
По дорозі у Відень
Великих Вам успіхів, дорогий Микито Сергійовичу!
Спеціальний поїзд, яким 

Перший секретар ЦК КПРС, 
Голова Ради Міністрів 
СРСР товариш М. С. Хру
щов їде у Відень, зробив 
короткі зупинки на станціях 
Гречани і Львів.

Тисячі людей сердечно ві
тали Микиту Сергійовича.

З надзвичайною гостин
ністю і сердечністю зустріли

телятниця
ЛЮБА ЛЕВЧЕНКО -І

Люба Левченко вже п’ять <; 
років працює телятницею в < 
бурякорадгоспі Олександрій- <; 
ського цукрокомбінату. Се- <; 
редньодобовий приріст жи- <; 
■ої ваги кожної тварини <; 
своєї групи ще в минулому <: 
році вона довела до 800 
грамів. Зараз, готуючи осо- <; 
бястий трудовий подарунок 
XXII з’їзду рідної партії, 
Люба бореться за те, щоб 
значно перевершити цей ви- ;>
сохий показник. !•

На знімку: передова «І
телятниця радгоспу Любов «!
ЛЕВЧЕНКО. 5 

31 травня М. С. Хрущова 
трудящі Закарпаття. Свят
ково прикрашено вокзал 
станції Мукачеве. До перо
ну підходить спеціальний 
поїзд. З вагона виходить 
товариш М. С. Хрущов, а 
також перший секретар ЦК 
КП України М. В. Підгор- 
ннй, голова Ради Міністрів 
УРСР В. В. Щербицький, 
які супроводять його по 
шляху слідування по Укра
їні.

На площі біля вокзалу 
зібралось багато жителів 
міста, трудівників колгосп
них і радгоспних полів. За 
старовинним народним зви
чаєм двічі Герой Соціаліс
тичної Праці Г. М. Ладані, 
Герої Соціалістичної Праці 
М. М. Русинко і Ю. Ю. Піт- 
ра підносять Микиті Сергі
йовичу хліб-сіль.

Товариш М. С. Хрущов, 
товариші М. В. Підгорний, 

В. В. Щербицький, а також 
перший секретар Закарпат
ського обкому партії П. К- 
Щербак сідають у відкриту 
автомашину і їдуть через 
Ужгород на прикордонну 
станцію Чоп.

Автомашини прибувають 
на станцію Чоп. М. С. Хру
щов і особи, які його супро
водять, тепло прощаються з 
товаришами М. В. Підгор- 
ним і В. В. Щербицькнм, 
керівниками Закарпатської 
області, всіма проводжаю
чими і прямують до вагонів 
спеціального поїзда.

— Щасливої дороги, ве
ликих Вам успіхів, дорогий 
Микито Сергійовичу! — ці 
слова на устах тисяч закар
патців, що прийшли прово
джати товариша М. С. Хру
щова, який їде у Відень з 
місією миру.

(РАТАУ}. .

Пролетарі всіх країн, єднайтеся^

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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ПРО ХІД ВИКОНАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ комсомольцями 
І МОЛОДДЮ РЕСПУБЛІКИ В ЗМАГАННІ НА ЧЕСТЬ XXII З’ЇЗДУ КПРС

і.

> Комсомольці та молодь Радянської 
України, натхнені рішенням січневого 
Пленуму ЦК КПРС про скликання 
XXII з’їзду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, підходять до цієї зна
менної дати тісно згуртованими навко
ло рідної партії, готовими виконати 
найвідповідальніші її завдання. Юнаки 
і дівчата республіки сповнені почуття 
великої гордості за нашу рідну партію 
комуністів, яка розгляне і прийме 
на своєму XXII з’їзді програму побудо
ви комунізму в нашій країні.

Нову хвилю трудового ентузіазму се
ред молоді викликала звістка про скли
кання у вересні цього року чергового 
XXII з’їзду Комуністичної партії Укра
їни.

«Зустрінемо партійні з’їзди по-кому- 
вістичному! Дамо країні додатково 
мільйони тонн сталі, вугілля, хліба, м’я
са!» — під таким гаслом живуть і тру
дяться сьогодні комсомольці, юнаки І 
дівчата України.

Юнаки і дівчата республіки гаряче 
відгукнулись на заклик молодих мос
квичів — зустріти XXII з’їзд по-комуні- 
стичному, відзначити його особистими 
трудовими подарунками. Нині в це зма- 
гання активно включаються всі верстви 
молоді — робітники й колгоспники, уч- 
пінська і студентська молодь, праців
ники торговельних і культурно-освітніх 
установ.

Росте і міцніє в республіці рух слав
них розвідників майбутнього — ударни
ків і колективів комуністичної праці, 
які виступають заспівувачами бойового 
лередз’їздівського змагання. Сотні, ти
сячі бригад виборюють почесне право 
називатись «Колективом комуністичної 
праці імені XXII з’їзду КПРС».

Комсомольські організації промисло- 
" вих підприємств, будов, транспорту, ви

конуючи зобов’язання на честь XXII 
з’їзду КПРС, добились чималих успіхів 
у боротьбі за втілення в життя планів 
третього року семирічки, у вирішенні 
першочергових завдань промислового 
будівництва.

При активній участі комсомолу закін
чено будівництво першої черги Цен
трального гірничозбагачувальпого ком
бінату, агломераційної фабрики на Но
во-Криворізькому гірничозбагачу валь
ному комбінаті імені Ленінського комсо
молу, ряд цехів Горлівського і Дніпро- 
дзержинського азотно-тукових заводів і 
Лисичанського хімкомбінату.

Гідними подарунками зустрічає з’їзд 
багатотисячна армія молодих раціона
лізаторів і винахідників, новаторів ви
робництва—бійців технічного прогресу.

Постанова XIV пленуму ЦК ЛКСМ України
Пленум відзначає активну роботу 

Харківської, Дніпропетровської, Львів
ської, Київської та інших областей в 
справі дальшого підвищення продуктив- 
пості праці, вдосконалення технологіч
них процесів, модернізації існуючого 
обладнання, технічного навчання моло
дих виробничників. Однак, ще не всі 
комсомольські організації на ділі стали 
бойовими помічниками партійних і гос
подарських органів у здійсненні заходів 
технічного прогресу.

Пленум закликає комсомольські ор
ганізації, юнаків та дівчат республіки за 
прикладом молоді Латвії розгорнути 
масовий похід за економію і бережли
вість, за вишукування нових резервів 
і поліпшення якісних показників вироб
ництва. Справа честі кожного молодого 
виробничника — боротися за економію 
коштів та матеріалів і до відкриття XXII 
з’їзду КПРС внести свій особистий 
вклад в республіканську комсомольську 
копнлку.

Ряд обкомів, міськкомів, первинних 
організацій, насамперед, Сталінської, 
Полтавської, Черкаської, Херсонської, 
Сумської областей, ’слабо здійснюють 
шефство над спорудженням ударних бу
дов.

Пленум зобов’язує обкоми, міськко
ми, первинні комсомольські організації 
комсомольських будов піднести рівень 
організаторської і виховної роботи, за
безпечити ударні темпи будівництва, по
ліпшити керівництво соціалістичним 
змаганням молодіжних бригад, змін, 
дільниць.

Справою честі республіканської ком
сомольської організації є успішне за
вершення до дня відкриття XXII з’їзду 
КПРС будівництва шести секцій дру
гої черги Центрального гірничозбагачу- 
вального комбінату, доменної печі 
«Криворізька-Комсомольська», прокат
ного стана «250» на заводі «Криворіж- 
єталь», першої технологічної лінії Чер
нігівського заводу синтетичного воло
кна, слябінгу на заводі імені Ілліча в 
м. Жданові, Грушівської збагачуваль
ної фабрики, першої черги нафтопро
воду «Дружба» на дільниці Броди — 
Чоп та інших підприємств.

Бойовим завданням комсомольських 
організацій будов, промислових підпри
ємств і транспорту — є всемірна під
тримка патріотичних починань молоді, 
що виникли в змаганні на честь XXII 
з’їзду КПРС і спрямованих на підви
щення продуктивності праці, впровад
ження передових методів виробництва, 
підвищення якості продукції, всемірний 

розвиток руху молодих винахідників 
і раціоналізаторів, змагання за звання 
колективу комуністичної праці імені 
XXII з’їзду КПРС.

Комітети комсомолу покликані ши
роко впроваджувати нові форми ко
лективної громадської творчості: кон
структорські бюро, контрольні пости по 
впровадженню нової техніки, штаби 
технічного прогресу, ради молодих спе
ціалістів, громадські лабораторії.

