неї, члена комсомольсько
го комітету, завжди багато доручень. 
Оце й недавно поповнилась комсомоль-

ська сім’я заводу,
Олексій Черповицький, Віктор

членами її стали
- Циганек-

ко, Саша Тураев. Света першою поздо
ровила хлопців, бо це ж вона готувала 
їх до вступу в ряди ВЛКСМ.

Вечорами Світлана поспішає на за
няття хору або ж сидить над підруч
никами — готується у вуз вступати.

На заводі добре знають цю енергій
ну дівчину: вона одна з перших вклю
чилась у змагання за звання ударника 
комуністичної праці. День, коли їй 
присвоїли його, Світлані не забути. 
Схвильована сиділа вона на зборах, 
спостерігаючи, як вгору підносяться де
сятки рук, голосуючи «за». Так 
виявляли своє довір’я і повагу численні 
друзі Світлани.

Не дивно, що після цього у дівчини 
немов би сили потроїлись: працює без 
втоми і на комсомольській роботі, як 
кажуть, горить.

г. тимонюк, 
керівник корпункту «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

Серед доярок колгоспу 
Імені Леніна Хмелівського 
району. Марія Шевченко — 
одна з наймолодших. Вона 
прийшла на ферму зразу 
після закінчення в 1960 р. 
десятирічки і швидко заслу
жила повагу товаришів по 
роботі. Комсомольці ферми 
обрали Марію своїм групор
гом. Передова доярка ак; 
тивний учасник художньої 
самодіяльності, хороший то
вариш.

Фото Ю. МОТОРНОГО.

Пухнасті білі сніжинки 
і повільно, неначе з остра

хом, опускаються на мерз
лу землю. Привітно сві
тяться вогні Будинку куль
тури. Закінчивши день 
трудовий, сходяться сюди 
юнаки і дівчата. Сьогодні 
тут розпочинає роботу мо
лодіжний лекторій, створе
ний райкомом комсомолу і 
районним відділенням То
вариства для поширення 
політичних І наукових 
знань. Перше заняття — 
читацька конференція по 
повісті Сергія Львова «Ря
туйте наші душі».

Директор Ульяновської 
середньої школи № 2
т, Вайсбейн по черзі надає 
слово активним читачам 
районної бібліотеки Майї 
Камінській, Зінаїді Анти-

=====

Вадиму Шевченку, 
характеризують ге- 

книги — комсомолку 
її коханого Павла, 
навчався у духовній 

допомогою 
стати на

/

піній, 
Вони 
роїв 
Асю, 
який 
семінарії і з 
подруги зумів 
правильний шлях у житті, 

—А чи немає серед на
шої молоді людей, які по
трапили під вплив релі
гії?—почав свій виступ сек
ретар райкому комсомолу 
Анатолій Головерда. — 
Хоч і мало, але, на жаль, 
ще є.

І він розповів про випа
док, коли юнак 
свою кохану з секти, 
вернув “ 
життя, 
колгоспі.
звав і тих, хто став жерт
вою релігійного обману: 
Фіву та Галину Гащенко, 
Івана Папушу.

На закінчення були про
демонстровані кіножурнали 
«Чудотворна» та «Людина 
створила бога».

М. ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ.

вирвав 
по- 

її до радісного 
творчої праці в 

Анатолій на-

Хороші
8□ □ □ □ а 
8 
О □ □ □ а □
□□ * ——___ . „
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В ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКОМУ технічному 

училищі № З найкращі
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Віз і нині там,,,
Уже більше року трива

ють «переговори» між го
ловою виконкому Седнів- 
ської сільської Ради М. Ми
роновою та керівниками 
колгоспу ім. Ватутіна про 
виділення приміщення під 
бібліотеку в селі Ганно- 
Леонтовичеве. Не один раз 
з цього питання ухвалюва
лись рішення на сесії сіль
ської Ради, на партійних 
та комсомольських зборах. 
Про це ж йшла мова на 
пленумі Устимівського рай
кому комсомолу в листо
паді 1960 року.

