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ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ, 
МОЛОДІ БУДІВНИКИ КОМУНІЗМУ!
Пленум Центрального Комітету Л КСМ України

Завидна доля у радянської молоді. Оточена повсяк
денним батьківським піклуванням партії і уряду, зігрі
та загальною любов’ю народу, бадьора, життєрадісна 
і працьовита, впевнено йде вона в світле комуністичне 
завтра. Зримо і хвилююче постає воно перед трудяши- 

•шуш нашої країни в рішеннях XXII з’їзду КПРС, у но
вій Програмі Комуністичної партії. В цих видатних до
кументах творчого марксизму-леніиізму радянська мо
лодь черпає сили і натхнення для нових подвигів, зна
ходить відповіді на всі хвилюючі її питання великого, 
сповненого творчим горінням життя.

Хвилею небувалого ентузіазму охоплені мільйони 
юнаків і дівчат України, як і всього Радянського Сою
зу. їх палкі серця сповнені тепер єдиним благородним 
прагненням — примножити свій вклад в спорудження 
величної будови комунізму.

Обговоренню завдань комсомольських організацій 
республіки по виконанню рішень XXII з’їзду КПРС і 
XXII з’їзду КП України був присвячений пленум Цен
трального Комітету ЛКСМУ, який відбувся в Києві 15 
листопада. В його роботі взяли участь молоді передо
вики промисловості і сільського господарства, секоетарі 
обкомів комсомолу, представники політорганів військо
вих округів, редактори обласних молодіжних газет.

З доповіддю на пленумі виступив перший секретар 
ЦК ЛКСМ України Ю. Н. Єльченко.

Доповідач і ті, що виступали в дебатах підкреслювали 
всесвітньо-історичне значення рішень XXII з’їзду Кому
ністичної партії Радянського Союзу, говорили про од
ностайне всенародне їх схвалення. Епохальні докумен
ти з’їзду, нова Програма КПРС піднімають мільйони 
людей на нові звершення в ім’я дальшого розквіту 
любимої Радянської Батьківщини, в ім’я найшвидшого 
досягнення високої мети — побудови комуністичного 
суспільства.

З радістю, почуттям законної гордості сприйняли 
юнаки і дівчата високу оцінку, яку дав у своїх допові
дях на з’їзді Микита Сергійович Хрущов діяльності 
ленінського комсомолу, як школі комуністичного вихо
вання молоді, як резерву великої партії комуністів. Це 
зобов’язує молодих патріотів працювати ще більш са
мовіддано, добиватись нових успіхів у здійсненні гран
діозних завдань семирічки, в створенні матеріально- 
технічної бази комунізму.

На пленумі наводили переконливі приклади небува
лої політичної і трудової активності юнаків і дівчат 
України. До дня відкриття XXII з’їзду партії сотні ти
сяч молодих виробничників виконали десятимісячну 
програму і річні плани підвищення продуктивності пра
ці. З активною участю молоді в найкоротші строки спо
руджено ряд найважливіших народногосподарських 
промислових об’єктів, у тому числі Дніпропетровський 
шинний завод. Кременчуцьку ГЕС, найбільшу в світі 
доменну піч у Кривому Розі та ін.

Великою трудовою перемогою ознаменувала з’їзд 
сільська молодь республіки, яка виконала своє зобов’я
зання виростити на площі 1,2 мільйона гектарів висо
кий урожай кукурудзи.

> Серед багатьох чудових починань молодих патріотів 
широку підтримку дістав заклик передових комсомоль
сько-молодіжних колективів комуністичної праці — 
зробити моральний кодекс будівника комунізму зако
ном свого життя. Ця прекрасна ініціатива наповнила 
новим змістом змагання за комуністичну працю і по
бут. Ста молодіжним колективам промисловості і сіль
ського господарства присвоєно звання «Кращий моло
діжний колектив республіки». Всі вони нагороджені 
Почесними грамотами ЦК ЛКСМУ і занесені в книгу 
«Літопис трудових справ комсомолу України в семи
річці».

Уже стало чудовою традицією оголошувати найваж
ливіші будови, республіки ударними комсомольськими. 
За перші роки семирічки з активною участю комсомоль
ців і молоді було введено в дію 26 великих промисло
вих підприємств. Однак, говорили промовці, не всі 
комсомольські організації добиваються виконання своїх 
зобов’язань про своєчасну здачу в експлуатацію ново
будов. Це, зокрема, стосується будівництва підприємств 
великої хімії в Дніпропетровській, Луганській, Черні
гівській областях, а також ряду інших об’єктів. На пле
нумі було внесено пропозиції оголосити особливо важ
ливими комсомольськими ударними будовами 1962 року 
нову доменну піч і штрипсовий стан на Криворізькому 
заводі імені В. І. Леніна, доменну і мартенівську печі 
на Ждановському заводі імені Ілліча, чергові потуж
ності Південного і Центрального гірничозбагачуваль- 
них комбінатів у Кривому Розі, другу чергу Черкасько
го заводу штучного волокна і ряд інших.

Комсомольці України, як і весь Ленінський комсомол, 
підкреслювали промовці, завжди з честю виконували 
завдання Комуністичної партії. Палкий відгук серед 
юнаків і дівчат республіки зустрів і заклик поїхати на 
будови комунізму, з яким звернувся на з’їзді товариш 
М. С. Хрущов. Тисячі патріотів уже заявили про своє 
бажання поїхати на ударні будови. Ось, наприклад, 
лист, який прислав до ЦК ЛКСМУ київський комсомо
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лець інженер Е. ААарченко: «Я не можу бути тут, коли 
на Півночі і Сході потрібні дужі руки, молоді палкі 
серця. Я готовий на заклик партії поїхати в будь-який 
район нашої неосяжної Батьківщини, туди, де потрібні 
моя енергія і прагнення віддати всі сили будівництву 
комунізму».

