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Ф Первинна комсомольська організа- 
X ція колгоспу «Путь Октября» Онуф- 
ф ріївського району об’єднує 80 
X ВЛКСМ. На початку минулого 
ф комсомольці взяли на себе високі соціа- 
Флістичні зобов’язання. Минав час, а вер 
ф залишалось тільки на папері. Не було в 
<•> організації дисципліни, організованості. 
І І Комсомольські збори проводилися рідко, 

більшість членів ВЛКСМ відносилась 
до категорії «пасивних».

У серпні комсомольці обрали новий 
склад комітету. Роботу первинної орга
нізації очолив Микола Голобородько. 
Він людина не тільки слова, а й діла. 
Працює Микола електриком колгоспу, 
навчається заочно в інституті. Комітет 
комсомолу і його секретар багато зроби
ли, щоб піднести авторитет первинної 
організації.

Комсомольці тепер не тільки беруть 
зобов’язання, а й дбають про їх вико
нання. Так, комсомольсько-молодіжна 
ланка дала слово зібрати по 70 центне
рів кукурудзи з кожного гектара на пло
щі 56 гектарів. Члени ланки діяльно го- 
туються до сівби. Вони вже вивезли на 

X свою площу по 21 тонні перегною на 
Фгектар, заготовили курячий послід, по- 
Хпіл, підготували насіння, техніку, 
ф Комсомольські збори тут проводяться 
х регулярно при високій активності комсо- 
X мольців. Життя організації стало ціка- 
у вим. В комсомол вступає неспілкова мо- 
X лодь.
ф Там, де члени комітету комсомолу і, 
ф перш за все, секретар первинної органі- 
Ізації дорожать високим довір’ям ком

сомольців, самі показують особистий 
приклад свідомої дисципліни, там ні
коли не буде недисциплінованих юнаків 
і дівчат.

Взяти, наприклад, первинну комсо
мольську організацію Ново-Архангель
ської райспоживспілки. За даними рай
кому комсомолу в ній перебуває на об
ліку 35 членів ВЛКСМ. А на комсомоль
ські збори з’являється менше половини. 
Рішення зборів, як правило, не вико
нуються. В січні—лютому всі комсомоль
ці не платили членських внесків, а в бе
резні таких було 13 чоловік. Сталося це 
тому, що повз факти недисциплінова
ності байдуже проходить секретар ком-

ДІЛОВА РОЗМОВА 
ПРО ЗАВДАННЯ ПРЕСИ І РАДІО
28 березня в місті Кіро

вограді відбулася нарада 
працівників преси і радіо, 
робітничих, сільських та 
юних кореспондентів облас
ті. Учасники наради актив
но, по-діловому взяли 
участь в обговоренні допові- 

' ді секретаря обласного комі
тету партії т. Сергієнка 
С. 3. про завдання журна
лістів, сільських, робітничих 
та юних кореспондентів Кі- 
ровоградщини у боротьбі за 
виконання рішень січневого 
Пленуму ЦК КПРС, даль
шому поліпшенню ідеологіч
ної роботи.

По всій країні широко 
розгорнулось передз’їздів- 
ське соціалістичне змаган
ня. Сотні новаторів вироб
ництва, передовиків кол

госпного села з небувалою 
енергією ВКЛЮЧИЛИСЬ у бо
ротьбу за створення повно
го достатку продуктів сіль
ського господарства.

—За останній час, — ска
зав у своєму виступі поза
штатний кореспондент «Мо
лодого комунара», обліко
вець тракторної бригади 
колгоспу імені Кірова Ново- 
Архангельського району 

у В. Кузьменко, — наші газе
ти стали частіше показувати 
досвід передовиків сільсько
господарського виробни
цтва, пропагувати нові ме
тоди їх праці. Проте хотіло
ся, щоб на сторінках Іазет

більш регулярно висвітлю
валась натхненна праця 
розвідників майбутнього — 
членів бригад і ударників 
комуністичної праці, щоб 
цифри і факти не закривали 
велич і красу людини праці.

На трибуні — ударник ко
муністичної праці, фрезеру
вальник заводу «Червона 
зірка» В. Бєлімов. Актив
ний робкор обласної газети 
розповідає про нову техні
ку, яку зараз підготували 
червонозорівці для праців
ників сільського господар
ства. Багато робітників за
воду, говорить В. Бєлімов, 
виступають ініціаторами 
добрих починань, пропону
ють цінні нововведення. Але 
буває, що про цих людей 
ми нерідко наспіх інформує
мо читачів, глибоко не роз
криваючи їх досвід роботи, 
не показуємо, як підхопле
ний цей досвід на інших під
приємствах.

— Самому робсількорові 
на місці добиватися дійо- 
вості гострих критичних 
матеріалів, — такою дум
кою був пройнятий виступ 
голови Березово-Балків- 
ської сільради Вільшансько- 
го району І. Котовського. 
Він підкреслив також, що 
обласне радіо, а також 
обласні та районні газети 
повинні більш гостріше ста
вити, ширше розкривати на-

П’ятниця, 31 березня 1961 р. Ціна 2 коп.

за доручену

райкоми ком- 
тим, що біль- х

О 
сомольської організації Світлана Кльо- ф 
ва. ф

Дуже низька дисципліна комсомоль- о 
ців у первинній організації колгоспу Ф 
імені Жданова, імені Літвінова, імені а 
Куйбишева. Тут часто доводиться пере- Ф 
носити збори з-за того, що не з’явились ф 
комсомольці. ф

А райком комсомолу (секретарі 
А. Будник, О. Сороковий) зайняв роль ф 
реєстратора, спостерігача, не виховує у Ф 
комсомольських активістів почуття ви- ф 
сокої відповідальності 
справу. а

Неправильно роблять Ульяновський,ф 
Петрівський, Хмелівський 
СОМОЛУ, КОЛИ МИРЯТЬСЯ 3 .пт, шд/ а
шість секретарів первинних організацій ф 
щомісячно не звітують по членських Ф 
внесках, а гроші, зібрані у комсомоль- Ф 
ців, довгий час носять в кишені або ф 
зберігають в шухлядах. Так було у сек- Ф 
ретаря первинної організації Хмелів- ф 
ської РТС Ліди Чущенко. На жаль, та- Ф 
кі факти непоодинокі. ф

Вожаки молоді, кожний комсомолець <■> 
завжди повинен пам’ятати і виконува-ф 
ти вимогу Статуту ВЛКСМ — суворо <> 
додержувати комсомольської дисциплі- Ф 
ни, однаково обов’язкової для всіх чле- ф 
нів комсомолу, брати активну участь в '■> 
роботі первинної організації, швидко і ф 
точно виконувати її завдання, доводячи ф 
будь-яку розпочату справу до кінця.

Обов’язок міськкомів, райкомів о 
ЛКСМУ роз’яснювати активістам і всім Ф 
комсомольцям вимоги статуту ВЛКСМ, ф 
Треба справу поставити так, щоб жод- Ф 
ний факт порушення виробничої і ком- ф 
сомольської дисципліни не проходив без Ф 
обговорення колективу, щоб не було Ф 
жодного комсомольця, який би не був ф 
залучений до повсякденної участі в ро- Ф 
боту організації, до виконання тих ве- ф 
ликнх завдань, які стоять нині перед Ф 
комсомолом. Ф

Високу внутрішню гідність, доблесть, ф 
чесність, благородство душі, чисту со- ф 
вість, почуття обов’язку, відповідаль- ф 
кості, високої свідомої дисципліни ле- ф 
ред своїм колективом, перед суспіль- ф 
ством—такі комуністичні риси вихову- ф 
ють в тобі, юний читачу, Ленінський Ф 
комсомол, Комуністична партія. ф 

зрілі питання сільськогос
подарського виробництва.