Але з-за бюрократичного 
ставлення керівників кол
госпу ім. Ватутіна і штуч
ної тяганини з боку голови 
сільської Ради бібліотека 
Досі не має приміщення. 
Вона тулиться в темному і

куточ- 
залу клубу, 
стоять три 

перебуває 
книжкового

погано освітленому 
ку в глибині 
Тут за грубою 
шафи, в яких 
лише частина 
фонду, решта — у хаті біб
ліотекаря Л. Іванченко.

Про свою роботу т. Іван
ченко розповідає:

— Дуже важко працю
вати. Я не спроможна 
швидко і оперативно задо
вольняти потреби читачів. 
Відвідувач нудьгує, нервує, 
а я в цей час гарячково 
перекидаю купи книг — 
шукаю потрібну.

Керівникам сільради і кол
госпу давно вже слід пе
рейти від розмов до діла.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
інструктор Устимів
ського райкому ком
сомолу.

г

V - U
успіхи мае група № 2. g

проходили практику, д 
Г. ДЕСЯТНИК, а

□ -0- І

ТІЛЬКИ в дружбі І 
■ можна досягти^оро- □ 

ших і._ 
дружною 
шерська група 3-го кур- □ 
су Кіровоградського мед
училища. Зараз ми боре
мось за групу без «трі
йок».

Після занять разом 
відвідуємо міський лек
торій, кіно, театр, музей. □ 
Майже кожна 
бере участь в одному з □ 
гуртків художньої само- д 
ДІЯЛЬНОСТІ. п

У змаганні за кращу д 
групу училища ми зайня- § 
ли перше місце. 2

В. ДЕМЕШКО. І

наслідків. Такою □
є друга аку- □

□5□□□□□□□6□ о □ □ □
□ 
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. и„Я обов'язково виправлюсь
ЩОДНЯ О 8-й годині ранку до гуртожитку, де живуть 
Щ робітники четвертої дільниці будівельного майдан- 
чика № 6, під'їжджає великий червоний автобус: муля- 
ри, теслярі, штукатури відправляються ним на роботу. 
Ось і сьогодні в чеканні машини зібрався гурт. Нарешті 
під’їхав автобус, почалася посадка. Розштовхуючи всіх 
ліктями, Галина Українська кинулась до дверей, щоб 
сісти першою.

— Недобре робиш, дівчино, — спробував зупинити її 
М. І. Подопрелое.

І тут сталося несподіване: грубіянка з розмаху вда
рила літнього чоловіка. Може, вона потім спохватила- 
ся, попросила вибачення? Ні, спокійнісінько зайняла 
місце на сидінні.

У той же день на будові зібрався товариський суд. 
Згадали і те, що Галина кинула школу, що три роки 
била байдики, жила на утриманні батька. Різко висту
пали товариші по роботі.

..МОЛОДИЙ КОМУНАР“
в

а

■

З приводу критичного матеріалу <Дезертири», надру
кованого в газеті за 20 січня ц. р., секретар комсомоль
ської організації колгоспу «Заповіт Леніна» Хмелівсько- _ 
го району т. Масельський повідомив редакцію, що наве- ■ 
дені факти мали місце. Кореспонденцію обговорено на ї 
засіданні комітету первинної комсомольської організа- ■ 
ції. п

Олена Слуцька, Антоніна Стрюк, Галина Грузденко 5 
повернулись нз ферму і працюють доярками.

в
в
■

«Поки точаться балачки» — під таким заголовком 
в газеті за 15 січня ц. р. був надрукований критичний 
матеріал. В ньому йшлося про незадовільну роботу 
райкому ЛКСМУ по організації технічного навчання 
тваринників в комсомольській організації колгоспу іме
ні Сталіна.

Секретар Голованівського райкому комсомолу т. По- 
стойко повідомив редакцію, що статтю обговорено на 
засіданні бюро райкому ЛКСМУ. Критику визнано 
правильною.