Пленум закликає обкоми, міськкоми, 
райкоми, комітети первинних комсо
мольських організацій визначити своє 
місце по шефству в прискоренні і впро
вадженні у виробництво наукових про
блем, досягнень, відкрить, розробок.

Пленум рекомендує комітетам комсо
молу створювати на підприємствах і 
будовах комсомольські штаби семиріч
ки, які, ^спираючись на широкий актив 
і громадські організації, повинні спря
мовувати зусилля комсомольців і моло
ді на виконання взятих соціалістичних 
зобов’язань і виробничих планів по всіх 
показниках, піднести особисту відпові
дальність всіх молодих робітників за 
безумовне виконання державних планів 
кожною дільницею, цехом, підприєм
ством.

II.
Пленум відмічає, що після січневих 

Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України 
сільські комсомольські організації роз
горнули наполегливу боротьбу за ви
конання соціалістичних зобов’язань в 
галузі сільського господарства, взятих 
на честь XXII з’їзду КПРС.

Комсомольці та молодь Тернопіль
ської, Київської, Луганської, Одеської, 
Чернігівської, Запорізької, Чернівецької, 
Вінницької, Полтавської та ряду ін
ших областей виступили з цінними по
чинаннями та ініціативами, зокрема, в 
боротьбі молоді за врожай зерна куму- 
рудзн по 100 і більше центнерів з гек
тара на великих площах, в організації 
змагання між обласними школами пе
редового досвіду, в розгортанні руху 
механізаторів-швидкісників, будівництві 
міжколгоспних будівельних пунктів 
та ін.

Пленум підкреслює, що почесним 
завданням сільських комсомольських 
організацій — є боротьба за вирощення 
високих урожаїв кукурудзи на площі 
З млн. гектарів, закріплених за комсо
мольсько-молодіжними ланками та агре
гатами, в тому числі на площі 1,2 млн. 
гектарів одержання врожаю не менше 
як по 50 центнерів зерна з гектара.

В цій боротьбі необхідно керуватись 

вказівками і рекомендаціями, які зазна
чені в листі ЦК КПРС «Про посилення 
уваги до вирощення кукурудзи». В шко
лах передового досвіду, на базі кращих 
ланок треба організувати систематичне 
масове навчання молодих кукурудзово- 
дів, всіляко допомагати їм у впровад
женні передового досвіду та досягнень 
науки, у додержанні всіх агротехнічних 
заходів.

Пленум вимагає від комітетів комсо
молу мобілізувати всю сільську і учнів
ську молодь та піонерів на прополю
вання посівів кукурудзи та очищення їх 
від бур’янів.

Пленум зобов’язує обкоми і райкоми 
ЛКСМУ створити обласні і районні ко
місії громадського контролю, доручивши 
їм проведення оглядів стану посівів ку
курудзи та контроль за своєчасним про
веденням всього комплексу робіт по ви
рощенню кукурудзи.

Обкомам, райкомам комсомолу про
вести рейди-перевірки наявності і готов
ності техніки, транспорту до збирання 
кукурудзи, перевірити наявність примі« 
щень для збереження врожаю, взяти 
активну участь у будівництві сушарок, 
критих токів для збереження зерна ку
курудзи.

Невідкладне завдання ЦК, обкомів, 
райкомів ЛКСМУ, комітетів первинних 
комсомольських організацій — спряму
вати зусилля молоді на загальне підне
сення культури землеробства, на виро
щування високих урожаїв зернових, 
технічних культур, гречки, картоплі і 
овочів.

Велика відповідальність покладається 
на комсомольські організації по вико
нанню соціалістичних зобов’язань в га
лузі громадського тваринництва.

Проте багато комітетів комсомолу Кі
ровоградської, Кримської, Закарпат
ської, Ровенської, Волинської, Луган
ської та Вінницької областей слабо 
використовують наявні можливості у 
відгодівлі свиней, вирощенні птиці, кро
лів. '

Пленум зобов’язує обкоми, райкоми 
ЛКСМУ, комітети комсомольських орга
нізацій колгоспів, радгоспів вести на
стирливу боротьбу за безумовне вико
нання зобов’язання комсомолу України 
по вирощенню 1 млн. племінних теличок 
для поповнення громадського стада ко
рів, домогтися всемірного розвитку сви
нарства, кролівництва, здійснювати дійо
ве шефство над розведенням птиці і, 
особливо, водоплавної.

Комсомольські організації повинні взя
ти найактивнішу участь у будівництві 
міжколгоспних відгодівельннх пунктів,

(Закінчення на 2-й стор.).



Про хід виконання соціалістичних зобов’язань 
комсомольцями і молоддю республіки в змаганні 

на честь XXII з’їзду КПРС
Постанова XIV пленуму ЦК ЛКСМ України

(Закінчення). партії, допомагати молоді осмислюва
ти, в ім’я чого вона живе І трудиться,

протягом червня-липня місяців уком
плектувати їх кадрами з числа кращої 
молоді, організувати її навчання.

Травневий Пленум ЦК КП України 
зобов’язав партійні і комсомольські ор
ганізації республіки вжити всіх заходів, 
щоб у цьому році подолати відставан
ня в розвитку кормової бази. Комсо
мольські організації покликані взяти під 
особливий, повсякденний контроль ство
рення в кожному господарстві достатку 
кормів для тваринництва не тільки на 
стійловий період, а на червень—липень 
3962 року, тобто закласти в цьому році 
силосу не менше 20 тонн на корову і по 
5 тонн консервованих качанів та комбі
нованого силосу на свиноматку.

Обкоми, райкоми комсомолу повинні 
посилити роботу по заготівлі та виве
зенню на поля органічних добрив і тор- 
фокомпостів, в осушенні і освоєнні за- 
плавних і заболочених земель, в озеле
ненні шляхів, благоустрою сіл, колгосп
них і радгоспних садиб.

Обов’язок комітетів ЛКСМУ і надалі 
ширити патріотичний рух «Станемо врі
вень з героями!», залучати до участі в 
ньому нових і нових послідовників, 
вчити молодь працювати за правилом: 
«Сьогодні рубіж новатора — завтра ру
біж колективу».

Травневий Пленум ЦК КП України 
вказав на серйозні недоліки у веденні 
сільського господарства в Полтавській, 
і Сталінській областях, підкресливши, 
що вони мають місце і в інших облас
тях республіки. Обов’язок комсомоль
ських організацій республіки — мобілі
зувати всі сили молоді на безумовне 
виконання постанови Пленуму ЦК КП 
України, забезпечити успішне виконан
ня соціалістичних зобов’язань в галузі 
сільського господарства всіх трудівни
ків села.

III.
Пленум підкреслює, що для виконан

ня соціалістичних зобов’язань комсомо
лу республіки на честь XXII з’їзду 
КПРС необхідно рішуче піднесення всієї 
ідеологічної роботи серед молоді. Керую
чись постановою ЦК КПРС «Про зав
дання партійної пропаганди в сучасних 
умовах», комітети комсомолу значно 
поліпшили ідейно-виховну та масово- 
політичну роботу серед молоді, розши
рили сферу ідеологічного впливу на 
юнаків і дівчат, зміцнюють зв’язки про
паганди з життям, роблять її більш 
дохідливою і цілеспрямованою, різнома
нітною за своїми формами і методами.

. Рух за комуністичну працю стає ве
ликою школою життя, колективним 
вихователем молодої людини кому
ністичного суспільства, гордої, трудо- 
'любивої, безмежно відданої справі пар
тії, несхитної перед труднощами, побор
ника нової моралі.

Кожен комсомольський працівник і 
активіст повинен глибоко усвідомлюва
ти, що всемірний розвиток руху за ко
муністичну працю, розширення впливу 
ударників і колективів комуністичної 
праці на всі верстви молоді є нині го
ловною ланкою в ідейно-виховній ро
боті.

Тому обкоми, райкоми ЛКСМУ, пер
винні організації покликані рішуче по
ліпшити керівництво змаганням за кому
ністичну працю, своєчасно подавати 
його учасникам практичну допомогу, 
'підтримувати їхню творчу ініціативу й 
^починання, домогтися, щоб кожен член 
ВЛКСМ став до лав руху бригад і удар
ників комуністичної праці, набув одну з 
громадських професій.

Комітетам комсомолу необхідно до
помагати учасникам цього руху, створю
вати сприятливі умови для виконання 
ними комуністичних зобов’язань.