В обговоренні доповіді 
взяли участь редактор 
стіннівки колгоспу імені 
Карла Маркса Устимів- 
ського району А. Шуль
женко, редактор обласної 
газети «Молодий комунар» 
П. Марченко, тесляр буді
вельного управління № З 
м. Олександрії Є. Ларіонов, 
редактор обласної газети 
«Кіровоградська правда» 
В. Сторожук, головний ре
дактор обласного радіо 
А. Суханов та інші.

Виступаючі закликали 
всіх робсількорів та юнко
рів області завжди бути 
серед тих, хто в полі і на 
фермі самовіддано бореть
ся за створення у країні 
достатку продуктів, з лю
бов’ю і повагою писати про 
передових людей, влучно 
спрямовувати гостре перо 
газетяра проти ледарів, 
дармоїдів, п’яниць, проти 
тих, хто заважає нашому 
рухові вперед.

Учасники наради робсіль
корів та юнкорів області 
надіслали вітальні листи 
Центральному Комітетові 
КПРС та Центральному Ко
мітетові КГІ України.

На нараді прийняте звер
нення до всіх робітничих, 
сільських та юних корес
пондентів області,

Новими трудовими звершеннями 
зустрінемо День радянської молоді!

Jifi всіх свинарів і свинарок області

Відкритий лист
передових свинарів Ново-Українського району

В

І

іІ

і

Січневий Пленум Центрального Комі
тету рідної Комуністичної партії окри
лив сільських трудівників, надихнув їм 
нові сили, завзяття. З небувалим розма
хом закипіло змагання за використання 
внутрішніх можливостей для збільшення 
виробництва зерна, молока, м’яса та 
інших сільськогосподарських продуктів. 

У пресі і по радіо дзвінко лунають го
лоси юних патріотів, які стають «маяка
ми», що освітлюють шлях до нових тру
дових звершень.

У документах січневого Пленуму ЦК 
КІІРС та в рішеннях молодіжних фору
мів наводяться яскраві приклади геро
їчної боротьби молодих творців матері
альних благ, багатосотенників і тисяч
ників, які практичними трудовими діла
ми наближають комуністичне завтра.

Ми теж вирішили не стояти осторонь 
всенародного походу за дальший роз
квіт сільського господарства. Наш ра
йон поки що відстає з виробництвом 

: м’яса. 1 тому кожен з нас дає урочи- 
: сте слово за рік відгодувати по !0(Ю— 
> 1700 голів свиней вагою по 80—90 кіло- 
: грамів кожна. Це становитиме по ЗО— 

35 центнерів свинини на кожні сто гек
тарів орної землі. Кожен з нас уже реа- 

■ лізував державі більш як по 100 цент
нерів свинини. На відгодівлі тепер пе
ребуває у групах по 150—200 голів мо
лодняка. Цих свиней вагою по 100 кі
лограмів здамо десь перед традиційним 
святом радянської молоді.

Звичайно, наші успіхи багато в чому 
залежатимуть від тих працівників ферм, 
які передаватимуть на відгодівлю поро
сят. З тваринниками, які доглядають ма
точне поголів’я, ми працюємо у тісній 
взаємодії, і вони стараються планомірно 
і в потрібній кількості поповнювати від- 
годівельні групи. Свинар Володимир Ко- 
бець з колгоспу імені Шевченка уже 
одержав по 8 ділових поросят від кож
ної свиноматки. В цілому ж по колгос
пу одержано 560 поросят, а до кінця 
травня їх буде 1500. Колгосп імені Орд- 
жонікідзе в травні матиме 980 голів мо
лодняка. Отже, база для виконання на
ших високих зобов’язань буде забезпе
чена.

Робота свинаря-тисячника складна і 
дуже відповідальна. У разовій відгоді- 
вельній групі — 300—350 і більше тва-

Закінчується 
грошей

Постановою ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР про 
зміну масштабу цін і заміну 
старих грошей новими гріш
ми було встановлено, що 
гроші старого зразка обо
в’язкові до приймання по 
31 березня 1961 року включ
но.

Міністерство фінансів 
СРСР і Правління Держав
ного банку СРСР доводять 
до відома населення, під
приємств, організацій, уста
нов, колгоспів, сільських 
Рад, поштових підприємств

обмін старих 
на нові
і ощадних кас, що прийман
ня грошей старого зразка в 
усі види платежів та їх об
мін закінчуються 31 березня 
1961 року.

Розмінна монета вартістю 
в 1, 2 і 3 копійки карбуван
ня до 1961 року, як це вста
новлено постановою ЦК 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР, залишається в обігу 
і в дальшому обов’язкова 
до приймання в усі платежі 
за номіналом нарівні з но
вою монетою цих вартостей.

рин. Всіх їх треба своєчасно нагодува-^S 
ти, причому кормами в такому наборі, | 
щоб мати найбільший ефект. Над цим g 
ми теж замислюємося. Які б не булл | 
складні погодні умови, але ми добиває- | 
мося, щоб у раціоні були і багаті пере-1 
травним білком концентрати та консер- * 
вовані качани кукурудзи, і вітамінне | 
сінне борошно та цукрові буряки. Набір | 
таких кормів дає можливість добовий g 
приріст кожної голови доводити до 400— х 
450 грамів. А влітку, коли буде вдо- X 
сталь зелених кормів, особливо трав £ 
бобових, приріст живої ваги на кожну g 
голову становитиме не менше як по | 
550—600 грамів. |

Однак треба визнати, що працювати $ 
нам доводиться поки що в складних | 
умовах. В колгоспах немає типових при- j 
мішень, відсутня механізація. Це знач- g 
но ускладнює роботу. Та труднещі нас ♦ 
не лякають — не вперше з ними зустрі- • 
чаємось. Нас окрилює, кличе вперед за-» 
палюючин приклад Леонтія Лукашев-1 
ського. Він вирішив до дня відкриття х 
XXII з’їзду КПРС відгодувати і здати | 
державі 1450 голів свиней. Зобов’язан-1 
ня, звичайно, немале. Але хіба воно не g 
під силу і для нас, ново-українських | 
тваринників? Адже ми — ровесники Ле- $ 
онтія, і сил та енергії у нас теж не мен- | 
ше. І

Теж сміливіше візьмемося за відго- $ 
дівлю укрупнених груп тварин. Ми стає- S 
мо в ряди тисячників і на ділі доведе- І 
мо, що будь-яке завдання рідної Кому- t 
ністичної партії нам під силу, що ми | 
практичними ділами виправдаємо її ви-1 
соке довір’я. g

25 червня — День радянської молоді. | 
Давайте ж підготуємо цьому радісному • 
святу ЮНОСТІ СВОЇ ГІДНІ трудові пода- ?• 
рунки. До цього дня ми даємо урочи-1 
сте слово — зняти з відгодівлі по 320— g 
370 голів свиней. ♦

Закликаємо всіх свинарїв області на- | 
слідувати наш приклад.

£ 
І
х 
х

і

Порадуємо любиму магір-Вітчизну но- | 
вими перемогами в труді!

Віталій 
свинар колгоспу імені 
кідзе,

КОТЛОВ, 
Орджоні-

Іван
свинар колгоспу імені 

Ново-Український район.

клочко, 
Шевченка.

*

СЬОГОДНІ
В НОМЕРІ.

О. В. ГІТАЛОВ 
РАДИТЬ ДРУЗЯМ 

ЧУДЕСНИЦІ.* *
ВЕРШИНИ 

скоряються 
ЗАВЗЯТИМ.* • *. *

Вісті з піонерських 
дпужин.# # *

Історія пам’ятника.* * *
Спортивні новини.

L



ЗАВДАННЯ ПОСИЛЬНЕ ДЛЯ ВСІХ

»!»*•*•• *

НАША тракторна бригада змагається з багатьма 
механізаторами України та Російської Федерації. 

Зараз, коли перед хліборобами республіки стоять 
великі завдання? виростити на трьох мільйонах гек
тарів по 50 центнерів зерна кукурудзи, механізатори 
знову вийшли на передній край боротьби* за врожай. 