Секретарям комсомольських організацій всіх кол
госпів запропоновано терміново приступити до організа- * 
ції на тваринницьких фермах технічного навчання. ■

а 
я□

— Мені ще не було й шіст 
надцяти років, коли я пішов 
працювати, — заявив на су
ді старий робітник О. І. Ко
робко. — Тяжкі дуже були 
часи. А ти ж виховувалась 
у нашій школі. Де навчи
лась ображати людей?..

О. І. Коробко різко засу
див вчинок Галини. Обурю
вались й інші виступаючі. 
Соромно дівчині звести очі 
на людей. Стиха вимовляє: 
«Я обов’язково виправ
люсь...».

Минув деякий час. Добре 
пам'ятає робітниця оту то
вариську, але сувору роз
мову. Яку б роботу їй не 
доручили, виконує охоче. А 
раніше ж не так було, і до 
людей зараз уважніше ста
виться — вплинув на дівчи
ну суд товаришів по роботі.

М. КРЮЧКОВ, 
робітник будівельного 
майданчика № 6.

м. Кіровоград.

Разом з усією країною 
трудову вахту на честь на
ступного XXII з’їзду 
КПРС несуть молоді крем- 
гесбудівці. Комсомольці 
нашого автотранспортного 
управління тепер щоденно 
закінчують зміну з пере
виконанням плану. У нас 
немає жодного комсомоль
ця, який бн план січня ви
конав менш, як на 120 
процентів.

В ці дні нове поповнен
ня приходить в ряди удар
ників комуністичної праці. 
Нещодавно цього звання 
удостоєні комсомольці 
В. Пономареико, В. Кова
льов, А. Родін.

У нас з членом комітету 
М. Ковальовим до того ж 
велика особиста радість — 
ми стали кандидатами в 
члени КПРС.

М. ПОПРУГ, 
секретар комсомоль
ської організації АТЦ 

«Кремгесбуду»
- 0-

Подяка школярам
— Правління колгоспу 

«Дружба» виносить щиру 
подяку учням Пастирської 
восьмирічної школи, — ого
лосив на звітно-виборних 
зборах голова артілі 
Я. Жужман.

За віщо така вдячність? 
Школярі восени подали 
своїм батькам і матерям 
велику допомогу: з площі 
60 гектарів зібрали близь
ко 1.200 центнерів куку
рудзи, самі ж сортували її 
на токах. За цю роботу 
школі було виплачено 1.400 
карбованців, які використо
вуються на ремонт примі
щення, придбання наочних 
приладь.

М. МАЙДЕБУРА, 
Інструктор Ново-Мир
городського райкому 
партії.

-0-
КОРОТКО

Г. Т. Коваленко — 45 ро
ків. З них 15 років вона 
працює продавцем в продо
вольчій крамниці с. Аджамкн 
Кіровоградського району. В 
книзі скарг І пропозицій крам
ниці можна прочитати лише 
теплі слова подяки на адресу 
Галині ТрохимівнІ за її сумлін
ну роботу, за чуйне ставлення 
до покупців.

в. БОСНЕНКО.
* *

ДОПІЗНА світяться вогні в 
Турійській бібліотеці Но

во-Миргородського району. Тут 
перший порадник молодих кни
голюбів — бібліотекар Тетяна 
Шкварка. її також можна по
бачити на фермах, в бригадах, 
де дівчина проводить бесіди • 
колгоспниками.

О. ГАВРИЛЕНКО. 
*. ♦. *

ДОВГИЙ час працює листо
ношею в с. Мала Віль

шанка І. Д. Паскал. Поважа
ють Івана Дмитровича І мо
лодь, І літні колгоспники.

Кореспонденцію передплат
никам він доставляв своєчас
но. Людям похилого віку зав
жди допоможе прочитати лнеї 
“Ід р'д““с. ЛАНОВСЬКИЯ, 

юнкор.
Вільшанський район.

.♦ * *

ШТУКАТУР облрембудтресту 
Галя Андреева вже дома 

виявила, що при одержанні за
робітної плати касир І. М. Дов- 
ченко передав їй 10 карбован
ців.

Того ж дня комсомолка по
вернула гроші в касу.