Завдання комітетів комсомолу, пра
цівників ідеологічного фронту — день У 
;день поліпшувати всю справу кому
ністичного виховання юнаків і дівчат, 
розкривати перед ними велич тих гран
діозних справ, які звершує радянський 
народ під керівництвом Комуністичної

виховувати в неї гордість за нашу пре
красну Батьківщину — прапороносця 
щастя і прогресу.

Комітети ЛКСМУ повинні бути непри
миренними до всього ко'сного, бюрокра
тичного, гостро виступати проти таких 
потворних явищ, як дармоїдство, нех
люйське ставлення до праці, окозамилю
вання, вести рішучу боротьбу проти 
проявів ворожої нам ідеології.

Редакції молодіжних газет, журналів, 
радіо, телебачення покликані першими 
підхоплювати й поширювати все нове, 
передове, що народжується в ході бо
ротьби за гідну зустріч XXII з’їзду 
КПРС, повніше і яскравіше змальовува
ти образ нашого сучасника — будівника 
комунізму, організовувати, піднімати 
молодь на хороші діла.

IV.
Широкий розмах змагання комсомоль

ців і молоді за гідну зустріч XXII з’їзду 
КПРС вимагає всебічного вдосконален
ня стилю і методів роботи комітетів 
комсомолу республіки.

Законом кожної комсомольської орга
нізації, кожного комсомольця має бути 
девіз: «Дав слово — додерж його, взяв 
зобов’язання — виконай з честю!».

Пленум зобов’язує обкоми, міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ обговорити питання 
роботи комсомольських організацій по 
виконанню соціалістичних зобов’язань, 
взятих на честь XXII з’їзду КПРС, на 
обласних і районних пленумах, активах, 
на зборах в первинних комсомольських 
організаціях, добитись, щоб кожен юнак, 
кожна дівчина конкретно визначили 
своє місце і свої завдання в передз’їз- 
дівському соціалістичному змаганні.

Пленум вважає необхідним ще вище 
піднести роль активу в роботі обкомів, 
райкомів, всіх комітетів комсомолу, під
вищити особисту відповідальність кож
ного комсомольського працівника за 
виконання молоддю взятих соціалістич
них зобов’язань.

Обов’язок ЦК, обкомів, міськкомів, 
райкомів комсомолу полягає в тому, 
щоб, йдучи назустріч XXII з’їзду КПРС, 
домогтися дальшого організаційно-полі
тичного зміцнення комсомольських ор
ганізацій, поліпшення роботи комсомоль
ських груп, бригадних і цехових органі
зацій.

Пленум відмічає, що деякі комсомоль
ські організації, зокрема, Київська, 
Полтавська, Чернівецька, Запорізька, 
Кримська, Ровенська, послабили роботу 
по прийому в комсомол передових вироб
ничників, і вимагає від усіх обкомів, 
міськкомів, райкомів ЛКСМУ наполег
ливо працювати над піднесенням трудо
вої і громадської активності неспілко- 
вої молоді, систематично поповнювати 
нею лави ВЛКСМ.

. Почесний обов’язок комсомольських 
працівників і активістів — очолити тру
дове і політичне піднесення, яке панує 
серед молоді, запалити юнаків і дівчат 
на нові патріотичні звершення в ім’я 
розквіту і слави любимої Вітчизни.

Тепер, коли по всій країні все яскра
віше розгоряється полум’я передз’їздів- 
ського змагання, місце кожного активіс
та, кожного комсомольця на передньому 
краї боротьби за семирічку.

Пленум закликає всіх комсомольців I 
комсомолок, всю молодь Радянської Ук
раїни стати на передз’їздівську ударну 
вахту, підготувати свій особистий тру
довий подарунок партійним з’їздам.

• . * *
Пленум ЦК ЛКСМУ запевняє ЦК 

КПРС, ЦК КП України та ЦК ВЛКСМ, 
що комсомол України, вся молодь рес
публіки під керівництвом партійних ор
ганізацій, йдучи назустріч XXII з’їзду 
КПРС і XXII з’їзду КП України, ще ви
ще підніме прапор соціалістичного зма
гання серед молоді, мобілізує її творчі 
зусилля на виконання грандіозних на
креслень рідної партії по будівництву 
комунізму в нашій країні.

Молодь України 
готується гідно зустріти 
XXII з’ї з д КПРС
Пленум ЦК ЛКСМ України

і 50 і більше центне 
рів В.И..3 кукурудзи. в 
республіці створено 24 ти
сячі комсомольсько-моло
діжних ланок і агрегатів, до 
складу яких увійшпи до
свідчені молоді кукурудзо- 
води і механізатори.

Правильні висновки

рів по 
рів зерна

Долаються нові рубежі
Д)ЕРМА № 1 колгоспу 
А імені Тельмана — ко
муністична. І молодь,, яка 
на ній працює, з честю ви. 
правдовує це високе зван
ня. За минулий рік кожна 
доярка надоїла до 2.600 
літрів молока від корови. 
А на цей рік у дівчат ще 
більший розгін — зобов’я-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
2 червня 1961 р.. 2 стор.

залися вони довести надої 
до 2.800—3.000 літрів.

Вперта боротьба йде за 
першість у змаганні. Що
декади підводяться підсум
ки, переможцям вручає
ться червоний вимпел. Ось 
уже довгий час його утри
мує Галина Бойко. З почат
ку року дівчина надоїла 
від кожної корови понад 
1200 літрів молока.

Хороші діла трудові вер
шать і Таїса Бойко, Галя 
Волуйко, Галя Бондар. Від

дівчат І хлопці не відста
ють. Завжди справні в ро
боті кормовози Віктор 
Гулько, Петро Ільченко, 
Олександр Гулько, Анато
лій Олійник. При такій 
співдружності можна не 
сумніватися; молодь свої 
зобов’язання виконає.

В. КЕШМАН, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Голованівський район.

Молодь України, як 
весь радянський народ, го
тується зустріти XXII з’їзд 
Комуністичної партії нови
ми трудовими успіхами. 
Про те, як юнаки і дівча
та республіки виконують 
свої передз’їздівські зобо
в’язання, про перші під
сумки соціалістичного зма
гання за дострокове вико
нання планів третього року 
семирічки ішла ділова роз
мова на пленумі ЦК 
ЛКСМУ, який відбувся 29 
травня в Києві. Доповідач, 
перший 
ЛКСМУ Ю. 1-І. Єльчснко. 
та інші промовці говорили 
про одностайне прагнення 
молоді порадувати з’їзд 
рідної Комуністичної пар
тії гідними подарунками, 
відмічали успіхи молодих 
патріотів у господарському 
і культурному будівництві.

Комсомольські організа
ції промислових підпри
ємств, будов і транспорту 
республіки мобілізують юна
ків і дівчат на боротьбу за 
підвищення продуктивності 
праці, прискорення техніч
ного прогресу, дострокове 
завершення ударних ком
сомольських будов. На
дбанням 120 тисяч молодих 
робітників став почин хар
ків’ян, які вирішили вико
нувати змінні норми за 6 
годин. Усі вони успішно 
справляються з виробничи
ми завданнями.

Київський обком комсомо
лу створив штаб технічно
го прогресу. Разом з рад- 
наргоспом обком прово
дить комсомольсько-моло
діжні конкурси на кращий 
винахід, раціоналізаторську 
пропозицію і якнайшвидше 
впровадження їх у виробни
цтво. Оголошено також кон
курс громадських конструк
торських бюро і огляд ро
боти комсомольських орга
нізацій по виявленню резер
вів підвищення продуктив
ності праці.

Серед молоді республіки 
шириться рух за підвищен
ня продуктивності праці за 
особистими 
планами. Тільки у 
10 тисяч юнаків і 
працюють на рівні 
1963 років. Велику 
в цьому напрямі 
дять комсомольські 
зації Луганської,-Миколаїв
ської і Запорізької областей.

Змагання на честь XXII 
з’їзду КПРС,, як відміча
лося на пленумі, щодня на
роджує нові чудові почи
нання. Так, молоді гірники, 
і металурги Кривбасу зобо
в’язалися до 17 жовтня ви
дати понад план 250 тис. 
тонн залізної руди, 1_7 тис. 
тонн 
тонн 
сталі, прокату і коксу. їх 
слово не розходиться з ді
лом. У першому кварталі 
країна одержала додатко
во до плану десятки тисяч 
тонн руди, 
лі.