Говорячи про завдання сільської молоді республіки, 
учасники пленуму відзначали неухильно зростаючу ак
тивність і самодіяльність молодих трудівників полів, 
підвищення їх ролі в розв’язанні найважливіших зав
дань розвитку сільського господарства. На пленумі на
зивались імена юнаків і дівчат, багатьох вчорашніх 
старшокласників, які пішли працювати на ферми і в 
рільничі бригади, оволоділи досвідом прославлених 
майстрів колгоспного і радгоспного виробництва, і са
мі стали маяками високої продуктивності праці. Це — 
кукурудзоводи Марія Тимчук з Тернопільщини, Кате
рина Гулій і Анастасія Головань з Полтавщини, доярка 
Катерина Куца з Київщини і багато інших.

Визначаючи завдання комсомолу України щодо даль
шого піднесення сільського господарства на четвертий 
рік семирічки, учасники пленуму висловилися за те, 
щоб у 1962 році комсомольці і молодь розгорнули бо
ротьбу за одержання 50—60 і більше центнерів зерна 
кукурудзи з гектара на площі 1,2—1,5 мільйона гекта
рів і щоб загальна площа комсомольських гектарів 
«королеви полів» становила не менш як три мільйони 
гектарів. З цією метою вирішено в найближчий час за
кінчити комплектування молодіжних ланок і агрегатів, 
закріпити за ними площі в натурі, з 1 по ЗО грудня 
провести республіканський комсомольсько-молодіжний 
місячник по вивезенню місцевих добрив на.поля. Пле
нум рекомендував організувати в кожному районі на 
базі кращих ланок навчання молодих кукурудзоводів, 
підготувати в школах передового досвіду 20 тисяч гро
мадських інструкторів по впровадженню передових ме
тодів праці.

Палку підтримку і схвалення дістав на пленумі почин 
вінницьких і черкаських комсомольців, які взяли шеф
ство над вирощуванням високих урожаїв бобових, зо
крема, гороху. Рекомендовано всемірно розширяти цю 
цінну ініціативу.

Високі зобов’язання взяв у цьому ропі український 
комсомол і по збільшенню виробництва тваринницької 
продукції. Багато вже зроблено руками молодих по 
вирощуванню племінних телиць, відгодівлі худоби і 
птиці, збільшенню їх поголів’я, підвищенню удійності 
корів. Разом з тим, як відмічалось ва пленумі, в де
яких областях, зокрема в Луганській, Вінницькій, 
Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та інших, 
обкоми ЛКСМУ недостатньо дбають 
зобов’язань молодими тваринниками, 
те, що всі можливості для цього є.

Велике місце в доповіді і виступах 
пропаганди рішень XXII з’їзду КПРС та ідейно-вихов
ної роботи серед молоді. Вказувалось на необхідність 
залучити до цієї важливої справи молодих спеціалістів 
з вищою і незакінченою вищою освітою, яких тепер в 
комсомолі України налічується понад 200 тисяч. Обко
ми, міськкоми, райкоми, первинні організації ЛКСМУ 
повинні посилити роботу по вихованню комсомольців 
і молоді в дусі високої комуністичної свідомості, на 
принципах морального кодексу будівників комунізму, в 
дусі непримиренності до буржуазної ідеології і пере
житків минулого. Інтереси комуністичного будівництва, 
відзначалось на пленумі, вимагають, щоб усі форми і 
засоби масово-політичної роботи були підпорядковані 
завданням глибокого оволодіння всією молоддю теорією 
наукового комунізму.

Говорилось про необхідність всіма засобами підтри
мувати і розвивати паростки нового, комуністичного в 
праці і побуті. Комітетам комсомолу, всім комсомоль
ським організаціям слід всіляко сприяти розвиткові 
громадських начал в усіх сферах діяльності молоді, 
ширше залучати юнаків і дівчат до роботи органів гро
мадського самоврядування.

В Програмі КПРС, говорили доповідач і промовці, 
підкреслюється, що в період розгорнутого комуністич
ного будівництва зросте роль комсомолу, як самодіяль
ної громадської організації, що допомагає партії вихо
вувати молодь в дусі комунізму, залучати її до прак
тичного будівництва нового суспільства.

Серед численних об’єднань, створених молоддю на 
громадських началах — конструкторських бюро, конт
рольних постів, рад молодих спеціалістів, штабів по но- 
вій техніці та інших особливе місце зайкіають штаби 
семирічки. Вони залучають молодь до активної громад
ської діяльності, до управління виробничими справами 
підприємств і будов. В переважній більшості їх робота 
вже дала значні результати. Разом з тим, відмічали 
промовці, деякі комітети комсомолу мало приділяють 
уваги таким штабам, або взагалі не створили їх, сто
ять осторонь найважливіших питань боротьби за вико
нання виробничих планів і соціалістичних зобов’язань.

Завдання полягає також у тому, щоб найширші ко
ла молоді брали безпосередню участь в охороні громад-

про виконання 
незважаючи на

зайняли питання

ського порядку, в боротьбі з порушниками правил со
ціалістичного співжиття. Протягом 1962 року в уні
верситетах і школах громадських професій, у районах 
і на підприємствах, у колгоспах і радгоспах, в учбових 
закладах повинно бути підготовлено 500 тисяч громад
ських лекторів, розповсюджувачів літератури, юнкорів, 
інструкторів фізичного виховання і спорту тощо.