П. ШВЕЦЬ, 
Інструктор-методист.
-0-

*

А ГАСУ НЕМАЄ...
В Таловобалківській крам

ниці № 5 Ново-Георгіїв
ського району все можна 
придбати. А от гасу вже 
три місяці як сюди не при
возили. Тим часом сусідні 
філії Таловобалківського 
ССТ бензином та гасом за
безпечені.

Все це трапляється тому, 
що голова ССТ тов. Трухан 
нерівномірно розподіляє по 
крамницях одержані това
ри.

Жителі с. Талова Балка 
сподіваються, що тов. Тру
хан нарешті і про них зга
дає.

п. ПОЛЯРУС.
с. Талова Балка, 
Ново-Георгіївського 
району.

«МОЛОДИЙ комунар»
1 березня 1961 р., З стор.



великого Кобзаря

До 100-річчя а дня народження Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 
КУТОК — У ШКОЛІ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ. Село Шевченкове Звениго
родського району колись називалось Кнрнлівкою. 12 ро
ків свого безрадісного дитинства провів тут Т. Г. Шев
ченко.

Тепер це — квітуче соціалістичне село, яке налічує 
4400 жителів.

На знімку (справа) онуки великого Кобзаря — Ма
рія Трохнмівна Лисенко і Терентій Трохимович Шев
ченко. В одному з залів літературно—меморіального му
зею в селі Шевченкове вони розповідають своєму ону
кові Петі про днгячі роки Тараса Григоровича.

На знімку (внизу) макет хати, де жив у дитячі ро
ки великий поет. (З експозиції літературно-меморіаль
ного музею в селі Шевченкове).

Фото М. СЕЛЮЧЕНКА.
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Г ЕМИКЛАСНИКИ Ле-
пінської середньої шко* 

ли Хмелівського району ор
ганізували шевченківський 
куток: виготовили і при
красили портрет Кобзаря, 
склали літературну вікто
рину. Щодня тут проводя
ться голосні читання шев
ченківських поезій. Для 
жителів села .учні готують 
літературно-музичний мон
таж «Слово Тараса нам 
близьке і рідне».

Ф. КЛИМЕНЧУК,
вчитель.

Зайобільхо?..
JU зовсім!

— 7"'Е, г-' “7 Кірово-
— градської міської ради 

Союзу спортивних това
риств і організацій визна
но задовільною. Про це за
писано у відповідних папе
рах другої міської конфе
ренції, яка відбулася ми
нулої суботи.

Один за одним піднімаю
ться на трибуну тренери, 
голови колективів. Всі во
ни засуджують стиль спор
тивного керівництва міської 
ради, яка на протязі року 
займала не зовсім пра
вильні позиції щодо органі
зації фізкультурно-масової 
роботи серед молоді міста. 
Т. в. о. голови міської ра
ди Союзу спортивних това
риств і організацій т. За- 
двірний намагається при- 

. крити недоліки безвідпові
дальним ставленням треие- 
::рів до роботи. Так, зустрі- 

чаються ще у нас «діячі», 
/які ідуть до спортивного 
: залу заради плати. Про та
рних і слід було б на весь 
:: голос говорити.
І А т. Задвірний почав кри- 
•тикувати людей, які душу 
«вкладають у спорт. Першою 
І його жертвою була тренер з 
їспортивних ігор ДСТ «Аван- 
|гард» т. Притюпа, у якої з 
І року в рік збільшується

ОТЖЕ, роботу 
гоадської міс

-ч

Камінь на вулиці
РАНОК. Квартали міста ще дрімають у ранковій ти

ші. Ось вулицю на перехресті переходить старий 
дідусь. Враз його нога зачепилася за камінь, вибитий з 
бруківки. Він спинився, став на одне коліно, взяв ка
мінь і бережно вклав його назад у гніздо.

На якусь мить йому згадалось: ось такі камені 
він жбурляв у жандармів, ось такі камені вкладав 
у фундаменти будинків, ось такий камінь влетів у 
вікно його кімнати...
. Потім він, спершись на ковіньку, встав. Віддихався. 