Славно 
сомольці і 
ного села, 
силля їх спрямовані на те, 
щоб успішно перетворити 

в життя рішення січневих 
Пленумів ЦК КПРС і ЦК 
КГІ України, з честю вико
нати свої соціалістичні зо
бов’язання по збільшенню 
виробництва сільськогоспо
дарських продуктів. Юна
ки й дівчата колгоспів і 
радгоспів дали слово ви
ростити в цьому році на ний прапор. Молодь облас- 
площі 1,2 мільйона гекта- ті бере активну участь у

секретар ЦК

і бригадними 
Львові 
дівчат 
1962— 
роботу 
прово- 
органі-

агломерату, 15 тис. 
концентрату, багато

агломерату, ста-

трудяться ком- 
молодь колгосп- 
Всі думки і зу-

з 
критики недоліків зробили 
комсомольські організації 
Полтавської області. Гут 
створено 1.300 комсомоль
сько-молодіжних ланок, аг
регатів і учнівських бригад, 
які розгорнули боротьбу 
за вирощування високих 
урожаїв кукурудзи на 130 
тисячах гектарів.

На пленумі відмічалося, 
що в патріотичний рух — 
«Стати врівень з героями!», 
«Зробити комсомольські гек
тари кукурудзи найбільш 
зразковими!» включається 
все більше й більше моло
дих трудівників села. Тіль
ки на Буковині 115 комсо
мольсько-молодіжних ланок 
змагаються за одержання 
100 центнерів зерна куку
рудзи на кожному з 100 
гектарів. Тепер завдання 
полягає в тому, шоб своє
часно забезпечити ручну 
проривку і підсадку рослин, 
провести підживлення по
сівів, використовуючи для 
цього гноївку, пташиний 
послід, аміачну воду і міне
ральні добрива. Треба мо
білізувати всі сили, щоб по
сіви були чистими від 
бур’янів.

Учасники пленуму гово
рили про великі завдання, 
які СТОЯТЬ перед сільськи
ми комсомольцями в роз
витку тваринництва і пта
хівництва. Обкоми і райко
ми повинні організувати 
більш дійове, цілеспрямо

ване змагання молодих пра
цівників колгоспних ід)ад- 
госпних ферм, забезпечити 
регулярне підбивання його 
підсумків 
ність. На 
вчення і 
редового 
цгві і тваринництві повин
но стати повсякден-юю тур
ботою всіх комсомольських 
організацій.

Доповідач і промовці ве
лику увагу приділили пи
танням виховання молоді 
в дусі високої радянської 
моралі, безмежної відда
ності справі партії і наро- 

ідеям комунізму. Вка- 
на необхідність 
підтримувати і

і широку їх глас- 
цьому етапі вн- 

впровадження пе- 
досвіду в рільни-

ДУ.
зувалось 
всемірно 
розвивати паростки нового, 
комуністичного, які вини
кають у праці і житті мо
лоді. Першочергове завдан
ня комітетів комсомолу —■ 
добиватись масовості руху 

./з кому- 
постійно 

його іден-

бригад і ударників 
ністичної праці, і 
удосконалювати 
ний зміст.

Досвідом 
ської роботи, 
на розв’язання 
ставлених січневими Пле
нумами ЦК КПРС і ЦК КП 
України, поділився секретар 
Луганського обкому комсо
молу Ю, М. Шрамко. В об
ласті розгорнулось бойове 
змагання міських і район
них організацій ЛКСМУ за 
виконання взятих зобов'я
зань, щоквартально підби
ваються підсумки. В першо
му кварталі переможцем у 
змаганні вийшла комсо
мольська організація Ново- 
Псковського району. їй 
вручено перехідний Черво-

організатор- 
спрямовано? 
завдань, по-

будівництві 26 свиновідго- 
дівсльних пунктів.

З актнзною участю ком
сомольців і молоді області, 
сказав на пленумі секретар 
Харківського обкому комсо
молу А. С. Шухов, дост
роково виготовлено дві ав
томатичних і 15 потокових 
ліній. Механізовано 60 ви
робничих дільниць. В дні 
підготовки до XXII з’їзду
КПРС молодь показує ' ’■ 

зразки в роботі. Бригада 
комуністичної прані Вален- 
тини Бахтіонової на заво
ді ХЕМЗ виконує свої 
змінні завдання за 5,5 го- 
дини, видає щомісяця над- у 
планову продукцію. Таких 
прикладів багато.

Секретар Тернопільсько
го обкому комсомолу С. П. 
Нечай розповів про діяль- 
ність народної академії, в 
якій навчається тепер 1.200 
молодих кукурудзоводів. 
Майже всі ланкові, керів
ники агрегатів і виробни
чих бригад — її слухачі.

Про успіхи молодих тва
ринників Кіцманського ра
йону Чернівецької області 
розповів секретар райкому 
ЛКСМУ К. Д. Смолійчук. 
За чотири місяці цього року 
в районі вироблено по 28.3 
центнера м’яса і по 112,8 
центнера молока на сто 
гектарів сільськогосподар
ських угідь. Добре працю
ють колективи комсомоль
сько-молодіжних ферм кол
госпів імені Кірова, «Ра
дянська Буковина», імені 
Чапаева та інші. Блиску
чих успіхів добились мо
лоді доярки Марія Сиро- ч 
цька з колгоспу імені Кіро
ва і Півонія Лагодина з 
колгоспу імені Леніна. За 
чотири місяці вони надоїли 
по 1400—1300 кілограмів
молока на корову. Приклад 
самовідданої праці показу
ють телятниці з сільгосп
артілі імені Леніна Домнія 
Костенюк і Ольга Мако- 
війчук, які добиваються що
добового приросту живої 
ваги телят по 900—1100 гра
мів.

Передовий тракторист- 
швидкісник, ланковий кол
госпу імені Кутузова Старо- 
козацького району Одеської 
області Михайло Кливець 
поділився досвідом швид
кісного обробітку посівів 
кукурудзи. Він повідомив, 
що .на прополюванні з своїм 
напарником довів змінним 
виробіток до 55 гектарів.

На пленумі гострій крп- 
тиці було піддано комсо
мольські організації, які те 
слабо мобілізують молодь 
на виконання завдань се
мирічки, недостатньо про
пагують і впроваджують 
передовий досвід у промис
ловості та сільському гос
подарстві, не очолили по- 
справжньому масове зма
гання молодих патріотів за 
гідну зустріч XXII з’їзду 
КПРС.

В дебатах на доповідь ви
ступило 20 чоловік.

Пленум ЦК ЛКСМУ за
кликав юнаків і дівчат Ук- 
раїни ще енергійніше бо
ротися за підвищення про
дуктивності праці, приско
рення технічного прогресу, 
за високу культуру сіль
ського господарства.

В прийнятій постанові го
вориться, що комсомольці 
України докладуть усік сил, 
шоб зустріти XXII з’їзд 
КПРС великими перемога
ми в праці, по-комуністич- 
йому.

(РАТАУ).



ВТРАТИШ ГОДИНУ 
НЕ ДОЛІЧИШ ВРОЖАЮ

У ПОЛІ
В КОМ OPI

Т АК УЖЕ
1 пове лося, 
що демобілізо
ваний солдат 
обо в*я З К Q в о 
відпочиває піс
ля армії мі
сяць - дру г и й. 
Кажуть, ш о 
так повинно бу
ти, за це ніхто 
не попрікне гірким словом. 
Хтозна. Може й так. Але 
Володимир Власенко думав 
інакше.

Через кілька днів після 
прибуття додому, під самий 
Новий рік, туго підпереза
ний. з темними цятками на 
шинелі від знятих погон і 
маленькими емблемами тан
кіста на петлицях, високий, 
ставний, він зайшов до 
лови колгоспу:

— Хочу працювати в 
тілі, — доповів чітко.

Дмитро Порфирович 
шиваний уважно розглянув 
документи. Що ж. він ра
дий прийняти його. Канди
датура підходяща... На 
заклик партії з шкільної 
лави поїхав працювати в 
Цілинний край. Борознив 
машиною безмежні і рівні, 
вільні і тоді ще нескорені 
простори. Працював, при
дивлявся, вчився. Хлопця 
висунули па посаду поміч
ника бригадира тракторної 
бригади. А згодом заочно 
закінчив технікум механіза
ції сільського господарства. 
Тоді — армія. Командир 
танка він багато працює, 
вчиться сам і вчить підлег
лих. Став військовим спе
ціалістом першого класу.

Що ж, голова радий прий
няти його. Але... в артілі 
немає вільної посади ні ме- 
ханжа, ні іншої керівної 
посади.

— Та, ні. Я працювати
му рядовим трактористом,— 
твердо сказав Володя.

— Якщо так, тоді в «ака
демію Біланова», — дав 
згоду голова.