Програма КПРС, підкреслювалось на пленумі, кли
че радянську молодь на нові трудові звершення в ім’я 
побудови комунізму. Два найближчих десятиріччя по
винні стати роками нових ударних справ комсомолу. 
Пленум ЦК ЛКСМ України прийняв рішення про те, 
щоб комсомольські організації республіки щороку уро
чисто рапортували партії про виконання зобов’язань, 
взятих на кожний з двадцяти ударних років. Пленум 
підтримав пропозицію комсомольських організацій про 
встановлення книги «Комсомол України в ударному 
комуністичному двадцятиріччі», яка стане літописом 
трудових подвигів молоді республіки. До цієї книги 
щороку заноситимуться передові колективи, а також 
імена юнаків і дівчат республіки, які добилися видат
них успіхів у боротьбі за виконання Програми КПРС, 
своєю доблесною працею примножили славні трздиції 
Ленінського комсомолу.

Пленум схвалив цінну ініціативу Дніпропетровської 
і Київської обласних комсомольських організацій по 
розгортанню серед молоді руху під лозунгом: «Мій осо
бистий вклад в будівництво комунізму».

Пленум визнав за необхідне розгорнути республі
канське змагання молоді за дострокове виконання зобо
в’язань 1962 року.

Намічено ряд заходів до підвищення ролі комсомолу 
в здійсненні загального навчання молоді, поліпшенні 
керівництва піонерськими дружинами, в масовому роз
витку фізкультури і спорту, роботі ДТСААФ, у зміцнен
ні шефських зв’язків з частинами Радянської Армії ї 
Військово-Морського Флоту.

У прийнятій резолюції Пленум ЦК ЛКСМУ запев
нив Центральний Комітет КПРС, ЦК КП України, ЦК 
ВЛКСМ в тому, що комсомол і вся молодь республіки 
будуть завжди йтв> за рідною партією Леніна, відда
дуть усі свої сили і кипучу енергію величній справі по
будови комуністичного суспільства в нашій країні.

Пленум прийняв рішення скликати черговий XIX з’їзд 
ЛКСМ України в кінці лютого 1962 року.
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ПОСТАНОВА
XV пленуму ЦК ЛКСМ України

від 15 листопада 1961 рону

„Про скликання чергового 
XIX з‘їзду ЛКСМ України"
Скликати XIX. з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки 

Молоді України в кінці лютого 1962 року.
Затвердити порядок денний з’їзду:
1. Звіт Центрального Комітету ЛКСМ України —■ 

доповідач перший секретар ЦК ЛКСМУ т. Єльченко 
10. Н.

2. Звіт ревізійної комісії ЛКСМ України — допові
дач голова ревізійної комісії ЛКСМ України т. Нечай 
С. П.

3. Вибори: а) Центрального Комітету ЛКСМ України;
б) ревізійної комісії ЛКСМ України.

Встановити таку норму представництва на XIX з’їзд 
ЛКСМ України: один делегат від 5.000 членів ВЛКСМ, 

Делегати на XIX з’їзд ЛКСМ України обираються 
згідно Статуту ВЛКСМ закритим (таємним) голосуван
ням на обласних комсомольських конференціях.

Комсомольці, які стоять на обліку в комсомольських 
організаціях Радянської Армії. Військово-Морського 
Флоту, прикордонних частин, внутрішньої і конвойної 
охорони, обирають делегатів на XIX з’їзд ЛКСМ Украї
ни разом з іншими комсомольськими організаціями на 
обласних комсомольських конференціях.



НА РАЙОННИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

ВИХОВАННЯ‘ЛЮДИНИ

| УЛЬЯНОВКА |

ЙШЛА 18-а Ульяновська 
районна комсомольська 

конференція. Доповідач — 
секретар райкому Віктор 
Лукашевський і ті, що ви
ступали в дебатах, назива
ли немало цифр, часто пов
торювали 
«молоко», 
рудза». За цими показни
ками кожний присутній у 
залі бачив величезну робо
ту комсомольської організа
ції району по вихованню 
юнаків і дівчат у праці. 
Давно відома істина, що в 
труді гартується характер 
людини. Та делегати вказу
вали й на інше. Людина жи
ве не лише хлібом насущ
ним. Кожен . юнак і дівчи
на люблять пісні і танці, 
хочуть мріяти і сперечати
ся, відчувати до себе увагу 
всієї комсомольської сім’ї.

— Мені дуже приємно і 
радісно, — сказала у своє
му виступі свинарка Галина 
Гаврилюк, — що пацгія на 
з’їзді так високо оцінила 
діяльність Ленінського ком
сомолу. Я також роблю 
все, щоб примножити ного 
славні традиції. Виробила 
400 центнерів свинини, 200 
голів свиней зараз перебу
ває на відгодівлі. Зобов’я
зання своє виконаю. Але 
прикро, що після трудового 
дня скучно, немає в клубі 
хорового гуртка, хоч колись 
він займав третє місце в 
області. Дуже часто нам 
привозять, старі кінофіль
ми.

— Райком комсомолу, — 
доповнив; думку Галини сек
ретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Калі- 
н’ша Іван Хижняк, — більше 
цікавився виробничими по
казниками молоді і- зовсім 
мало приділяв уваги ідей
ному гартуванню комсо
мольців.

слова «м’ясо», 
«кролі», «куку-

Слухаєш ви
ступи делега
тів Петра На- 
гірняка, Ла

риси Бульби, Леоніда Улі- 
ча і переконуєшся, як да
леко стояв райком комсомо
лу від задоволення куль? 
турних запитів молоді, від 
організації справжнього по
літичного навчання комсо
мольців.