Завдання 
рідної партії 
посильне для 
всіх механіза
торів Кірово- 
градщини. Ми
на власному досвіді переконалися: на наших землях 
можна вирощувати високі врожаї кукурудзи. На
приклад, в минулому несприятливому для землероб
ства році, ми все ж добилися непоганих результатів 
у вирощуванні королеви полів та зниженні її собі
вартості. Кожен гектар посіву видав по 31,7 центне
ра сухого зерна та по 300 центнерів зеленої маси. 
Один центнер зерна обійшовся в 47 копійок, а си
лосної маси—в 7 копійок (у новому масштабі цін)'.

Це нас радує. Добилися ми цього за рахунок ком
плексної механізації всіх процесів вирощування ку
курудзи та завдяки підвищенню врожайності.

" СМІЛИВІШЕ ДЕРЗАЙТЕ, ЮНІ!

ОСНОВА ВРОЖАЮ ЗАКЛАДАЄТЬСЯ ВОСЕНИ

зернових ми провадимо 
на

1-1 А багаторічному досвіді ми переконалися, що про 
“ * створення сприятливих умов для нормального 
розвитку рослин кукурудзи 
зразу ж після збирання 
їй у сівозміні. Найкращим 
лосові та цукрові буряки.

Зразу ж після збирання 
лущення стерні. В кінці серпня ці площі оремо 
зяб, одночасно вносячи на кожний гектар по 4—6 
тонн гною.

Закінчивши оранку, провадимо осінню культива
цію грунту. Цим знищуємо бур’яни, що проросли, і 
одночасно розпушуємо грунт. Прокультивовані пло
щі,

треба дбати з осени, тобто 
культур, які передують 

попередником є озимі ко- 
у

як правило, мають навесні більші запаси вологи.

ПОСІЄШ ВЧАСНО — ВРОДИТЬ РЯСНО

НАВЕСНІ, не чекаючи підсихання великих масивів, 
вибірково закриваємо вологу.

Під першу культивацію, яку робимо одночасно з 
культивацією під ранні колосові культури, вносимо 
ще по 4—6 тонн гною-сипцю на кожний гектар. Вдру
ге культивуємо груну безпосередньо перед сівбою на 
глибину загортання насіння.

Сівбу розпочинаємо на початку травня при темпе
ратурі грунту 10—12 градусів. Глибина загортання 
насіння — 10—І2 сантиметрів. В цю найвідповідаль
нішу роботу включаються всі комплексні механізо-

гектарів і

ЮНАКИ і дівчата
шого колгоспу вже 

мають чималий досвід ви
рощування високих врожа
їв кукурудзи. В минулому 
році, наприклад, у першій 
комплексній бригаді було 
одержано по 38 центнерів 
сухого зерна качанистої на 
кожному з 150 
на площі 50 
гектарів, де сія
лась гібридна 
кукурудза сор
ту «ВІР-42», — 
по 56 центне
рів. Як ми добились тако
го врожаю?

Секретів особливих не
має. Насіння висівали у 

.добре прогрітий грунт. Об
робіток здійснювався у двох 
напрямках. Вчасно і якіс
но провели глибоке рих- 
лення. Словом, королевські 
почесті віддавали чудесни
ці сповна. І щедро удобрю
вали грунт, та й сіяли по 
добрих попередниках — 
озимій пшениці і картоплі.

Маючи добру практику 
ще з минулого року, наші 
комсомольці сміливо взя
лися тепер за вирощуван
ня високого врожаю коро
леви полів. Комсомольські 
ділянки тепер займають не 
100 гектарів, як це було у 
1960 році, а 200. І мета у

31 березня 1961 р., 2 стор. 

СКОРЯЮТЬСЯ ЗАВЗЯТИМ
ІОІ

ко, - Микола Мороз 1 Ва
силь Богдан, члени бригади 
Олександр Лебедик, Андрій 
Голуб, Володимир Підлуб- 
ний та інші. 1 результати 
їх наполегливої праці 
славні: понад 12 тонн пе
регною вивезено на кожен 
гектар,

Але цього ще замало для 
одержання високого вро
жаю. Потрібно дбайливо 
зібрати зерно. Та зуміють 
доглянути посіви і вчасно 
все це зробити наші неспо
кійні, завзяті у праці мо
лоді кукурудзоводи.І. колісник, 

бригадир першої комп
лексної бригади кол
госпу імені Калініна 
Добровелнчківського ра
йону.

молодих кукурудзоводів та
ка: на кожному гектарі не 
менше 50 центнерів чудес
ниці взяти. Буде, обов’яз
ково буде такий урожай! 
Звідки така впевненість? 
Вже зліт говорить, що по
літ буде успішним. Комсо
мольські агрегати Григорія 
Завалка і Миколи Бортні- 
ченка, ланки ДІни Стецен- 
ко і Ліди Борисенко друж
но взялися за діло.

Взяти хоча б удобрення 
грунту. Подбали комсо
мольці по-господарському 
про це. Ударно попрацюва
ла створена у нас бригада 
по вивезенню перегною. 
Жодного погожого дня не 
упустити — цим прагнен- 

Іням жили трактористи Іван 
Панкратій і Василь Бурла- 
ченко, шофери Вадим Шев-

вані ланки, оснащені всім необхідним знаряддям. 
Наприклад, за ланкою у складі трактористів Д. Ша- 
лигіна та І. Гаращенка закріплено трактор «МТЗ-2», 
навісну сівалку «СКГН-6», навісний культиватор, 
рослинопідживлювач «КРН-4,2», а для виконання 
транспортних робіт — тракторний саморозвантажу
вальний причеп «ПТС-3,5». Такі ж механізми закріп
люються і за іншими ланками.

Велику увагу приділяємо розміщенню гнізд пра
вильними квадратами і висіву в кожне гніздо на по
трібну глибину заданої кількості зерен. Сівалку 
«СКГН-6» обов’язково пускаємо впоперек поля, бо 
вона копіює рельєф, і тому неправильно розміщують- 

ся гнізда. Всі 
площі під 
курудзу 
ваємо 
ліброваним 
бридним яасін- 
поколіиня.
Найвнгіднішим

ку- 
засі- 

прока- 
гі-- «

ням сорту «ВІР-42» першого 
Сівбу закінчуємо за 7—8 днів.

(у розумінні зменшення затрат праці) виявився агре
гат з навісною сівалкою «СКГН-6». При його робо
ті на гектар посіву затрачається 0,06 людино-дня, 
що складає на 100 гектарів 6 людино-днів. Всі сівал
ки обладнуємо туковисівними пристроями для одно
часного внесення в грунт суміші органомінеральних 
добрив.

РУЧНУ ПРАЦЮ — В АРХІВ

Р ОБОТИ по обробітку посівів провадимо тільки 
■ механізмами. Через три—чотири дні після сів
би робимо досходове, «сліпе боронування», а у фазі 
2—3 листочків — повторне суцільне боронування 
сходів.

У період догляду за посівами проводимо три між
рядних обробітки з культивацією площ в двох на
прямках. Перший обробіток в основному спрямова
ний на знищення бур’янів. Під час другого, крім 
прополювання, вносимо в рядки мінеральні добрива, 
а при третьому — переважно розпушуємо грунт в 
міжряддях.

Зараз наші спеціалісти і механізатори розробля
ють технологічні карти. В них передбачаються заходи 
по підвищенню врожайності і зниженню собівартості 
зерна та зеленої маси кукурудзи для кожного поля 
окремо. Особливу увагу звертаємо на скорочення 
строків збирання і затрат праці.

* *, *
\/НИНІШНЬОМУ році наша бригада вирощувати- 

ме кукурудзу на 1100 гектарах. Обіцяємо зібра
ти по 50 центнерів зерна та по 350 центнерів зеленої 
маси з кожного гектара. Таке завдання, наголошую 
ще раз, посильне для всіх механізаторів області.