ГРИГАДИР тракторної 
® бригади Павло Антоно
вич Біланов рздо зустрів 
Володю. <

**
на

Гіде 
впев-

ns осудить,

го-

ap-

Ви-

— Так що ж тобі, солда- . 
те, доручити?

Володимир над відповід- і 
дю не думав, його сильні 
і молоді руки скучили за 
працею, та й роботу хоті
лося виконувати відпові
дальну.

— Давайте, де важче, — 
сказав просто.

І став Володимир Вла
сенко своїм «МТЗ 5» пере
робляти грубі корми для 
худоби. Робота почесна і 
відповідальна. Злякаєшся 
морозу чи дощу, не загото
виш повністю січки для ко
рів, дивись, уже на дру
гий день і зменшаться на
дої. А дівчатам-дояркам як 
після цього у вічі дивити
ся?

Ніколи не було перебоїв 
з кормами. Всі знали, що 
спинити трактор Воподя на
віть ні разу не подумав би, 
хоч би н дув пронизливий 
вітер, вила хуртовина, трі
щав мороз.

Повертався додому меха
нізатор щасливий, задово
лений. Від роботи і холоду 
нило тіло, та все забувало
ся, коли чув як хлопці-до- 
призивники виводили дзвін
ко:

Недаром люди говорят, 
Солдат всегда — 

солдат...
Наближалася весна. Во

лею партії і народу на
креслювалися великі зав
дання на третій рік семи
річчя. Ланка по механізо
ваному вирощуванню куку
рудзи, куди був включений 
агрегат Володі, зобов’яза
лася тільки качанистої ви
ростити і зібрати по 50 
центнеріз. на пло.ці в 300 
гектарів. Було над чим по
думати. Адже йому вперше

доведеться сіяти кукуруд
зу квадратно-гніздовим спо
собом. Уважно вивчав ма
теріали із журнала «Куку
рудза», статті із газет, слу
хав поради досвідчених 
трактористів і сівальників. 
І турботи не пропали даром.

Важко приховати недо
ліки від контролера по сів
бі кукурудзи комуніста 
Степана Нечитайленка. А 
ще важче почути від нього 
слова похвали. Тут треба 
попрацювати на совість. Але 
кожного разу, перевіривши 
на правильність висіву і 
точність квадратів, Степан 
Нечитайленко кажеі

— Молодці! Наче під лі
нійку.

А всього за вісім робо-^ 
чих змін агрегат Володи-а 
мира Власенка вазом з сі-і 
вальником комуністом!
Олександром Коніченком* 
засіяли 154 гектари степо-х 
вої красуні. І всі ці дні над\ 
ними майорів червоний! 
вимпел. і

тиватора. Володя на хви
лину зіскакує з трактора. 
Уважно переставляючи но
ги, щоб не наступити 
рослинку, повільно 
вздовж рядків, йде
иено і гордо, як господар. 
Нахиляється. Повільно і 
ніжно розтирає вологу і 
жирну грудо іку землі. Зда
ється, він пальцями відчу
ває запах землі. Так ми
лується степом тільки той, 
хто любить землю, хто вро
дився з душ?ю хлібороба. 
По-справжньому любить її 
тільки той. хто залишає на 
ній слід, чудесний і корис
ний людям. І все життя Во
лодимира Власенка буде 
таким слідом.

В. КУЗЬМЕНКО, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Кірова 
Новоархангельського 
району.

□ АКІНЧИВСЯ перший.) 
етап великої битви зал 

врожай. Зараз механізато-р 
ри провадять міжрядннйр 
обробіток просапних. І се-0 
ред тих, хто йде попереду,* 
є і Володимир Власенко? 
Працюючи на підвищених^ 
швидкостях, він щозміннії 
завдання виконує на 140—| 
150 процентів. Пр/ідпрлнвоі 
приймає роботу бригадир* 
рільничої бригади Олек-? 
сандр Железняк. Та дарма.' 
Якість відмінна.

Тендітні блідозелені рос-, 
линки стрункими рядами 
покреслили поля. А між ни
ми сміливо і впевнено, ніж
но обгортаючи кожну рос
линку, купаються в вологій 
землі лапи

КОМСОМОЛЬСЬКИМ ВОГНИКОМЗ -----------------------
працює в ці дні Микола Медя
ник, механізатор колгоспу імені 
Шевченка Компаїїіївського ра
йону (знімок внизу). Адже гаря
ча пора — обробіток посівів. 
Кожна година тепер дорога.

і

IB

Водить Микола свого трактора 1 
«Беларусь» на підвищених 
швидкостях. 28—32 гектари за 
день — такий його виробничий 
показник на міжрядному спу
шуванню посівів соняшника.

Багато роботи І в бурякозоді». 
Всі члени ланки Лідії Сергієнко 
беруть участь у [ ". ’ '
кетів цукрових буряків, 
госпиіщі поспішають, адже 
пустити переростання рослин — 
вони стечуть, а, значить, і зни
зиться врожай. Тому, не вико
навши за день півтори норми, 

* колгоспниці не йдуть
— 280 центнерів з 

I не менше — такий 
рунок XXII з'їздові 
каже ланкова Лідія 
(знімок вгорі).

Фото М. САВКУНОВА.

розбнранні бу-(I 
буряків. Кол-() 
ють, адже до- J 
апня послин —

з поля, 
гектара — 
наш пода- 
КПРС, - 
Сергіенко

просапного куль-

.!
М. Лескін, Г. Арабов, А. Тар- • 
ганський.

Всі п’ять агрегатів, зай
няті на сівбі кукурудзи, пра
цювали добре. Такої орга
нізованості не було раніше. 
Очевидно тому, що тепер 
хлопці, як ніколи добре під
готовились, глибоко усвідо
мили важливість своєї робо
ти. Особливо відзначились 
агрегати Г. Арабова і 
А. Сачка,

Зараз уже видно резуль
тати наполегливої праці віі 
гарячі весняні дні. Дивиш
ся на рівні рядочки, на пра
вильні зелені квадрати і ра
дуєшся: он які чудові схо- 

основне — по-гос- 
подар с ь к о м у 
доглянути по
сіви. Це розу
міють друзі 

полів. На деяких 
...........— вже завершено бо
ронування і міжрядний об
робіток посівів кукурудзи. 
В авангарді —
цій роботі йдуть агрегати 
С. Нестера (причіплювач 
М. Лескін), І. Сучка (при
чіплювач А. Руденко), 
А. Сачка і А. - Шатненка 
(причіплювачі В. Прокопен
ко і С. Маховик). Змінні 
завдання вони виконують 
на 120—130 процентів.

З кожним днем вогник 
змагання молодих механі
заторів розгоряється все 
яскравіше. Кожен з них 
прагне вибороти найвищі 
врожаї кукурудзи. Це буде 
їх особистими подарунками 
XXII з’їзду КПРС.

О. ЗАВАЛАЙ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Орджоні- 
кідзе Новоукраїнсько- 
го району.

-0------

ди! Тепер

Все для неї, для королеви
королеви 
ділянках

ХВИЛЮЮЧІ «Бібліотечки комсо- 
пропагандиста», а 

«Ближче до життя» В. 
«Виховувати людину

ЩОРОКУ молодь нашої рес
публіки одержує тисячі 

нових книг. їх випускають у 
саіт. крім всесоюзних, 50 книж
кових та книжково-газетних ви
давництв України. В числі най
більших серед них — видавни
цтво ЦК ЛКСМУ «Молодь».

Нинішнього року в «Молоді» 
вийде з друку 175 книг. Серія 

-J «Бесіди про семирічку» пред
ставлена рядом змістовних і ці
кавих брошур. Ось деякі. В на- 

V- рисі «Голубе полум'я» показа
но боротьбу молоді Київського 
заводу «Ленінська кузня» за 
технічний прогрес. Твір акаде
міка П. Погребняка «Хай шу
мить земля гаями» присвячена 
■участі комсомольців у здійснен
ні завдання заліснення лісосте
пових районів республіки.

«Подвиг п’яти тисяч» — під та
кою назвою виходить збірка про 
героїчні трудові будні молоді 
на спорудженні ударних ново
будов — Кременчуцької ГЕС.

- Черкаського заводу штучного 
волокна. Південного гірннчозба- 
гачувального комбінату № 2 
імені Ленінського комсомолу, 
прокатного стану «1700» в м. 
Ждаиові.

В республіці трудиться вели
кий загін молодих передовиків 
сільського господарства. Про 
Деяких з них мова йде в кни
гах серії «Наші комсомольські 
маяки». Самовіддану працю 
ланки Марії Тнмчук .з Терно
пільщини змальовує Є. Бон
дар в нарисі «Золоті зерна». 
Про молодого механізатора Ва
силя Васколозича та його дрУ- 
зів розповідають у матеріалі 
«Хазяїн степу» П. Жук та Г. Су- 
хооершко.