З великою увагою вислу
хали учасники конференції 
виступ директора районної 
заочної школи В. Я. Філі- 
пенка.

— Обком комсомолу, — 
сказав він, — у свій час 
гостро критикував наш рай
ком за вкрай незадовільну 
роботу в організації навчан
ня молоді, яка працює. І 
справді, чотири тисячі юна
ків і дівчат району не ма
ють восьмирічної і середньої 
освіти. Райком виготовив 
друкарським способом спе
ціальні путівки для направ
лення молоді у вечірні і 
очну школу. Роздали їх 
первинних організаціях, 
організаторської роботи
тивісти не провели. Вийшло, 
шо райком пустив пил в 
очі, бо ніхто з цими путів
ками у школу не з’явився.

Більше уваги кожній лю
дині, її запитам і потре
бам — такий наказ делега
тів новообраному райкому 
комсомолу. Завдання поля
гає в тому, щоб бюро і весь 
склад новообраного райко
му ЛКСМУ, весь комсомоль
ський актив розібралися, 
чим живе молодь, що хви
лює її, чого потребує кожен 
юнак і дівчина, і зробили 
все для того, щоб виховува
ти всебічно розвинених бу
дівників комунізму.

В роботі конференції взя
ли участь секретарі райко
му І\П Укпаїни О. Д. Да- 
вндкін, ЛІ. П. Линченко, 
Ю. В. Ільчевський,. член 
бюро обкому ЛКСМУ П. Д. 
Марченко.

* * ♦
Секретарями райкому 

комсомолу обрані В. Л. Лу- 
кашевськнй, М. П. Білоус.

за« 
по 

а 
ак-

В ЦК ЛКСМУ
Про підсумки збору металевого лому 

в третьому кварталі 1961 року
ЦК ЛКСМ України від

мічає, що за третій квар
тал 1961 року силами ком
сомольців і молоді, піонерів 
1 школярів України зібрано 
і здано ira заготівельні пунк
ти «Втормету», а також в 
рахунок планів підприємств 
315.886 тонн металевого ло
му, в тому числі молодими 
воїнами — 16100 тонн.

Розглянувши підсумки Со-

ціалістичного змагання ком
сомольських організацій 
республік по збору метале
вого лому за третій квар
тал 1961 року, ЦК ЛКСМ 
України- серед переможців 
визнав по другій групі об
ластей піонерську дружи
ну Знам’янської селищної 
школи № Г (старша пїонер- 
вожата т. Булгакова) з вру
ченням грошової премії вченням грошової премії 
сумі 150 карбованців.

Програма партії—наша програма
•ТОВАРИШІ і
* Дозвольте мені від іме
ні бюро райкомі/ КП Укра
їни і виконкому районної 
Ради депутатів трудящих 
вітати вас, кращих послан
ців первинних комсомольських організацій, побажати но
вих трудових перемог, успіхів у комсомольській роботі.

Мені випала величезна честь — бути делегатом XXII 
з’їзду Ленінської Комуністичної партії, який кілька днів 
тому закінчив свою роботу. Важко передати словами 
все те, що ми бачили, а, головне, відчували, переживали 
в дні партійного форуму.

Якщо говорити про значення XXII з’їзду КПРС,, то 
мені хотілося б навести таке порівняння. Велика Жовт
нева соціалістична революція відкрила для людства но
ву еру — еру будівництва соціалізму, а двадцять другий 
з’їзд знаменує собою також початок нової ери — ери 
будівництва комунізму. Ви, молоде покоління радян
ських людей, тільки з підручників, книг та розповідей 
знаєте про те, як доводилося кращим людям минулих 
епох мріяти про комунізм. Тоді багато з них віддали своє 
життя в беззавітній боротьбі за світле комуністичне 
майбутнє. Нині комунізм — це вже не віддалена мрія, а 
жива творча справа мільйонів радянських людей, наше 
прекрасне завтра.

ОБЛИЧ НИЙ документ сучасності — нова Програма 
КПРС, прийнята XXII з’їздом партії, вказує нам 

конкретні шляхи будівництва комуністичного суспіль
ства. Подумайте, товариші, яке велике щастя випало на 
нашу долю — здійснювати цю Програму Комуністичної 
партії, своїми руками, розумом зводити величну спору
ду комунізму.

XXII з’їзд КПРС високо оцінив діяльність комсомолу 
в комуністичному будівництві. Тов. М. С. Хрущов у 
звітній доповіді говорив, що на всіх етапах соціалістич
ного будівництва радянська молодь, комсомольці пока- 

■ зували ясне розуміння завдань, поставлених партією. 
Працею своєю вони стверджують, що є гідними спадко
ємцями великих революційних традицій, продовжувача
ми славних справ своїх батьків і матерів.

Важко перелічити чудові подвиги комсомолу, радян
ської молоді. Наш народ пишається і в праві пишатися 
своєю молоддю.

Безумовно, серед незначної частини молоді все ще 
трапляються ганебні явища. Дармоїди, міщани забува
ють, як їх брати і батьки, не шкодуючи свого життя, 
відстоювали у боротьбі з ворогами нашу рідну Вітчизну.

Отже, комсомольські організації і надалі повинні не 
обминати таких молодих людей, які негідно ведуть себе 
в суспільстві: проявляють лінощі до праці, зверхність до 
товаришів, пиячать, хуліганять, не по-товариськи став
ляться до дівчат, не бережуть державну і колгоспну 
власність.