Ще раз пристукнув палицею камінь і пішов далі.
Віктор ПРОЦЕНКО. 

село Кетрисанівка Бобрипецького району.
-------------------- ---------------------------------------

Криптограма
У виділених нлітках по вертикалі прочитайте назву книги 

видатного українського поета; по горизонталі — його твори 
та їх герої.

1. Поема, 
поема. 3. 
драми. 5. Романтична 
однойменної поеми.

присвячена Якову де-Бальмену. 2. Сатирична 
Вірш, присвячений сліпцеві-кобзарю. 4. Персонаж 

поема героїчного змісту. 6. Ім’я героїні

Склала Г. ЗАЛЕВСЬКА.

ВІДПОВІДЬ
на ребус, вміщений в номері від 12 лютого 1931 року: 

Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.
Першими правильну відповідь надіслали робітниця Хирів- 

ського мебльового комбінату Знам’янського району Г. Безгіна, 
читачі нашої газети з м. Гайворона 1. Цибуліщенко та Г. Гон
чарук, Н. Шкаврова зі станції Помічна, студент Кіровоград
ського будівельного технікуму Л. Жученко і а інші.

,* .* * 
Кременчук.

Правильну відповідь на цю шараду, вміщену в газеті від 
10 лютого 1961 року надіслали студенти Кіровоградського пед
інституту Л. Гончаренко, В. Мотова, В. Данов, читачі нашої 
газети з м. Олександрії Н. Крюкова і В. Єкало та О. Тарасен
ко з Балахівського вугільного розрізу.
----- ----«—З

м. Кіровоград.

ПРО ВСЕ
НЕСПОДІВАНА 
СТАТИСТИКА

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ англійське 
страхове агентство Ллойда, 

зіткнення кораблів на морі е не 
такою вже рідкою подією. На 
тиждень трапляється, пересіч
но, 45 таких випадків. Здебіль
шого причиною їх є невірне ро-

ПОТРОХУ
зуміння сигналів, що їх подає 
стрічний корабель.

ЧУДО-КОЛИСКА
Ґ^ДИН Індійський інженер 

змайстрував цікаву колис
ку. Коли дитина плаче, колис
ка починає автоматично погой
дуватися і програвати пластин
ку з колисковою піснею.

\ «Молодой коммунар» — оргаи Кировоградского
? областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

130 ЕТ - ПОЧАТКІВЕЦЬ 
Едуард Швайка від

значив прихід весни коро
теньким, але, як йому зда
валось, дуже поетичним 
віршем «Весняні струни». 
Там було написано:

До віконця прищулився 
місяць,

Розілляв молоко по стіні. 
Голуба моя радість, 

чи Пріся 
Не дає задрімати мені. 
Я не можу під ковдрою 

влежать,
Коли думка гаптує, снує, 
Коли місяць, неначе 

пожежа, 
Зазирає в віконце моє.
Оце своє творіння Швай

ка показав прославленому 
в районі критикові товари
шу Зубастому. Мовляв, на, 
оціни, друже, по заслугах. 
Ти ж уже років з трид
цять у початкіЕцях ходиш, 
то знаєш, що й до чого.

Зубастий теж колись грі
шив віршами, але в нього 
нічого з цього не вийшло і 
він тепер сам уже віршів не 
писав, а тільки критикував 
інших. Прочитав він кри
тичними очима оті швайчи- 
ні струни і глибокодумно 
почав:

— Бачиш, голубе, з тво
го вірша ще не видно, хто 
саме поетові заважає лежа
ти під ковдрою: місяць, чи 
голуба радість Пріся. Якщо 
Пріся, то тоді взагалі важ
ко влежати під ковдрою, а 
коли місяць—можна скіль
ки завгодно: укрився з го-

ловою і лежи, думай про 
посівну, про збір металоло
му, зв’язуйся з життям міц
но, раз тн поет настоящий. 
1 знову ж — хто ця сама 
Пріся? Що робить? Де жи
ве?