-. Досвід роботи молодої сви- 
' парки Клавдії Дереп'янко та 

відомого свинаря з Кіровоград- 
щнііи Лсонтія Лукашевського 
виснітлюється в брошурах «Кри
ла міцніють у польоті» А. Кот-

ряді творів 
/польського 
саме: 
Скорупн. _____
майбутнього» Д. Куська. «Ле
нінські заповіти перетворюються 
в життя» С. Марцинюка та В. 
Тарасенка.

Велику увагу видавництво 
приділило книгам на морально- 
етичні теми. В брошурі Г. Шуй- 
ської «Життя екзаменує» вмі
шено майстерно написані нари
си про виховання правдивості, 
чесності та почуття відповідаль
ності юнаків І дівчат за свої 
вчинки. Книга І. Ніколаєнка 
«Зримі риси» показує, як мо
лодь республіки бореться з кос- 
ністю, рутиною. Документаль
на повість В. Петльоваиого 
«Плече друга» розповідає про 
громадський вплив на молодих 
людей, що оступилися.

Широко представлена 1 літе
ратура розділу «З досвіду ком
сомольської роботи». Б. Андру-

Завданням № 1 вважав 
наша комсомольська орга
нізація одержання в третьо
му році семирічки високих 
врожаїв королеви полів. Ви
ростити на площі 371 гек
тар по 50 центнерів кача
нистої і на 45 комсомоль
ських гектарах — по 55 
центнерів, одержати на кож
ному з 325 гектарів по 300 
центнерів зеленої маси — 
це зобов’язання стало бойо
вим девізом юнаків і дівчат 
колгоспів.

Боротьба за високий уро
жай почалася 
до

ще задовго 
сівби. Восени добре

зорали, грунт, вивезли по 
10—12 тонн перегною на 
гектар. Взимку організува
ли навчання механізаторів 
по комплексному обробітку 
кукурзйізи. Тоді наші хлопці 
добре вивчили робочі вузли 
сівалок, агротехнічні вимоги 
при сівбі і обробітку куку
рудзи. Все це було гене
ральною репетицією перед 
великим і відповідальним 
походом. ,

Похід почався вдало. Сів
бу провели в короткі стро
ки. Кожен механізатор ста
ранно виконував всі агро
технічні вимоги. "" 
площі не

і відповідальним

змагання на

(причіплювач

ЗМІСТОВНІ...
ляра та «Знання I труд — поруч 
живуть» П. Нечая.

Зараз, як ніколи, зростає Ін
терес нашої молоді до вивчен
ня економіки. З цією метою ви
давництво випускає бібліотечку 
«Економічні знання — молодому 
колгоспникові». Сюди входять 
книги: «За достаток м’яса» Д. 
Аксьонова і В. Рипштиної, 
«Найголовніше, найважливіше» 
(про підвищення продуктивнос
ті праці) О. Бугуцького і Л. До- 
масевич, «Джерело рік молоч
них» (про зміцнення кормової 
бази) Л. Грінчух та ін.

Після виходу постанови ЦК 
КПРС «Про завдання партійної 
пропаганди в сучасних умовах» 
комсомольські організації рес
публіки перебудували свою ро
боту в світлі вимог цього про
грамного документа партії. В 
їх діяльності по комуністичному 
вихованню молоді з’явилося ба
гато нового, цікавого. Цей кра
щий досвід і узагальнюються в

еншин у збірці нарисів «Неспо
кійні серця» знайомить нас із 
секретарями райкомів комсомо
лу, групоргамн, комсомольськи
ми активістами, які люблять 
свою роботу, творчо ставляться 
до справи, вміють повести за 
собою молодь. У збірці «Ком
сомольська організація школи» 
йдеться про життя 1 роботу 
шкільного комсомолу, а в кни
зі «Життя прийшло в аудито
рії» висвітлюється боротьба 
комсомольських організацій ву
зів за втілення в життя зако
ну про перебудову вищої шко
ли.

Про лекторів і тренерів, спорт- 
сменів-інструкторів і вожатих- 
виробничників, дружинників І 
масовиків — людей громадських 
професій розповідає збірка 
«Твоя громадська професія».

Розділ «Література з історії 
ЛКСМУ» складається з двох ці
кавих і змістовних книг: «Силь
ніше смерті» М. Вінницької —

бойову ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПІЛЬ- 
комсомольської організації 

м. Одеси в роки Великої Вітчиз
няної війни та «Партизанська 
іскра» І. Гераснменка, яка 
показує героїчну боротьбу і за
гибель юних підпільників села 
Кримки, що на Миколаївщині.

Сучасні українські письмен
ники — прозаїки і поети — ви
пустять цього року у видавни
цтві «Молодь» чимало книг. Се
ред них — збірки нових поезій 
М. Рильського. П. Воронька «За 
всі літа розлуки», С. Олійника 
«З новосіллям і весіллям», Є. 
Доломана «Широкий плин» то
що.

З художньої прози прочитає
мо повісті «Образа Ліди Коза
чок» В. Большака (про бороть
бу молоді за новий побут і 
культуру). «Дума про Байду» 
Д. Бедзика (про кипучі трудові 
будні колгоспних механізато
рів). та ін.

Вийдуть також у світ книги 
класичної, перекладної та нау
ково-популярної літератури.

Багато цікавого., корисного не
суть юному читачеві твори ви
давництва «Молодь».

Б. СТРЕЛЬЧЕНКО.

про 
лої

На всій 
було жодного 

проходу сівалки без вне
сення органо-мінеральних 
добрив. За ходом і якістю 
сівби пильно стежив ство
рений комітетом ЛКСМУ 
комсомольський пост. До 
його складу ввійшли знаючі 
і вимогливі хлопці — 
В. Прокопенко, С. Маховик,

За прикладом гіталовців
Зараз молоді механізато

ри ведуть міжрядний обро
біток. З перших же днів 
догляду за посівами моло
ді кукурудзоводи

Члени комсомольсько-мо
лодіжної ланки Вікт’ора 
Нестеренка першими в рад
госпі «Інгульський» рапор
тували про закінчення сів
би кукурудзи. За прикла
дом двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. ГІ- 
талова вони взялися ви
ростити 55-центнерний уро
жай качанистої без затрат 
ручної праці.

днів

„і кукурудзоводи пере
виконують змінні завдання.

В. БУРЛАЧЕНКО.
Устинівський район. 

▼▼▼▼▼▼▼УТТУТУУТУТУЧТУУУТЧУТІ 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
2 червня 1961 р., З стор.



! ШКОЛЯРІВ ЕКЗАМЕНИ
Минув ще один рік на

вчання. Що подарував він 
твоїй допитливості, які но
ві таємниці відкрилися пе
ред тобою, чи відчуваєш 
ти себе сильнішим порівня
но з минулим роком?

Твоя розповідь на екза
менах буде ясного відповід
дю на ці запитання.

Вже позаду перший екза
мен. Успішно склали ариф
метику шестикласники Кіро
воградської середньої шко
ли № 8. Із 140 робіт на 
«5» і «4» написано «84».

Розпочались екзамени на 
зрілість у випускників. Ос
танні шкільні дні, напруже
ні роздуми: який шлях у 
житті нанвірніший, з кого 
приклад брати? Характер
но, шо переважна біль
шість десятикласників, що 
писали 31 травня твори з 
російсіікої літератури, об-

ЧУДОМ ВРЯТОВАНЕ ОЧКО

.4; '

рила «Формування
поглядів і характеру Кор- 
чагіна в боротьбі за со
ціалістичну Батьківщину». 
Що ж, зразок для наслі
дування незаперечний.

знімку: шестикласниці 
Кіровоградської середньої шко
ли № 6 Софія Кошанська 
Ольга Кривошея на екзамені 
арифметики.

Фото В. Штейнберга.

І 
а

ВИХОВАТЕЛЬКА
о

тету, другий рік. працює

СЛІПУЧИМ блиском, по- 
весняному, бив у вікна 

гарячий день. В 6 «б» кла
сі стояло стримане дитяче 
гудіння, шелестіли папери, 
рипіли парти, скрипіли две
рі. І вся кімната скидалася 
на клітку, куди набили 
повно курчат. Раптом хтось 
із дітей радісно, на весь 
клас вигукнув:

— Валентино Іванівно!
Вмить усі вщухли. 1 ось 

на порозі вона — лагідна, 
як завжди, усміхнена. При
віталась.
режливо 
відчула, 
питливо 
дитячих

Ще мить і на весь клас 
дружно пролунало:

— З днем народження, 
вітаємо вас, Валентино Іва
нівно!