Пам’ятайте, товариші комсомольські активісти, що 
XXII з’їзд КПРС визначив головне завдання Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді — виховання юнаків і дів
чат на героїчних традиціях революційної боротьби, на 
прикладах самовідданої праці робітників, колгоспників, 
інтелігенції, на великих ідеях марксизму-ленінізму; го
тувати стійких, високоосвічених молодих будівників ко
мунізму.

Нам, людям старшого покоління, вірить ся, що ми бу
демо жити при комунізмі. А вам, нинішнім комсомоль
цям, жити при комунізмі не лише у 80 роках XX століт
тя, а й значно пізніше, коли на всій землі володарями 
будуть Праця, Мир, Рівність, Братерство і Щастя всіх 
народів. Який це буде чудовий час, яка це буде щасли
ва пора людства! Ви, комсомольці, разом з усіма тру
дівниками, не повинні шкодувати своїх сил, енергії, за
взяття в ім’я цієї великої, благородної мети.

Комунізм — це повний достаток продуктів харчуван
ня, товарів широкого вжитку, це задоволення всіх духов-

райкоми партії, делегата XXII з їзду 
КГ1РС О. Д. ДАВИДКІНА на 18-й 
районній комсомольській конференц І

Група учасників 18-ої Ульяновської районної комсо
мольської конференції слухають розповідь секретаря 
райкому партії, делегата XXII з’їзду КПРС Олексія 
Дмитровича ДАВИДКІНА (другий зліва) про роботу 
з'їзду будівників комунізму. Справа від нього — Марія 
ОХРІМЕНКО, секретар комсомольської організації кол
госпу «Правда», зліва — Олена ДОМСЬКА, доярка, лан
кова комсомольсько-молодіжної ланки колгоспу імені 
Щорса; Катерина КРИЖАНІВСЬКА, доярка колгоспу ім„ 
Калініна, Микола ДЕРЕНКО, дояр радгоспу імені Горь
кого; Галина ГАВРИЛЮК, свинарка колгоспу «Росія».

Фото В. Андреева.

руками кожного громадяни
на нашої країни. Я хоч'ц 
сказати сьогодні, щ0 КОд. 
сомольці, всі юнаки і дів

чата Ульяновського району добре- попрацювали, вона по- 
дали партійній організації величезну допомогу у здій- 
сненні планів і виконанні зобов'язань третього року се
мирічки. Комсомольці показують приклад самовідданої 
праці на всіх провідних ділянках сільськогосподарсько
го виробництва.

У ЗВІТНІЙ доповіді райкому комсомолу названо 
немало хороших цифр: відгодовано 8.135 свиней,

2.240 голів великої рогатої худоби, 27 тисяч голів птиці 
та інше. За цими словами і цифрами ми бачимо образ 
нашого молодого сучасника — життєрадісного, працьо. 
витого, енергійного, жадібного до знань.

Перед нами тут виступали делегати Петро Нагірняк, 
Галина Гаврилюк, Олена Домська, Микола Деренко. Це 
люди з трудовими мозолями, вони творці достатку, ак
тивні будівники комунізму.

Мені особливо приємно відзначити активну роботу 
комсомольців, всієї молоді на вирощуванні кукурудзи. 
Наведу кілька цифр. Вдумайтеся в кожну з них. Кол
госпи району реалізували державі понад 32 тисячі тонн 
хліба. У найбільш врожайні роки ми продавали 25—27 
тисяч тонн зерна. Реалізовано понад 15 тисяч тонн ку
курудзи, тобто стільки, скільки було продано за всі піс
лявоєнні роки разом взяті!

Комсомольці допомогли осідлати надійного коня — 
кукурудзу. За попередніми даними з усієї площі посі
ву _ 8.900 гектарів ми зібрали по 40 центнерів зерна 
з кожного гектара. Передові колгоспи району зібрали по 
50—60, а окремі передовики — по 70 центнерів з гекта
ра на великих масивах. В цьому, ще раз підкреслюю, 
важлива роль належить районній комсомольській орга
нізації.

Дозвольте на закінчення поставити перед вами, деле
гатами конференції, перед всіма комсомольцями ще ряд 
практичних завдань.

ПАЙКОМ партії вважає, що і надалі ударною ділян- 
л КОІО залишається вирощування високих врожаїв 
королеви полів. Потрібно вивчити, узагальнити багатий 
досвід кращих кукурудзоводів і запровадити його у кож
ному колгоспі, бригаді, ланці.

У великий похід за кукурудзу треба вирушати вже 
сьогодні, не марнуючи жодного дня. Необхідно виділити 
площі в натурі, вивозити туди перегній, вивчати техніку, 
яка застосовується на обробітку і сівбі. Комсомольці 
Компаніївського району подали в цьому хороший прик
лад. Я закликаю вас наслідувати цей почин і у 1962 ро
ці виростити ще дорідніїиий врожай королеви полів. **

Нам потрібно зараз особливу увагу звернути на тва
ринництво. Ми не можемо допустити ганебного стано
вища, коли уже в листопаді різко знизилася продуктив
ність молочного стада. Так, середній надій від кожної 
фуражної корови по району становить тільки 3,2 літра 
молока на добу. Це дуже мало, товариші. У тваринни
цтві настав найбільш відповідальний період, і ми споді
ваємося, що комсомольці підуть зараз на ферми, стануть 
там добрими господарями.