Висновок був категорич
ний: доробити.

Швайка ще днів з десять

демо за браком місця. Ра
димо
«Птахівництво».

— Добре, що я про шпа
ків згадав, — подумав 
Швайка. — На поросятах у 
поетичний світ не проб’єш
ся.

Витратив наш поет 
десять копійок на марки 
терпляче чекає відповіді

надіслати до газети

число розрядників і яка з 
власної ініціативи веде 
групу баскетболістів-черво- 
нозорівців. Можливо, і у 
т. Притюпи е певні недолі
ки в роботі. Та члени ради 
не знайшли часу заслухати 
її звіт. А скільки разів за 
останні роки проводилося 
першостей міста з баскет- 
бола? Теж — ні разу.

Значне місце в роботі 
конференції займало пи
тання фізичного виховання 
часу трапляються випадки, 
коли випускники 
школярів. Адже до 
класів не складають 
мативи ГПО, коли 
тячих спортивних 
приходять учні, які 
по-справжньому 
бігати не вміють. За остан
ній час кіровоградські 
школярі програють у тих 
чи інших змаганнях юним 
спортсменам міст і навіть 
сіл районів області.

Для поліпшення фізкуль
турно-масової роботи в 
школах міста потрібно за
лучити студентів факульте
ту фізичного виховання net 
дагогічного інституту. Де
канату факультету разом з 
міським відділом народної 
освіти слід розкріпити сту
дентів II, III і IV курсів 

./•над школами. Та й провід
аним спортсменам това
риств вже пора взяти шеф
ство над учнями. Цим

десятих 
цього 

кор
до ди- 

шкіл 
навіть 

ходити і

ще 
і
з

одткЖць Едума шммаулюа* вийшов
ГУМОРЕСКА

не 
ще

напружено працював, 
досипав ночей і дописав 
одну «струну»:

Пріся їсти несе 
поросятам,

Десь щебечуть шпаки 
вдалині.

Мені хочеться вірші 
писати, 

Вишивати вишневі пісні.
Цей варіант районному 

критикові сподобався і «Вес
няні струни» полетіли авіа
поштою в редакцію столич
ної газети «Тваринництво». 
Оскільки Пріся їсти несе 
поросятам, то товариш Зу
бастий сказав, що це про
філь саме цієї газети. Че
рез тиждень надійшла від
повідь: «Друкувати не бу-

«Птахівництва». Але днів 
через десять виявилося, що 
й там місця бракує. Сердив
ся Швайка страшенно:

— Що значить немає міс
ця? Так посунься!

Одним словом, вгатив 
Швайко на поштові витра
ти кілька карбованців і 
хотів уже спалити своє тво
ріння, як несподівано на
годився товариш Зубастий.

сказав 
завжди 

що в

— Стривай, — 
він. —Спалити 
встигнеш. Кажуть, 
наших краях студенти по
явилися. Записують народ
ну творчість, себто фольк
лор. Зрозумів? Давай сюди 
твої нещасні «струни», я 
покажу ще їм.

Далі все пішло, як

/особливо слід зацікавитися 
‘ міськкому комсомолу, який, 
гдоречі, зайняв неправильні 
’позиції ЩОДО

"•у Кіровограді 
« спорту. Тим більше, 
<комсомол е
/членом товариств, 
<зацій, і міськком 
\не контролювати 
і но-масову роботу, 
\ніше включати 
/організації в боротьбу за 
/її поліпшення.
/ Тренер з боксу ДСТ 
<«Авангард» т. Змочинський, 
‘.який вже багато років від
клав своїй любимій справі, 
<у своєму виступі звернув 
’ увагу па те, щоб кожне то- 
. вариство культивувало ос- 
<вовні види спорту: легку 

атлетику, штангу, бороть
бу, бокс. З ким же повив
ані змагатися і підвищувати 
« свою майстерність боксери 
<«Авангарду», коли у Кіро- 
/ вограді немає жодної сек-
< ції з цього важливого виду 
‘спорту?
г Міській раді слід зроби- 
<ти серйозні висновки з до-
< пущених промахів, глибше 
« вникати у навчально-тре- 
<кувальний процес спортив-

них товариств.