Тож не бійтеся труднощів, молоді друзі, сміливо 
дерзайте, і ви обов’язково виграєте велику битву за 

високий врожай кукурудзи па великих масивах!
О. В. ГІТАЛОВ, 

двічі Герой Соціалістичної Праці, бригадир 
тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду 
КГІРС Ново-Українського району.

БОРОТИСЯ ЗА ВРОЖАЙ ТАК, 
ЯК ЛАНКИ ДІНИ СТЕЦЕНКО І ЛІДИ БОРИСЕНКО! 
„ШВИДКІСТЬ ПЛЮС ЯКІСТЬ!“-

ТАКИЙ ДЕВІЗ МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ
Т7Т757 57ТГ РАДГОСПУ «у с т и м і в с ь к и и»

Ділянка «,
грунт удобрено

Г1 ’ЯТЕРО дівчат 1 сім хлопців.
• 1 об’єднавшись в комсомоль- 1 
сько-молодіжну бригаду. пра
цюють у Компаніївській між
колгоспній будівельній органі
зації. Серед них зовсім юний 
Дмитро Шинкаренко—вчораш
ній десятикласник, і вольовий, 
енергійний Володимир Кова
ленко, в недавньому воїн, і та
кі роботящі й веселі дівчата, 
як Марія Джамай. Рая Чорна 
та інші. Вони споруджують це
гельний завод.

На ознаменування XXII з’їз
ду КПРС молодь цієї бригади 
вирішила взяти підвищене зо
бов'язання: своїми силами по
сіяти. виростити І зібрати ку
курудзу на площі ЗО гектарів 
у місцевому колгоспі імені 
Дзержннського.

Молодим будівельникам вже 
виділено площу і вони її те
пер старанно удобрюють, щоб 
не менш як по 50 центнерів 
зерна качанистої зібрати з кож
ного гектара.

в. ЦВЯХ, 
керівник корпункту «Мо
лодого комунара».

Таня Ярова приступила до роботи
22 березня ц. р. в нашій газеті було надруковано лист 

телятниці колгоспу імені Калініна Ульяновського ра
йону Т. Ярової «Допоможіть виконати зобов'язання». В 
ньому йшлося про те, .ЩО Т. Ярова після повернення з 
пленуму ЦК ЛКСМУ залишилась по суті без роботи. 
Тривалий час їй не виділяли поголів я молодняка, ство
рюючи цим самим штучні перешкоди для виконання 
взятого нею зобов’язання — випоїти протягом року 
150 телят і довести щодобовий приріст кожного з них 
до кілограма. Зоотехнік О. Бойчук неодноразово обіцяв 
виділити телят, але далі розмов справа не йшла.

Як повідомив редакцію секретар парторганізації кол
госпу 3. О. Вечур лист Т. Ярової обговорювався на 
партійних зборах. Зоотехніку т. Бойчуку вказано из 
неправильне ставлення до передової телятниці. Свою 
помилку він визнав.

25 березня Т. Ярова приступила до роботи. Зараз в 
її групі 16 телят. Найближчим часом група буде дове
дена до 70 голів молодняка.

/ С. ІЛЬШЕ двох років тому прийшла Галина на фер- і 
і му, щоб замінити свою старшу сестру.
і Нині Галина — уже досвідчена доярка. За прикла- 
' дом Марії Харитонівни Савченко вона взялася догля- 
/ дати 20 корів. Кожна з них дає щодоби по 9-—10 літ- 

рів молока, а рекордистка «Частушка» — по 22 літ-/

і Крупської Олександрівського району Галина ШПИ 
| ЛЬОВА.

ри
На знімку: передова доярка колгоспу імені

Фото А. Дібровного

МИ-НАПОГОТОВІ
У МИНУЛОМУ році механізатори першого відділка 

радгоспу «Устимівський» за почином одеських . 
трактористів-швидкісників обробляли посіви кукурудзи 

на підвищених швидкостях. При такому методі зменши
лась потреба в агрегатах, ущільнено строки букетуван
ня та міжрядного обробітку посівів, зекономлено паль
не та мастильні матеріали.

Ініціаторами швидкісного водіння тракторів висту
пили Олександр Рожков, Микола Яковлев, Яким Жур- 
жій, Степан Наумич. Змінні завдання вони перекрива
ли у півтора—два рази, причому, якість їх роботи була 
бездоганною.

Були, звичайно, трактористи, які в погоні за темпа
ми. допускали брак, пошкодження рослин. Безперечно, 
траплялося це не від умисності, а від недосвідченості. 
Тому роботу на підвищених швидкостях ми дозволили 
тільки кращим, сумлінним механізаторам. Таке заохо
чення виявилося хорошим засобом підвищення квалі-~ 
фікації людей, їх виробничої дисципліни.

У цьому році ми вирішили ще ширше застосувати 
роботу машин на високих швидкостях.

г Досвідчені швидкісники Микола Яковлев і Яким 
Журжій стали на чолі механізованих ланок. За ланка
ми закріплена площа — по 450 гектарів за кожною. Всі 
процеси вирощування — від сівби до збирання — вико
нуватимуться без застосування ручної праці. Виняток 
становить лише ділянка гібридної кукурудзи. На допо
могу механізаторам тут прийдуть робітниці радгоспу.

Органічні добрива повністю вивезені в поле. Тепер, 
механізовані ланки розкидають гній-сипець по площі, 

. де висіватиметься кукурудза. Вже удобрено 250 гекта
рів з розрахунку по 10 тонн на кожний гектар. Цю ро
боту виконують самі ланкові своїми тракторами з гноє
розкидачами. Вантаження гною теж механізоване.

І. БРАЙЧЕНКО, 
керуючий 1-м відділком радгоспу «Устимівськнй».



СЛУХАЧІ БЕРУТЬСЯ
ЗА ПІДРАХУНКИ

КОМ- 
ІМЄНІ 

про

СІЛЬСЬКО- 
продукції.

свинарки, ланко- 
хто безпосередньо

Якось на зборах 
сомольці артілі 
Шевченка заговорили 
шляхи зниження собівар
тості центнера 
господарської .__....
Виступали один за одним, 
виголошували загальні фра
зи. Тоді втрутився в розмо
ву голова колгоспу Микола 
Тихонович Ільченко. Він 
почав з того, іцо поставив 
комсомольцям декілька за
питань:

— Який доход у нашому 
колгоспі дає гектар орної 
землі? Яка собівартість 
центнера м’яса, одного літ
ра молока і десятка яєць?

В залі були механізатори, 
доярки, 
ві — ті, 
працює в провідних галу
зях колгоспного вироб
ництва. Ніхто з них не міг 
відповісти на запитання. 
Тоді ж більшість вислови
ла бажання організувати 
економічне навчання кол
госпної молоці, ширше про
пагувати сільськогосподар
ські знання, досвід майстрів 
рільництва і тваринництва.

Партійна організація ар
тілі схвалила 
комсомольців 
вала мені 
вивченню 
госпного 
взявся з 
працюю вчителем, але маю 
намір 
очний 
сільськогосподарської 
дсмії.

При зустрічі з молодими

пропозицію 
ї запропону- 

вести гурток по 
економіки кол- 

виробництва. Я 
охотою, бо хоч

за-вступити на 
відділ Української 

ака-

В труді зростаємо 
у РОЧИСТИМ був для 
•* нашого підприємства 
день 6 листопада 1960 ро
ку — деть народження на
шої першої комуністичної 
бригади.

Бригадир, кадровий ро
бітник К. М. Токарев, ска
зав на радощах:

— Сьогодні я немов по
молодшав років на десять. 
Почуваю себе майже таким 
бадьорим, як Володимир 
Сліпченко.