Тут говорили про загально-освітнє навчання. Дуже 
вірно. Комунізм — суспільство високоосвічених, суспіль
ство, в якому максимально буде застосовуватися техні
ка. Отже, навчання молоді — першорядний обов'язок 
комсомолу. Райком ЛКСМУ, комітети первинних орга
нізацій повинні так організувати цю справу, щоб у най
ближчий час кожний здобув середню або вищу освіту, 
оволодів однією—двома спеціальностями.

Людина живе не тільки хлібом насущним. Вона потре
бує цікавого, змістовного дозвілля, захоплюючого диспу
ту. Тож комсомольські активісти повинні більше дбати 
про художню самодіяльність, спортивну і оборонну ро
боту, читацькі конференції, тематичні вечори тощо.

Нерідко буває так. Колгосп збудує прекрасний клуб, < 
Палац культури. А роботи масової в ньому ніякої, кріп 
танців і кіно. Не чекайте якихось фахівців, а самі бері
ться за організацію цікавого, змістовного відпочинку. 
Тоді до комунізму кожен прийде всебічно розвиненою 
людиною.

Дозвольте висловити впевненість, що КОМСОМОЛЬЦІ І 
вся неспілкова молодь активно візьмуться за перетво
рення Програми КПРС в життя, завжди будуть актив
ними помічниками партійних організацій у великій спра
ві побудови комунізму.

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ 
НАДРУКОВАНИЙ

~Р ЕДАКЦІЯ одержала листа від жителів с. Михаілі®* 
ки Олександрівського району. В ньому йшлз мова 

про те, що в Михайлівському сільському клубі не пра
цюють гуртки художньої самодіяльності не проводять
ся масові заходи.

Лист було надіслано для вжиття заходів у Олек* 
сандрівський райком комсомолу. Як повідомила секре
тар райкому ЛКСМУ Л. Борбицька, наведені в листі 
факти дійсно мали місце. Виконком Михайлівської 
Хчогп\па^’УВІйЬНИВ М‘ Іванова аід обов’язків заві- 
комгпмппҐ б°-М‘ Цго посадУ призначено секретаря 
комсомольської організації колгоспу Миколу Глобу. 
клубу51; СҐ!:’1ЬС.ЬК01 РаДи розглянула питання про роботу 
прмпитп 10л10теки в зимовий період. Приміщення від
ремонтоване, завезене паливо;
ГУ0тк?ічЄугпл ДВа Темати‘Іних вечори, розгорнуто роботу 
Гуртків художньої самодіяльності.



НА КОМСОМОЛЬСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

ЧОГО НЕ СКАЗАВ ДОПОВІДАЧ
іППЛПППППППГіПППппп лптпгчяч

ІНОВОМИРГОРОДІ

«П К.РЕМІ політгуртки то- 
у рік працювали погано... 

Траплялися зриви занять...» 
Доповідач перший секретар 
райкому комсомолу Микола 

загаль
на води в 

перелічував 
пропагандистів.

Грабовий сипав 
ними фразами, 
цифрові дані, 
прізвища г, ___ ___ ____
Але, зрештою, так і не зро
бив реального аналізу робо
ти гуртків 
політосвіти. І, 
за браком 
важливому 
ідейне загартування 
ків і дівчат, він міг би при
ділити більше місця у звіт
ній доповіді. Але, що було 
аналізувати?

Пригадалася розмова з 
секретарями райкому комсо
молу М. Грабовим і М. Лі
пшою, яка відбулася ще 
на початку цього року.

— В яких колгоспах ство
рені гуртки по вивченню 
економіки сільського госпо
дарства?

— В «Росії», «12-річчя 
Жовтня». «Зорі» та деяких 
інших. Всього вісім гурт
ків.

— А який гурток працює 
найкраще, так, щоб це бу
ло повчально для інших?

—Як сказати... Та хоча б 
у колгоспі імені Мічуріна. 
Там молодий агроном-пла- 
новцк систематично прово
дить заняття...

Насправді ж виявилося, 
що в цій артілі ніхто й не 
думав про економічне на
вчання молоді. Секретар 
комсомольської організації 
Володимир Комаров навіть 
(здивувався, що до нього 
звернулися по досвід. Як 
виявилось, так само «пра
цювали» гуртки в артілях 
«12-річчя Жовтня», «Росія», 
імені Дзержинського. Дове
лось тоді М. Літній визна
ти, що в районі економічну 
освіту зовсім випустили з 
поля зору.

комсомольської 
очевидно, не 

часу. Такому 
питанню, як 

юна-

Та и з іншими гуртками 
справи не краще стояли. В 
райкомі були дуже хорошої 
думки про пропагандиста з 
колгоспу імені Чапаева 
В. П. Бабенка. Насправді ж 
виявилось, що йому хвали
тись нічим — заняття ке
рованого ним гуртка відбу
вались вряди-годи, проходи
ли мляво, без достатньої ак
тивності слухачів, явка бу
ла низькою.

А в звітній доповіді, як 
це не дивно, фігурували ота
кі поверхові речення — без 
глибокого аналізу, без са
мокритики. Через це і ви
ступи багатьох делегатів 
були схожі на виробничі 
звіти, в них мало аналізу
вався стан виховної роботи, 
побіжно згадувалось політ- 
навчання молоді.

Як виявилось на конфе
ренції, і в цьому навчаль
ному році то в одній, то в 
іншій комсомольській орга
нізації виявляються прога
лини V комсомольській по
літосвіті. Поряд з хороши
ми гуртками, про які говори
ли учениця Оситнязької се
редньої школи Ніна Свят
кова і завідуючий Лікарев- 
ським медпунктом Володи
мир Німченко, існують і та
кі, де заняття відбувають
ся від випадку до випадку. 
Секретар комсомольської 
організації колгоспу імені 
ВЛКСМ Володимир Голов
ненко, наприклад, гостро 
критикував райком комсо
молу за поганий добір кад
рів пропагандистів.