становлення 
великого 

що 
повноправним

органі- 
повинеп 

спортив- 
а актив- 
первиннї

1

=3

/\ Озеро Байкал має у довжину 636 кілометрів і в ширину — 
79 кілометрів. На цій площі можна вільно розмістити Голлан
дію і Бельгію, разом узяті. На всій земній кулі немає жодного 
озера, ріпного по глибині Байкалу. Максимальна його глиби
на — 1.741 метр. У товші води і на скелястих виступах дна Бай
калу проживає близько 1.500 представників тваринного світу, 
причому близько 70 процентів фауни ніде, крім Байкалу, не 
зустрічається в природі.

А Недавно китайські геологи відкрили підземне море площею 
в 200 тисяч квадратних кілометрів, тобто в п’ять разів більше 
площі Азовського моря. Розміщене море під провінціями Ань
хой, Цзянси і Хенань. За підрахунками вчених загальна вага 
води дорівнює майже 4 мільйонам тонн. Та обставина, що вода 
в цьому морі прісна, має велике значення для народного госпо
дарства вказаних провінцій.

А Індійський слон — найбільша сухопутна тварина — буде 
виглядіти карликом, якщо його поставити поряд з китом. Про 
це свідчать розміри їх тулубів: у слона 4,1 метра, тоді, як у 
кита — 31 метрі

Газета виходить тричі нт 
тиждень: у середу, п’ятницю і неділю.
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Редактор П. МАРЧЕНКО,

У 
казці. Через Діїа тижні в 
газеті під рубрикою «З уст 
народу» 
‘побачив свій 
го беку було 
зведення про 

, з другого — 
, ків на розлуку, а посере- 
■ дині:

...Голуба моя радість, 
чи Пріся

Не дає задрімати мені.
• Тільки підписано було 
’ вже так; «Записано від 
, колгоспника Е. Швайки в
селі Витрибеньках Смета- 

; пінського району». Ну, та
• нехай буде й так, аби світ 
’побачило.
1 Кажуть, що тепер якийсь 
’ кандидат наук, колега Зу- 
, бастого, уже працює над 
1 великою статею «Проблеми

У

Ёдуард Швайка 
вірш. З одно- 

надруковано 
BHBO3KV гною, 
кілька внкли-

свинарства і кохання 
творчості Е. Швайки».

Пішов чолов’яга вгору!

Євген СИВИЙ.

В кінотеатрах 
міста

КІНОТЕАТР «МИР». «Опера
ція «Кобра». Початок о 9 год. 
30 хв.. II год. ЗО хв. ранку, 1 
год. ЗО хв., З год. 20 хв. дня, 5 
год. 20 хв., 7 год. 20 хв., 10 год. 
вечора.

Додаткові фільми: «Справжні 
друзі», «Вінничани змагають
ся». Початок о 9 год. 20 хв. ве« 
чора.

КІНОТЕАТР ЇМ. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. Для дітей: «Грізні но
чі». Початок о 10 та 11 год. 40 
хв. ранку.

«Леон Гаррос шукає друга». 
Початок о 1 год. ЗО хв., З год. 
30 хв. дня та о 5 год. ЗО хв., 
7 год. ЗО хв„ 9 год. 30 хв. ве« 
чора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ», 
Широкоекранний художній 
фільм «Верховина, мати моя». 
Початок о 4 год. 40 хв. дня. 6 
год., 7 год. 20 хв., 8 год. 40 хв. 
та 10 год. вечора.

Для дітей — «Помста». По« 
чаток о 10 год., 11 год. 20 хв. 
ранку, 12 год. 40 хв., 2 год., З 
год. 20 хв. дня.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА»* 
Хронікально - документальний 
фільм. «П’ять кілець над Ри
мом». Початок з 10 год. ранку 
до 9 год. ЗО хп. вечора. Худож
ній фільм «За міською межею». 
Початок о 9 год. ЗО хв. вечора.
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