Останні слова викликали 
у робітників приязні по
смішки. Кожен знав, що 
не так-то легко увігнатися 
за Сліпченком. Відразу ж 
після школи прийшов на 
підприємство цей жвавий 
хлопець і облюбував собі 
спеціальність слюсаря-мо- 
ториста. Скоро на дош
ці показників проти йо
го прізвища стали з’явля
тись цифри 180, 190. Але 
навіть такі високі показни
ки не заспокоювали Воло
димира. У вільний час він 
любив, зупинившись біля 
радикально - свердлильного 
верстата, спостерігати за 
роботою робітника. Сверд
ління тоді було якраз

SS

^ ДОСВІДУ ПРОПАГАНДИСТСЬКО! РОБОТИ В ДРУЖБІ
з дорослини

пропагандистами мені не 
раз доводилося чути, як де
хто з них нарікає на комі
тет комсомолу, на секрета
ря: не забезпечують, мов
ляв, відвідування політ
гуртка. Буває й таке, скар
жаться вони, що заняття 
зривається, бо з’явилося 
тільки 4—5слухачів. Підчас 
цих розмов я згадував своє 
перше в житті заняття.

Підготував розгорнутий 
конспект. Прийшов на за
няття, відмітив у списку, 
хто присутній, і почав чи
тати. Чомусь боявся бодай 
на мить відірватися від 
своїх записів. Нарешті за
кінчив. Запитань не було. 
Подумав собі: «Значить, до
бре прочитав — усе ясно». 
Яке ж було моє здивуван
ня, коли прийшов на друге 
заняття: більше половини 
слухачів не долічився. За
питую в секретаря комсо
мольської організації: в чо
му справа? Виявляється, 
всі дома, а чому не з’яви
лися — не відомо.

Наступного дня погово
рив з кожним, кого не було 
на занятті, і прийшов до 
висновку: ні в якому разі 
не можна читати лекцію по 
тексту, треба розповідати, 
причому, обов’язково по
в’язувати тему з життям 
молоді колгоспу.

До наступного заняття 
готувався довго. Мені хо
тілося уяснити не тільки 
теоретичні положення да
ної теми, але й логічно 
зв’язати її з роботою моло-

«вузьким» місцем, і Воло
димир якось у кінці зміни 
сказав майстру:

— Дозвольте стати на 
радикально - свердлильний. 
Справлюсь.

Свердлування корпуса ре
дуктора було досить тру
домістким і складалося з 
6 операцій. Володя спрос
тив цей процес: корпус ре
дуктора він ставив на один 
довгий болт, на якому той 
повертався. Таким чином, 
4 операції відбувалось від
разу. Якщо раніше за змі
ну свердлили 5 корпусів, то 
В. Сліпченко встигав зро
бити 12. І не тільки Воло
димир Сліпченко, а всі, хто 
наслідував його.

Ю. КАМІНСЬКИЙ,
Кіровоградський 
цукроремтрест.

> КАЗАХСЬКА PCP. Дев’ятикласниця Актюбінської се-
> редньої ніколи № 16 Ольга Лункова листується з учня-
> ми Інших країн. Пише Олі У Ба-шен з Пекіна, Матіос 
? Бланк з Лейпціга. Одержує дівчина листи І з Румунії, 
; Індії, Кореї. Учні розповідають їй про ссое життя, про
> свої плани після закінчення школи, шлють сувеніри.
? В свою чергу Оля теж не забуває поділитися з ними
> своїми новинами.
f На знімку: Ольга ЛУНЬОВА (в центрі) читає листи,

друзів, своїм подругам Світ- 
ГалІ БІ БЕР.

Фото Д. КАРАЧУНА.

одержані від зарубіжних 
лані КОПИТО (зліва) і

з життя свого кол- 
Такий метод прове- 
занять сподобався

ді. Прийшло навіть більше, 
ніж було запіцано в політ- 
гурток. У своїй розповіді я 
використовував приклади з 
творів художньої літерату
ри, кінофільмів, газет, жур
налів, 
госпу.
дення 
слухачам, і вони надалі ре
гулярно стали відвідувати 
заняття.

Навчання в політгуртку 
змушує слухачів задумати
ся над тим, як домогтися 
зниження собівартості оди
ниці продукції. Пригадую, 
якось після одного заняття 
секретар комітету комсомо
лу Петро Гавриленко підій
шов до мене і каже:

— Знаєте, Іване Яковичу, 
на комсомольських зборах 
ми обговорювали 
про 
над 
Хіба 
тим, 
сте, а «золоте».

З тієї розмови я дізнав
ся, що комсомольсько-мо
лодіжна бригада будівель
ників взялась за літо збу
дувати типове приміщення 
для птиці, що на зборах 
знайшлися ентузіасти, які 
попросили направити їх на 
ферму пташницями.

Зараз ми вивчаємо до
кументи січневого Пленуму 
ЦК КПРС. Кожного разу 
розгортається жваве обго
ворення матеріалів Плену
му в тісному зв’язку з кол
госпним виробництвом. Мо
лоді трудівники, нашого се
ла взяли на себе підвище
ні зобов’язання і підкріп
люють їх практичними ді
лами. Наприклад, комсомо
льсько-молодіжні 
Раїси Малафій, 
Нігай, Меланії Буть торік 
виростили по 40 центнерів 
кукурудзи в зерні з кожно
го гектара, а в 1961 році 
зобов’язалися зібрати по 
50—55 центнерів зерна з 
кожного гектара на площі 
25 гектарів. Вони підготу
вали насіння, заготовили 
попіл, курячий послід, ви
возять на свої площі пере
гній.

Тепер я впевнений. ЩО 
мине рік, другий, і слуха
чі політгуртка — молоді 
колгоспники, самі вмітимуть 
рахувати кожну колгоспну 
копійку. Приємно 
усвідомлювати, що 
хороша зміна нашим 
дарникам. Саме їм, 
дим, енергійним, в недале
кому майбутньому доведе
ться очолити провідні ді
лянки, економно вести гос
подарство артілі.

І. ГУЛІКА, 
пропагандист.

Ново-Архангельський 
район.

питання 
шефство комсомольців 

птахівництвом артілі, 
можемо миритися з 

що яйце у нас не про-

ланкії
Павліни

також 
росте 

госпо- 
моло-

РАДА піонерської дру
жини Озерської середньої 
школи Ново-Георгіївського 
району провела збір, на яко
му було прийнято рішення: 
взяги шефство над молод
няком тваринницької ферми 
третьої бригади колгоспу 
імені Жданова. Рішення 
піонерського збору вже 
здійснюється.

П. ПОЛЯРУС, 
учень Озерської се
редньої школи.

* ♦: «

☆ ПІОНЕРСЬКА ДРУ
ЖИНА імені Л. Голікова 
вирішила зустріти XXII 
з’їзд КПРС хорошими по
казниками в навчанні та 
суспільно-корисній роботі. В 
цьому школярам пообіцяли 
допомогти їх шефи — ком
сомольсько-молодіжна змі
на А. Шкурія з гірничої 
дільниці будівельного уп
равління № 1 тресту «Ди- 
митроввуглерозріз». На лі- 
нійці-зустрічі піонери укла
ли з робітниками договір на 
соціалістичне змагання.

Л. БИКОВ, 
секретар первинної 
комсомольсько ї орга
нізації гірничої діль
ниці,

Є. коток, 
старша піонервожа- 
та Балахівської се
редньої школи-інтер- 
нату.

йг АРТІЛЬ імені Кірова— 
одна з передових в Ново- 
Архангельському районі. 
Багато уваги приділяє прав
ління колгоспу вихованню 

Школа в саду
іпОВЕСНИ околиця села 

Селіванового вбираєіь- 
ся у білі та блідорожеві 
квіти. В цю пору школи 
майже не видно. Вона вся 
утопає в цвітінні шкільно
го саду.

Та не завжди так було. 
Садові всього лише три 
роки. Ті, хто кінчають за
раз 8-й клас, пам’ятають, 
як восени 1957 року трак- 
тор-велетень руйнував ча
гарникову хащу, як після 
уроків всі штурмували кор
чі. прибирали подвір’я, ко
пали ямки.