Про труднощі, пов’язані 
із змінною роботою слуха
чів, про те, що адміністра
ція Капітанівського цукро
заводу не йде в цьому пи
танні назустріч молодим 

робітникам, говорив секре
тар комсомольської органі
зації цукрокомбінату Андрій 
Бондаренко.

Так само побіжно в допо
віді згадувалось і про лек
ційну роботу. Але ж група 
доповідачів при райкомі 

і комсомолу фактично розпа
лася, ніякого обліку лекцій

---------------- -----

поспіхом. Протягом остан
ніх двох місяців напередод
ні конференції, квитки були 
вручені більше сотні ново
прийнятим в комсомол, тоді, 
як за попередні вісім міся
ців членами ВЛКСМ стало 
десь трохи більше восьми
десятії. Чи не внаслідок 
огульного прийому в Осит
няжці виключили з комсо
молу юнака невдовзі після 
прийняття його в ряди чле
нів ВЛКСМ? Не захотіли 
перевиховувати його, по
спішно позбавили квитка.

Багато, дуже багато ува
ги треба приділяти питан
ням виховної роботи особ
ливо тепер, після XXII з’їз
ду КПРС, який прийняв 
нову Програму партії, — 
така була одностайна дум
ка делегатів 21-ї районної 
комсомольської конферен
ції. Треба боротися за кож
ну людину, за її погляди на 
життя так, як цьому вчить 
Програма. Молоді пропаган
дисти, лектори, агітатори, 
комсомольські активісти по
винні зробити все для того, 
щоб ідеї XXII з’їзду, бо
йове спрямування його ді
йшло до кожного комсо
мольця, кожної людини, за
палило на нові звершення 
в ім’я комунізму.

На конференції виступи
ли з промовами секретар 
райкому КП України ІО. Т. 
Кузьмін і секретар обкому 
ЛКСМУ О. С. Ткаченко. В 
ній також взяв участь сек
ретар райкому партії Д. І. 
Попенко.

Відбувся організаційний 
пленум райкому комсомолу, 

вапням неспілкової молоді. Я^.ИД ,2?Рав секретарями РК 
„ . Ґ ЛКСМУ тт. Капустянського
Прийнято в комсомол особ- Б г . Пашолка К. 
ливо в цьому році, багато 
молоді. Але все це робилось О. ДУЧЕНКО.

перш

не велося. Та, власне, й об
лікувати не було чою. Не 
випадково, коли в проекті 
постанови конференції, було 
зачитано пункт про пожвав, 
лення діяльності групи до
повідачів, один з делегатів 
хотів запропонувати 
за все створити її.

— У нас в Оситняжці 
вже й не пам’ятають, коли 
читалась у клубі лекція для 
молоді, — заявив з трибуни 
В. Головченко. — Чомусь 
ніколи не виступають з лек
ціями працівники райкому 
комсомолу. Невже вони це 
не вважають за потрібне?

На конференції було ви
словлено ряд слушних зау
важень на те, що секретарі 
первинних організацій мало 
займаються індивідуальною 
виховною роботою, а рай
ком комсомолу не вчив їх, 
не підказував. І тим більше 
викликає здивування, що в 
звітній доповіді знову ж та
ки про це говорилося по
верхово. Коли мова зайшла 
про хороші трудові успіхи 
молодих свинарок, доярок, 
рільників колгоспу «12-річ
чя Жовтня», який зайняв 
перше місце в районі по ба
гатьох показниках, допові
дач не забув підкреслити 
«... велику роль виховної 
роботи». Але як само вона 
провадилася, в чому поля
гала, не розповів. Склалося 
враження, ніби це було 
сказано для красного слів
ця. Питання виховної робо
ти серед комсомольців не 
виносились на пленуми рай
кому комсомолу, але нічо
го ганебного М. Грабовий 
в цьому не побачив. Ще 
гірше стоїть справа з вихо-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□з Q П Я П ОТ А Ю11IIVІ Кіровоград, і З ВІДСТАЮ НИХ — 

§ швейна фабрика g ПІТПЇ? ТЮОЇ 
£ ім. 30-річчя ВЛКСМ g J ОСгИ/ДОо!

швейнаКіровоградська 
фабрика зайняла першість 
серед підприємств 
змаганні за третій 
Це велика перемога колек
тиву, особливо, якщо зва
жити на його відставання 
у минулому.

Поскільки мова йде про 
молодіжне підприємство, то, 
безперечно, в досягнутих 
успіхах велика заслуга ком
сомольського активу фаб
рики. Про все те хороше, 
що зроблено на фабриці, 
згадували, як у звітній до
повіді секретаря, так і у ви
ступах делегатів фабричної 
комсомольської конференції. 
Це, насамперед, виробничі 
успіхи 13 комсомольсько- 
молодіжних бригад, плідні 
пошуки молодих раціоналі
заторів, а також різні хо
роші діла юнаків і дівчат, 
яких на рахунку у них чи
мало.

Стараннями молодих на
лагоджено роботу народних 
книжкових кіосків, які роз
повсюдили літератури на 
суму понад 2000 карбован
ців. З хорошою ініціативою 
виступив перший цех — об
ладнати дитячу кімнату при 
кінотеатрі «Мир».