І знову клас загомонів. 
Діти почали наперебій роз
повідати про успіхи мину
лого дня, про те, що дев’ять 
п’ятірок одержали, жодного

. . , У
Рівнянській школі-інтернаті. 
Ще добре пам’ятає вона, як 
вперше зайшла в клас, як 
недовірливо зустріли її.

Різні дитячі характери, 
звички викликали багато 
непорозумінь. Траплялися 
зриви уроків. Частими були 
двійки, особливо коли в 
6 «б» прийшов «важкий» 
Віталій Павленко.

Одразу ж засте- 
зупинилась.

як особливо 
дивився на неї рій 
очей.

бо 
до-

зауваження не було. А вве
чері, після відбою, 
не відпускали свою 
вательку, задавали 
цікавих питань, 
своїм заповітним.

...В алентина Іванівна 
Сьомкіна, випускниця Дні
пропетровського універси-

довго 
вихс- 

безліч 
ділилися

ЦЕ БУЛО влітку 1942 року. За завданням більшо
вицького підпілля по вулицях окупованої фа

шистами Вінниці кілька днів ходив колишній сту
дент педагогічного інституту комсомолець Павло 
Мельников. Перед ним стояло важке завдання. По
трібно було знайти юних месників, які б всіляко 
шкодили окупантам, зривали б німецькі звернення 
і накази, писали на стінках будинків і парканах за
клики боротися з гітлерівцями.

Комсомолець-підпільник все-таки виконав завдан
ня. Зв’язавшись із школярами-патріотами, він став 
направляти їх боротьбу з ворогом.

Сєва Семенець, Борис Лук’яновський, Володя 
Оксейчук, Толя Медведев, Володя Михайлов, Костя 
Курій, Реджик Жуковський, Толя Березовський, То
ля Родан і інші діяли за наказами більшовицького 
підпілля, причому, діяли сміливо, рішуче. Вони до
помагали населенню узнавати правду про події на 
фронтах, про життя Радянського Союзу. Друковани
ми виданнями їх забезпечувала вінницька підпіль
на друкарня «Україна».

Підлітки не раз здійснювали нічні вилазки в пошу
ках зброї для партизан. Хлоп’ята забиралися в ку
зови машин із зброєю, на подвір’я і навіть на квар
тири, де жили фашисти. Такі «експедиції» часто при
носили успіх. Дітям удавалось захвачувати автома
ти, гранати, а інколи і кулемети. Дістати зброю бу
ло важко, але ще важче пронести по місту. Доводи
лось розбирати її, а частини ховати під одягом.

Дізнавшись, що біля Старо-Міського моста через 
Південний Буг розташований склад із зброєю, герої 
підкопались піл цегляну стіну і винесли гвинтівки, 
автомати, гранати, ящики з патронами. Під час од
нієї із вилазок фашисти схопили Володю Оксейчу- 
ка. Юнак мужньо вів себе на допиті. Гітлерівці жод
ного слова не добились від нього про підпільну мо
лодіжну групу.

Занепокоєні частими зникненнями зброї, окупанти 
посилили розшуки підлітків-підпільників. Почались 
арешти. Був заарештований Борис Лук’яновський. 
Сімнадцятирічний патріот мужньо витримав допити 
і катування. Нічого не дізналися від нього фашисти. 
До кінця свого короткого життя юнак залишився 
вірним сином Батьківщини

За наказом більшовицького комітету підпільна 
група пішла в ліс і влилася в партизанський загін. 
Разом з батьками і старшими братами школярі хо
дили в розвідку, нападали на обози і автоколони 
фашистів, підривали мости. В боях загинули Павлик 
Мельников, Юрій Курій, Всеволод Семенець.

Схвильованою піснею звучать рядки звіти про ді
яльність вінницьких підпільників-підліткін, старанно 
написаних учнівським почерком. Вони дійшли до на
ших днів, як відгук війни, як клятва юних сердець 
в любові і вірності Батьківщині.

Багаточисленну сім'ю не
легко «обходити». За кож
ним треба прослідкувати, 
щоб дотримувався режиму 
дня, бути для всіх дбайли
вою і суворою 
люблячою сестрою, 
тою, товаришем і 
кастеляншою.

Якось директор 
Пантелей Павлович 
нін у розмові з Валентиною 
Іванівною сказав:

— Виховна робота — це 
не веселий жарт. Справжнє 
виховання — з жалючою 
кропивою, з полином. Ні
чого, що досадно, нічого, 
що часом запече так, що й 
сльози з очей бризнуть. Го
ловне — бути наполегли
вим.

І саме завдяки наполег
ливості, копіткій, чуйній ро
боті з дітьми Валентина 
Іванівна добилася, що її 
6 «б» клас — один з кра
щих в школі По успішності 
і дисципліні.

Велике коло громадських 
доручень молодого спеціа
ліста. Валентина Іванівна 
секретар комсомольської 
організації вчителів, лек
тор, агітатор. Нещодавно 
адміністрація школи при
значила Сьомкіну старшим 
вихователем. Над усе во
на любить школу, дітей.

У вільні від роботи хви
лини дівчина не раз відчу
вала, як недостає їй отих 
цікавих, чубатих, гомінли
вих дітей. Навіть у неділю 
з ранку вона поспішає в 
школу, чи не трапилось, бу- 
ва, чого.

Мати в листах щоразу 
наполягає, щоб дочка їхала 
додому, на Дніпропетров
щину. Та хіба може вона' 
покинути дітей «на півдо- 
розі», не вивівши їх на ши
рокий самостійний шлях? 
Та й школа тепер для неї— 
найрідніїие, 
усього.

матір'ю, 
вожа- 

навіть

школи
Боро-

найтепліше з

Л. ЗАДВІРНА.
с. Рівне.

М. ЧОРНИЙ.

В матчі з чернівецьким «Авангардом», кіро
воградські спортсмени знов нічим не пораду
вали своїх прихильників.

Хазяї поля, як і в попередніх іграх, не по
казали ні темпераменту, ні змістовного фут
бола. Вони провели змагання в уповільненому 
темпі, безініціативно, мало використовували 
такий ефектний і загрозливий прийом, як 
прострільна передача вздовж воріт суперника. 
Взагалі, складається враження, що на діях 
гравців «Зіркії» лежав відпечаток втомленості, 
навіть хворобливості. У зв'язку з цим трене
рам колективу потрібно замислитись, чи до
цільно команді так часто проводити товариські 
змагання? Адже попереду у «Зірки» ще за
надто багато офіційних матчів!

На протязі всієї зустрічі крайніх нападаю
чих «Зірки» Б. Зарудного (до речі, він над
звичайно погано провів все змагання) і В. Фі- 
ліка, мов би магнітом притягувало до центра, 
де найбільш густо була насичена оборона. 
Коли ж до цього додати, що для форвардів 
нашої команди короткий пас — хронічна хво
роба, то стане зрозумілим, наскільки місцеві 
футболісти самі полегшили завдання захис
ним лініям гостей.

В той же час напад «Авангарду» завдяки 
широко розтягнутому фронту атак знаходив 
слабкі місця в обороні «Зірки». Форварди бу
ковинців при наближенні до воріт прагнули 
пробити по цілі, а Кіровограді'! навіть на 
прицільній дистанції продовжували плести 
мереживо.

Вже на другій хвилині гри грубу помилку 
допустив центральний захисник кір’овоградців 
ІО. Горожанкін. В боротьбі з нападаючим 
гостей він недбало відкинув м’яч своєму во
ротарю. І. Барамба запізнився з кидком і лі
вому півсередньому «Авангарду» залишилось 
лише підставити ногу.

1:0 повели буковинці. Але навіть це не від
билось на діях футболістів «Зірки*. Вони про
довжують грати в повільному темпі.

Ня початку другого тайму. 10 номер гостей, 
красиво обійшовши кількох захисників нашої 
команди, забиває другий .гол. 
продовжують наступ. Вони

ють центром поля (після того, як одержавши 
травму, вийшов з гри А. Кравченко, це було 
досить легко), їх півзахисники активно під
ключаються в атаки. Здається поразка кіро- 
воградців неминуча. Але за 7 хвилин до кін
ця зустрічі С. Катков зменшив розрив. А коли 
нетерплячі глядачі вже стали залишати свої 
місця, ІО. Горожанкін красивим ударом з да
лекої відстані зрівняв рахунок.