Минула зима. Садили де
ревця швидко, щоб не пе
ресихав грунт. Піонерам 
допомагали їх друзі — 
комсомольці місцевого кол
госпу імені Карла Маркса. 
Вони возили воду для по
ливання саджанців, оброб-
ляли міжряддя.

На трьох з половиною 
гектарах розкинувся шкіль
ний сад. Тепер піонери на
зивають його Мічурін
ським. Тут вони пізнають 
справжню красу природи, 
роблять свої перші дослі
ди. 14 колишніх юних мі
чурінців вже закінчили 
сільськогосподарський тех
нікум.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
інструктор Устимівсько- 
го райкому ЛКСМУ.
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Появ
В той день по закінченню 

лекцій ніхто не пішов додо
му. Групами збиралися в 
найбільшій аудиторії, де 
повинні були відбутися те
матичні комсомольські збо
ри «Рапортуємо бригаді 
комуністичної праці».

Та ось на порозі з’явилися 
гості —бригада комуністич
ної праці А’. Рабіновича з 
агрегатного заводу.

Один за одним комсорги 
груп медичного училища 
рапортували робітникам про 
свої успіхи. І недоліки не 
приховували . 

дітей, підтримує постійні 
зв’язки Із школою. Артіль 
закінчує будівництво вось
мирічної школи. В знак 
вдячності п’ятикласники 
Ганнівської восьмирічки на 
одному з піонерських зборів 
обрали голову артілі Д. Ви
шиваного почесним піоне
ром загону. Проведення піо
нерських зборів на тварин
ницькій фермі чи в польово
му стані колгоспу ввійшло 
тут в традицію.

В. КУЗЬМЕНКО, 
обліковець тракторної 
бригади колгоспу Іге- 
ні Кірова.

*! * *

☆ КОМСОМОЛЬЦІ і піо
нери середньої школи № 6 
м. Олександрії за місяць 
зібрали близько 10 тонн ме
талолому.

В. МЕРЕЖКО, 
секретар комітету 
комсомолу школи.

г Учні відділу вчителів пра- і
< ці Олександрійського педа- >
< гогічного учи'Лпіца успішно І 

проходять педагогічну прак- }
< тику. На «відмінно» провів і
< уроки у місцевій середній 5
< школі № 10 п'ятикуреннк і
< Леонід Швець. >
> На знімку: Леонід 4 
? ШВЕЦЬ веде урок з елю- <
> сарної справи у п’ятиклас- <
? нііків. 5
? Фо з В. ХОРУНЖОГО.

ЮНІ ДРУЖИННИКИ
Г1РИ ДИТЯЧІЙ кімнаті міськвідділу міліції майже 
' ' півроку дів штаб юного дзержинця. У вільний ВІД 
навчання час та у вихідні дні члени піонерського патру« 
ля чергують по місту. їхній обов’язок — слідкувати за 
санітарним станом міста, за поводженням школярів, а 
коли е необхідність, то й дорослим нагадати про по
рядок.

Понад 100 піонерів міста стали юними дзержинцями. 
До їх загону влилися й ті, хто ще недавно порушував 
порядок. Належав колись до таких і шестикласник се
редньої школи № 15 Сергій Гробко. А сьогодні він сум
лінно патрулює в кінотеатрах, на вулицях.

Корисну справу розпочали школярі міста. Треба тіль
ки, щоб її послідовно розвивали працівники міськкому 
комсомолу і міліції.

А. ЧЕРНОВ.
м. Кіровоград.

сний рапорт
Нарешті слово бере 

бригадир А. Рабінович:
— Наша бригада відмови

лася від контролера, бо 
працюємо всі з точністю до 
однієї тисячної міліметра; 
відмовилися від прибираль
ниць. Зараз у цеху в нас 
світло, чисто, на вікнах— 
квіти. Одноголосно виступи
ли ми за ліквідацію навіть 
самого виразу «брудний ро
бітник».

На закінчення А. Рабіяо- 
вич висловив бажання під
тримувати зв’язок з учили

ПІОНЕРИ та школярі 
* * Скал-Хутірської серед
ньої школи звернулися до 
всіх школярів Ново-Архан
гельського району з закли
ком допомогти своїм бать
кам, старшим братам і се
страм у перетворенні в 
життя завдань семирічки.

На урочистому зборі піо
нерської дружини між кол
госпом і РТС були укладе
ні договори на соціалістич
не змагання. Місцевий кол
госп зобов'язався на честБ 
XXII з’їзду КПРС збуду
вати при середній школі 
дві класні кімнати, забез
печити її матеріалом для 
спорудження? майстерні.

Дирекція РТС до почат
ку нового навчального ро
ку обладнає шкільну май
стерню по металу.

Учні в свою чергу тем 
не залишаються в боргу 
Вони допомагають колгос
пові вивозити перегній, зби
рають попіл, доглядають 
150 телят. Школярі висту
пають також з концертами 
перед колгоспниками І ро
бітниками РТС.

О. СОРОКОВИЙ, 
секретар Ново-Архан

гельського райкому 
ЛКСМУ.

щем і викликати на змаган
ня одну з груп. Така честь 
випала другій фельдшер
ській групі 4-го курсу.

Цікаво, урочисто пройшли 
збори, на яких народилася 
дружба двох колективів: 
учнівського і робітничого.

Л. МОЖИРОВСЬКА, 
А. ГЕТЬМАН, 

учні Кіровоградського 
медичного училища.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
ЗІ березня 1961 р., З стор.



Прочитайте, це ціново

МАЙСТРИ!БУДУТЬ
МОЛОДІ

ДВА ДНІ в Кіровоградському спортивному залі заво
ду «Червона зірка» проходили змагання особистої 

першості обласного центру з художньої гімнастики. Від
радним е те, що вперше з змаганнях виступали учасниці 
за програмою майстрів спорту СРСР. Сильнішою тут 
виявилася здібна гімнастка — учениця шостого класу 
школи № 11 Людмила Михайлова. Вона наблала 52,95 
бала. Норматив майстра спорту — 54 бали. На другому 
місці учениця сьомого класу школи № 16 Таня Тихоно
ва — 48,05 бала.

Серед першорозрядниць не мала собі рівних учени
ця дев’ятого класу школи № 19 Н. Черкаєва — 42,25 
бала. На другому місці учениця шостого класу школи 
№ 11 Людмила Слободянюк — 40,25 бала.

На наш погляд недоліком є те, що в першості брала 
участь невелика кількість гімнасток. Це свідчить про те, 
що цьому красивому виду спорту ще в недостатній мірі 
приділяється увага з боку добровільних спортивних то
вариств і відомств.

Т. ВІКТОРОВ.
м. Кіровоград.

П ереможцг 
визначилися
Двадцять три команди, 

які входять до заліку спар
такіади Кіровоградського 
заводу «Червона зірка», 
брали участь в змаганнях 
з баскетбола. Найсильнішн- 
ми спортсменами серед жі
ночих команд виявилися 
баскетболістки третього ме- 
хано-складального цеху. Во
ни не зазнали жодної по
разки від своїх суперниць.

Напружено проходила фі
нальна зустріч за звання 
чемпіонів заводу серед чоло
віків між Інструментальним 
і енергетичним цехами. Пе
ремогу з рахунком 71:59 
здобули інструментальники.

На знімку: баскетбольна 
команда інструментального 
цеху заводу «Червона зір
ка». (Зліва направо): Борис 
Недобора, Борис Швець, 
Віктор Кравченко, Сергій 
Крючков, Юрій Золотарьов, 
Давид Дороднин, Віталій 
Смнченко, Олександр Смир
нов.

В. ТВЕРДОСТУП. 
Фото В. БОНДАРЕНКА.

ПЕРШОРОЗРЯДНИКИ Відвернути загрозу

Хлопці ка- 
до Івана 
Він пора-

це два роки тому.
До тренера І. К. Руо 

со, низького міцного скла
ду чоловіка з плечима в 
сажень, підійшов чотир
надцятирічний юнак. Гля
нув у вічі тренеру і несмі
ло сказав:

— Я до вас. 
жуть: звернись 
Костянтиновича, 
дить. От і...

— ІЦо ж, друже, заче
кай ось кілька хвилин, по
ки дам завдання своїм 
хлопцям і поговоримо.

Розмовляли довгенько. 
Декілька разів він, Григо- 
рій, повторював, що твер
до вирішив тренуватися в 
секції з класичної бороть
би.

А чому саме цей вид 
спорту обрав?

— Бо найбільше до впо
доби. Ось вже всю літера
туру з бібліотечки спорт
смена перечитав про май
стрів... Теоретично всі при
йоми і правила боротьби 
знаю.

Так Г ригорій Згонник 
почав відвідувати улюбле
ну секцію. Тоді був у шос
тому класі і після уроків 
тричі на тиждень регуляр
но ходив на заняття. Дово
дилось багато працювати 
над собою. 1 ось в травні 
1959 року він стає чемпіо
ном області серед юнаків у 
найлегшій вазі. Перше міс
це займає й наступного ро
ку. На його грудях з’явля
ється значок другорозряб- 
ника.

Нинішній рік приніс 
хлопцеві нову славу. Взим
ку виступав на змаганнях 
дорослих борців і виграв 
три поєдинки, програвши 
лише один. Так Григорій 
став першорозрядником.

Близько двадцяти юнаків

і ще більше дорослих зай
маються класичною бороть
бою в спортивному това
ристві <К р е мг е с б у д у» 
«Авангард».

Серед дорослих спорт
сменів чудові успіхи має 
двадцятирічний Олександр 
Сесмій, хлопець з вольовим 
обличчям і веселими очи
ма. Він також має перший 
спортивний розряд з кла
сичної боротьби.

— Скільки радості було 
восени торік, коли в листо
паді на змаганнях у сели
щі Хрущов Олександру 
вдалося виграти навіть у 
майстра спорту Г. Мокля- 
ка — призера першості 
У PCP товариства «Аван
гард» за- минулий рік.

Звичайно, позаду в обох 
першорозрядників дні, мі
сяці напружених трену
вань. Хлопці взяли пра
вильний розгін до фінішу. 
І ритм у них хороший, і 
успіхи відрадні.

М. МАЩЕНКО.
Ново-Георгіївський 
район.

Влучна 
= ВІДПОВІДЬ
СГКОСЬ в академію до Ло- 
'*-*• моносова завітав цар
ський вельможа. Оглянув 
одяг великого вченого, а 
щоб підкреслити бідність 
Ломоносова, спитав, пока
зуючи на протерті лікті 
камзола:

— Скажіть, шановний 
Михайле Васильовичу, це, 
мабуть, з ваших протертих 
ліктів виглядає мудрість?

— Ні, ваша величність, — 
відповів учений, — це ду
рість заглядає під камзол!..

війни

ТІ РО нестримне зростання рр- 
дів захисників миру і про

тивників війни, про зміцнення 
їх єдності свідчить сесія Все
світньої Ради Миру, що відкри
лася в Делі. В її роботі взяли 
участь близько 300 видатних 
борців за мир, які представ
ляють більше 60 держь.ч Азії, 
Африки, Європи і Америки. На 
сесії обговорено найважливіші 
проблеми сучасності: загальне і 
повне роззброєння, мирне спів
існування, національна неза
лежність і суверенітет, оста
точна ліквідація колоніалізму. 
З доповіддю про досягнення і 
завдання прихильників миру 
виступив президент — викона
вець ВРМ Джон Бернал. Bin 
підкреслив, що учасники сесії 
повинні виробній конкретні 
заходи, щоб якнайкраще сприя
ти досягненню повного і за
гального роззброєння і допо
могти народам колоніальних 
та залежних країн здобути не 
тільки політичну, але й еко
номічну незалежність.

В ході дискусії, що розгорну
лася на сесії, представники ба
гатьох країн вказували на 
історичну важливість пропози
цій про загальне і повне роз
зброєння, внесених на XV сесії 
Генеральної Асамблеї ООН 
М. С. Хрущовим. <Ми повинні 
відвернути загрозу нової вій
ни». — заявив від імені індій
ського народу Пандіт Сундер- 
лал. Посланець японського на
роду — один з жителів Хіросі- 
ми, що потерпіли від амери
канської атомної бомби, Кіоші 
Кікава поставив вимогу негай
но заборонити термоядерну 
зброю. Багато з промовців під
тримали японського делегата.

Вимоги делегатів сесії Все
світньої Ради Миру збігаються 
з позицією нашої країни на на
раді представників СРСР, США 
і Англії, що відновила свою 
роботу в Женеві 21 березня. 
Мета цієї наради — виробити 
угоду про заборону випробу
вань атомної зброї. Радянський 
представник на нараді вказав,, 
що одна з держав Північно
атлантичного б.чоку — Фран
ція — продовжує атомні випро
бування. Від імені Радянсько
го уряду він вніс нові конструк
тивні пропозиції, які передба
чають. зокрема, склад органу 
контролю за додержанням уго
ди про заборону випробувань. 
В цей орган, на нашу думку, 
повинні ввійти представники 
трьох груп країн: соціалістич
них. нейтральних І союзників 
США по воєнних блохах.

. «Молодой коммунар» — орган Кировоградского 

. ’ областного комитета ЛКСМУ. г. Кнровэгрзд.

ПАМ’ДТНИК Богдану Хмельницько* 
* * му в Києві був споруджений в 
1888 році за проектом видатного росій
ського скульптора і майстра малюнку 
другої половини XIX століття Михайла 
Йосиповича Микеиіина — автора відо
мого пам’ятника «1000-річчя Росії» в 
Новгороді (1862), ряду інших монумен
тів, а також ілюстрацій до творів 
О. С. Пушкіна, М. В. Гоголя, М. О. 
Некрасова і Т. Г. Шевченка.

В своєму кращому творі — пам’ят
нику Богдану Хмельницькому — Мике- 
иіин створив яскравий, історично прав
дивий образ славного сина українського 
народу, видатного державного діяча і 
полководця.

Народний герой зображений на коні. 
Могутня фігура вершника сповнена 
руху і енергії. За нею відчуваєш на
родні маси, які піднялись проти інозем
них гнобителів. Булавою в правій руці 
гетьман показує на північний схід, в 
бік Москви, лівою — придержує на 
краю гранітної скелі гарячого степово
го коня.

Пам’ятник увіковічнює знаменну істо
ричну подію — возз’єднання України з 
Росією і символізує вічну братерську 
дружбу двох великих народів.

Думка про спорудження пам’ятника 
Богдану Хмельницькому, яка виникла в 
середині XIX століття в передових ко
лах української інтелігенції, знайшла 
гарячий відгук серед російських вчених 
і громадських діячів. Створювався па
м’ятник на протязі двадцяти років. По
чаток робіт над ним відноситься до 
1868 року, коли Микеиіин був запроше
ний з Петербурга до Києва для пере
говорів про майбутнє пам’ятника. Ми- 
кешин з великим бажанням і громад
ським почуттям взявся за розв’язання 
важливого і почесного завдання.

Спочатку затверджений проект знач
но відрізнявся від здійсненого пам’ят
ника. Крім основної кінної статуї, в ком
позицію постаменту автор проекту мав 
на меті включити три рельєфи, скульп
турну групу і ряд інших, фігур. Ці до
даткові скульптури повинні були ще 
повніше розкрити патріотичну ідею і 
показати найважливіші епізоди визволь
ної війни українського народу під ке
рівництвом Богдана Хмельницького про
ти пансько-шляхетської Польщі.

Однак, в процесі роботи скульптору 
довелося відмовитись від первісного за
думу. Значну роль при цьому відіграли 
матеріальні утруднення, а також про
тидіяння царського уряду, який не від
пустив на пам’ятник ніяких асигнувань.