«Зірці» вдалося уникнути програшу. Однак, 
це результат щасливої.випадковості. А випад
ковість, як —
виручає не

Авангардівці 
повністю иололі-

З м
В черговій зустрічі на пер

шість Голованівського райо
ну з футбола 
команди колгоспів 
Чкалова І «Україна», 
пружена і 
перемогою 
хунком 3:1.

зустрілись 
Імені 

Не
гра закінчилась 
чкаловців з ра-

Л. ПОЛІЩУК, 
юнкор.

»
В приміщенні Палацу 

спорту ДСТ «Авангард» 
відбулися збори батьків, ді
ти яких навчаються в спор
тивній школі заводу «Чер
вона зірка». З Інформацією 
про завдання ДСШ в поточ
ному навчальному році ви
ступив директор школи 
Г. Змачииський.

Є.
• *

В четвертому 
ної першості України з фут
бола серед юнацьких команд 
майстрів класу «Б» юні 
спортсмени кіровоградської 
«Зірки» зустрілися в Херсо
ні з місцевим «Маяком».

Перша половина гри про
ходила в обопільних атаках 
І закінчилася внічию — 1:1. 
Після підпочннку відчуває
ться перевага кіровоград- 
ців. На сьомій хвилині на
падаючий «Зірки» В. Пор- 
куян примушує господарів 
поля вдруге розпочати гру 
з центра. Результат 2:1 на 
користь иіровоградців не 
змінився до кінця матчу.

Є. ШАБАЛ1Н.
» ♦ *

В Кіровограді закінчилась 
першість області з росій
ських шашок, в якій взяли 
участь чотирнадцять сильні
ших шашнетів КІровоград- 
щини.

В результаті змагань зван
ня чемпіона області на 1961 
рік виграв кандидат в май
стри спорту токар агрегат
ного заводу А. Куліш. Він 
набрав 12 очок. Минулоріч
ний переможець майстер 
спорту М. Контробарськнй 
зайняв друге місце (10,5 оч
ка). На трете місце з ре
зультатом 10 очок вийшов 
кандидат в майстри, токар 
агрегатного заводу А. Бере
зовський.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИИ. 
------ -----------а

«
приміщенні 
І ДСТ

БАСАРЛБ.
*

турі зональ-

ЗВІТУЄ РОБ1ТНИЧИИ
Пісня про Радянську Україну, що буйним цвітом роз

квітла в союзі чотирнадцяти братніх республік, змінює
ться російською народною «Вниз по матушке по Волге», 
мелодійно звучать твори українських класиків і ра
дянських композиторів...

Саме різноманітність репертуару, висока виконавча 
майстерність співаків вражали кожного, хто був при
сутній на творчому звіті хорового колективу червонозо- 
рівців.

Звичайно, їхній успіх — наслідок наполегливої робо
ти кожного з 110 учасників колективу, його керівника 
Г. Почапського. Цей звіт є хорошою заявкою самодіяль
ного колективу у велике мистецтво.

відомо, не закономірність, 
завжди.

А ПНЯодного раднаргоспу
4 У100 м. їх час—11,0 сск.

Інші ігри 
ту команд __ . , .
зоні закінчилися так: Львів — Дрогобич—0:0, 
Херсон — Ужгород — 0:0, Вінниця — Мико
лаїв — 1:0, Житомир — Одеса — 0:1, Ровно— 
Луцьк — 3:1. Тернопіль — Станіслап — 6:2, 
Чернігів — Київ — 1:1, Хмельницький — Чер
каси — 1:0.

Зараз місця в турнірній таблиці розподілили
ся так:

*
11-го туру футбольного чемпіона- 
класу «Б» в першій українській

^>/\Л.‘'ЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ*ЛАЛЛ,'^

І М О
Одеса 12 20:3 23
Вінниця II 15:8 16
Миколаїв 11 15:14 14
Чернівці 11 19:15 13
Чернігів 11 15:15 13%
Кіровоград 11 14:9 11
Житомир 12 15:16 11
Ровно 11 17:18 І1
Ужгород 11 ' 6:8 11
Хмельницький 12 13-16 11
Станіслав 11 16:19 10
Черкаси 11 5:8 10
Львів 11 9:11 10
Херсон 12 10:1.3 10
Київ 11 13:11 9
Тернопіль 11 19:19 9
Дрогобич 11 7:10. 9Луцьк 11 7:20 2

А Гспортсменів
В Черкасах відбулась 

ва зустріч з легкої ....... .......
між командами Кіровоградської 
і Черкаської областей. В про
граму змагань були включені 
32 види легкої атлетики.

Результати дводенної бороть
би були досить успішними для 
наших земляків. Значного успіху 
в стрибках угору досягла сту
дентка факультету фізвиховли- 
ня Кіровоградського педінсти
туту Л. Головата. її резуль
тат — 150 сантиметрів — новий 
рекорд області. Нові рекорди 
області установили і інші наші 
спортсмени: студент факультету 
фізвиховяпня А. Солодій з ме
тання молота (43 м 14 см),
A. Короленко. В. Щербацькнй,
B. Ткаченко. В. Живая в естя-

матчо- 
атлетики

феті ............ ... ....
Перші місця завоювали робіт

ник заводу «Сільгоспдеталь»' 
Г. Репенков (пробіг 400 м ,яа 
53.0 сск.), представниця Олек
сандрії Ж. Таран (штовхнула 
ядро ня ІЗ м 25 см і метнула 
диск на 39 м 85 см). Пндюрв — 
в бігу ня дистанцію 400 м 
(58,8 сек.), В. Ткаченко, який 
стрибнув у довжину на 7 и 
18 см.

І все-таки переможцем ви
явилася команда Черкаської об
ласті. Вона випередила колек
тив наших земляків на 18 очок. 
Сталося це тому, що команда 
Кіровоградщинп не виставила 
на змагання учасників з сиор- 
типної ходьби і

В. СЕРГІЄВ.

їм УСМІХАЄТЬСЯ СОНЦЕ 
у НОВОМИРГОРОДСЬКІИ 

спеппіколі-ііітепнпті П ПЯМ.
ках __ _____ ..... ...... ..
грамоти. Шість дипломів першо
го ступеня, дев’ять дипломів 
другого ступеня, чотири дипло
ми третього ступеня та чотир
надцять грамот завоювали на 
районних та обласних змаган
нях спортсмени спецшколи- 
інтернату.

Любителі спорту об’єднані тут 
в чотирьох секціях, якими ке
рують вчитель фізкультури 
Олександр Костянтинович Чу- 
бук-Подольський та вихователь 
Юрій Федосійовнч Жовна. В 
футбольній секції тренуються 
дві команди. В баскетбольній— 
удосконалюють свою майстер
ність команда хлопців та дві 
команди дівчат. Багато молоді 
займається волейболом та лег
кою атлетикою.

Минулий рік спортсменн- 
школярі закінчили з добрими 
результатами. Легкоатлети за
воювали першість області 1 ку
бок. Футболісти зайняли друге 
місце в області. Волейбольним 
командам хлопців і дівчат та
кож дісталися другі місця. Лег
коатлет Анатолій Губа здобув 
на районних шкільних змаган
нях перші місця в бігові на 100 
і 200 метрів. Він має значок 
ГПО другого ступеня, брав 
участь в республіканських зма
ганнях. Захищала честь області

спецшколі-інтернаті в рам- 
піл склом висять дипломи і

на республіканських змаганнях 
і Катерина Головко, яка в біго
ві на 100 метрів здобула перше 
місце в області. Галина Юрчен
ко в складі збірної колективу 
захищала честь області в Києві. 
Петро ВаськівськнЙ в бігові на 
ПО метрів з бар’єрами став ре
кордсменом області.

Спортивний сезон 1961 року 
школ ярі-інтернаті вці розпочали 
ще краще. Баскетболістки Олек
сандра Козир, Антоніна Журав- 
льова, Галина Юрченко, Кате
рина Головко, Олена Москален
ко та Нюся Кулінич вибороли 
перше місце в області і кубок. 
Баскетбольна команда хлопців 
зайняла друге місце.

Микола СУХОВ. >

ДО ВІДОМА 
ЧЛЕНІВ ОБЛАСНОГО 

ЛІТОБ’ЄДНАННЯ ТА КЛУБУ 
ЛЮБИТЕЛІВ ПОЕЗІЇ

В неділю, 4 червня, в примі
щенні редакції газети «Кірово
градська правда» о 12-й год. 
дня відбудеться обговорення лі
тературного кіносценарій Ю. Ав- 
руцького «Ти вийшов у життя»«

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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