Пам’ятник споруджувався за народні 
кошти, зібрані по всій Росії добровіль
ним приношенням. Не в приклад імущим 
класам простий народ з величезним ба- 

0

жанням вносив свою трудову копійку, g 
Але грошей на здійснення пам’ятника в ! 
його первісному вигляді все рівно неви- В 
стачало. Тоді довелось обмежитись ли- ; 
ше кінною статуєю. В 1873 році Мике- : 
шин приступив до її здійснення. Але й s 
тут уряд не пішов назустріч скульпто- ■ 
ру. Для виконання монумента довго 5 
не знаходилось спеціального приміщен- | 
ня. Микешин змушений був збудувати ■ 
майстерню на свої кошти. Все це дуже Z 
затягнуло роботи.

В 1878 році Микешин завершив робо- ■ 
ту над скульптурою, а в 1880 році вона s 
була відлита в бронзі і відправлена -до g 
Києва. °

Пам’ятник встановлений на площі біля g 
Софійського собору, де в 1648 році ук- 5 
раїнський народ урочисто зустрічав S 
Богдана Хмельницького як визволителя. 
Великі утруднення були зв’язані зі спо- ; 
рудженням постаменту. Після довгих S 
обговорювань вирішено було зробити g 
постамент із неотесаних гранітних бло- ■ 
ків по формі, що нагадує стародавній S 
курган, яких багато було розкидано по g 
українській землі. °

Але за цю дуже складну роботу дов- g. 
го не брався жоден із місцевих архітек- ■ 
торів. До того ж всі зібрані кошти були і 
вже витрачені. Неодноразові звертання s 
до уряду за наданням фінансової допо- g 
моги для завершення спорудження = 
пам’ятника не давали результатів. Ли- ; 
ше в 1887 році була відпущена необхід- ■ 
на сума. Роботою по спорудженню по- » 
стаменту керував київський архітектор S 
В. Ніколаєв, який чудово справився зі g 
своїм завданням.

Відкриття пам’ятника вилилось у ве- > 
лике народне торжество.

Пам’ятник Богдану Хмельницькому, S 
який відзначається високими ідейно- і 
художніми якостями, є одним із кра- - 
щих творів російської монументальної = 
скульптури. S

В. ПАРАМОНОВ, 
кандидат мистецтв.

(Огляд повідомлень ТАРО)
Пропозиції СРСР можуть 

стати базою для домовленості 
на Женевській параді. Проте, 
судячи з виступів західних 
держав, вони продовжують 
тактику затягування і усклад
нення переговорів.

За незалежність

і нейтралітет Лаосу

Становище в Лаосі було 
предметом обговорення під час 
зустрічі міністра закордонних 
справ СРСР А. А. Громнко з 
президентом США Д. Кеннеді, 
що відбулася 27 березня. Після 
зустрічі А. А. Громико зробив 
заяву для преси, в якій вказав, 
що в ході розмови з Кеннеді 
обидві сторони висловили на
дію на можливість врегулюван
ня становища в Лаосі мирним 
шляхом.

У рослинному 
царстві

НА ОСТРОВІ Суматра росте 
найбільша в світі квітка—рафле
зія ариольді. Вона має більше 
метра упоперек, біля 2.5 метрів 
в окружності і важить більше 
10 кілограмів. У рафлезії арноль- 
ді немає ні листків, ні стебел. 
Чим же живиться ця квітка?, 
Виявляється вона живе за раху
нок соків, які висмоктує з ко
ріння рослини, на якій оселяє
ться. Цікаво, що цей гігант 
квіткового царства виростає а 
самої найменшої насінини.

V

ЗА ОСТАННІП час світова 
громадськість стурбована 

повідомленнями про підготов- 
люване імперіалістами розши
рення агресії проти Лаосу. До 
берегів Південно-Східної Азії 
вирушили три американських 
авіаносці, що супроводяться 
двома десантними кораблями з 
морською піхотою. Одночасно 
військам заколотників, які бо
рються проти законного уряду 
Лаосу, доставлено нові партії 
зброї і боєприпасів. Розширен
ню імперіалістичної агресії в 
Лаосі присвячене і засідання 
ради воєнного блоку СЕАТО, 
яке відкрилося в таїландській 
столиці Бангкоку. Воно відбу
вається під лозунгом посилен
ня іноземного втручання в спра
ви Лаосу.

Проте лаоський парод дає 
рішучу відсіч агресорам та їх 
найманцям. Голова партії Нео 
Лао Хак Сат принц Суфану- 
вонг заявив по радіо, що всі 
лаотянці, як один чоловік, під
німаються на захист своєї бать
ківщини і зірвуть агресивні за
міри інтервентів. Прем’єр-мі
ністр Лаосу Суванна Фума лід 
час своєї поїздки по країнах 
Азії і Африки підкреслив, що 
лаоський народ вимагає припи
нення втручання в його внут
рішні справи і згодний на про
ведення міжнародної конфе
ренції з метою мирного вре
гулювання лаоської проблеми.

«Похід за мир»

ІїЕСНА цього року відзпаче- 
"на активізацією миролюб
них сил у Сполучених Штатах. 
Після мітингів за мир у Чікаго, 
Бостоні, Вашінгтоні та інших 
містах американці доброї волі 
почали «похід за мир». Учас
ники походу, які виступають 
проти воєнної підготовки в 
США, пройдуть від Райтстау
на (штат Нью-Джерсі) до 
Нью-Йорка. На першому етапі 
двохсоткілометрового походу в 
колонах переважала молодь— 
студенти Колумбійського, Кор- 
исллського, Нью-Иоркського 
та інших університетів, робітни
ча і сільська молодь, учні се
редніх шкіл. Учасники походу 
несуть прапори і плакати з 
лозунгами, що закликають за
боронній випробування ядерної 
зброї, вимагають повного і за
гального роззброєння.

«Похід за мир» підтримують 
багато масових організацій у 
США. Деякі міста Америки ого
лосили, що «походом миру» во
ни відкривають «тиждень МИ
РУ».

Наростання руху за мир у 
Сполучених Штатах, які очо
люють агресивні воєнні блоки 
західних країн, — одне з зна

менних явищ на міжнародній 
арені.

(ТАРС).

Редактор П. МАРЧЕНКО.

В кінотеатрах міста
КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖИН- 

ЗЬКОГО «Граф Монте-Крісто». 
(І серія). Початок о 9 год. 20 
хв„ 4 год. 20 хв. дня та о 8 год. 
вечора. (П серія) об І1 год. 20 
хв., 1 год., 2 год. 40 хв. дня,
6 год. 20 хв„ 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР», «Хмари 
над Борськом». Початок о 12 
год., 2 год., 4 год. дня, 5 год. 
60 хв., 7 год. 40 хв. та о 9 год. 
ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА».' 
Для дітей «Таємниця шифру»« 
Початок о 10 год., 11 год. 45 хв, 
ранку, 1 год. ЗО хв. дня. Хроні
кально-документальні фільми: 
«Розповіді моря», «Новини дня 
№ 10/61», «Радянський спорг 
№ 2/61» з 3 год. ЗО хв. до 9 год. 
вечора. Художній фільм «Ехо», 
Початок о 9 год. 30 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ»« 
«Солдати без мундирів». Поча
ток о 3 год. 40 хв., 5 год. 40 хв.,
7 год. 40 хв., 9 год. 40 хв. Для 
дітей «Літаючий корабель». По
чаток о 9 год. 40 хв. ранку, 11 
год. 10 хв., 12 год. 40 хв., 2 год.
10 хв. дня.

КІНОТЕАТР «СУПУТНИК»« 
1—2 квітня «Літак відходить о 
9-ій». Початок о 4 год., 6 год, 
дня та о 8 год. вечора. 2 квітня. 
Для дітей — «Врятоване поко
ління», Початок о 12 та 2 год. 
дня.
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