Регулярна і добре нала
годжена робота рейдових 

бригад сприяла помітному 
підвищенню якості продук
ції. Майже зовсім позбула
ся браку бригада комуніс
тичної праці, очолювана 
Лідією Ластовіною. Комсо
мольці цієї бригади, а та
кож ряд інших молодих тру
дівників підприємства, ви
конують свої змінні завдан-

міста в 
квартал.

ня за шість—п’ять годин.
Справедливо і принципо

во критикували делегати свій 
фабком за незадовільну ро
боту виробничого сектора, 
вели який Н. Булавіна і 
М. Чубань.

Комітет не підводив під
сумків змагання бригад, не 
відзначав переможців. Ще 
не досяг бажаного розмаху 
на підприємстві комуністич
ний рух: з 825 комсомоль
ців лише 72 носять звання 
ударників комуністичної 
праці.

Є помітні прогалини в 
ідейно-виховній роботі. В 
цехах № 3 і № 4 (секретарі 
Л. Мошак і Л. Фішман) не
організовано проходить на
вчання в політгуртках. В 
третьому цеху навіть ді
йшли до того, що звільнили 
від занять одружених ком
сомольців.

Схвально зустрів зал ви
ступи делегатів С. Білик і 
В. Кармазіної, які цілком 
заслужено дорікали коміте
ту комсомолу і фабкому 
профспілки за недостатню 
турботу про побут і дозвіл
ля молодих швейників.

Новообраному комітетові 
комсомолу фабрики на чолі 
з Тамарою Сторожук, дано 

пропозицій, 
ними, він

В

ряд цікавих
Скориставшись 
зможе повести комсомоль
ську організацію фабрики 
до дальших

робітник 
заводу, 
штатний 
дент.

успіхів.
о. ЛАДАН, 
агрегатного 
наш поза- 

кореспон-

девіз цих молодих слюсарів з цеху 
механізації заводу «Червона зірка», комсомольців 
Анатолія Чеховського і Бориса Гончарова. По півто
ри норми за зміну виконують вони. До цього їх зо
бов’язує звання членів комуністичного колективу.

На знімку (зліва направо): А. ЧЕХОВСЬКИП і 
Б. ГОНЧАРОВ. Фото В. Ковпака.

На нашій фермі 22 доярки. Немало серед них і моло
дих. Всі вони працюють добре, щоб побільше молока 
надоїти від закріплених корів. Стараються дівчата не
абияк, а користь від цього мала. Бо показники у кож
ної, можна сказати, мізерні. Марія Левченко, яка зай
має друге місце в колгоспі, одержала від кожної коро
ви трохи більше як 1500 літрів молока. Про інших уже 
й говорити нічого.

Словом, нічим нам хвалитися. А все тому, що прав
ління артілі не турбується про тваринництво. 1 з кор
мами не все гаразд (майже один силос даємо худобі), 
і часто буває, що групи стоять нероздоєні, бо підмінних 
доярок немає.

Та й взагалі 
корівника немає 
мана. Тут же — 
ханізація у нас не в пошані, 
на тиждень, і навіть вимені 
мити.

Отак ми й «господарюємо», 
ли про всі ці неподобства заступнику 
г. Сірінчуку, — нічого не допомагає. А нам уже терпін
ня невистачае, від людей соромно: скільки ж можна 
пасти задніх?

ферма наша занедбана. У вікнах 
шибок, кругом протяги, підлога пола- 
розібрані електродоїльні апарати: ме- 

Воду нам привозять раз 
коровам часто нічим по-

Багато разів вже говори- 
го.іови артілі

Л. ГУРА, 
дояр, секретар комсомольської організації 
колгоспу ім. Леніна Маловисківського ра
йону, наш позаштатний кореспондент..

но- 
ор-

на 
ор-

Адам Коротченко—
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ВОЖАК

РІЗНИХ людей доводиться зустрічати. Одні (прав
да, таких одиниці) дбають тільки про себе, в Ін

ших — все життя сповнене пошуків, дерзань, стрем- 
ління бути корисним колективу.

Таку вдачу має і Адам Коротченко. Три роки пра
цював він конюхом в колгоспі імені Дзержинсько
го. Працював непогано, нарікань не було, та тягну
ло хлопця до «сталевих коней». А хто ж доручить 
машину, як знань немає? І вирішив юнак поступити 
на курси комбайнерів. Закінчив їх перед жнивами, в 
минулому році. Якраз потрібні були спеціалісти на 
цілинні землі.

— Поїду і я, — заявив матері.
Наталія Степанівна не відмовляла сина. Вона 

просто сказала: «Щасти тобі». Але болісно стисну
лось серце магері, коли проводжала в дорогу. З 
дворічного віку виховувала його без батька, то ж 
немало зазнала труднощів, якось боязко було від
пускати так далеко від себе. Зате якою радістю за
блищали очі Наталії Семенівни, коли через кілька 
місяців, скосивши в Кустанайській області 566 гек
тарів пшениці, повернувся син з Почесною грамо- 
тоюі Це було на початку жовтня.

Наступного дня Адам старанно прасував костюм, 
начищав туфлі.

— Куди це, синку?
— В районний Будинок культури, виступати буду 

в художній самодіяльності.
...Концерт глядачам сподобався, а Коротченка на

віть. на «біс» декілька раз викликали. Танцював він 
темпераментно, красиво. «З нього непоганий зав
клубом був би. Вміє запалити молодь» , — подумав 
завідуючий районним відділом культури Олександр 
Васильович Семенов.

...В сніжну заметіль приїхав Адам Коротченко 
та хутір Степовий. Сюди призначили його завідую
чим клубом. Клуб тут — звичайна селянська хата. 
Зайшов Адам — аж здивувався: холодно, незатиш
но. До нього тут змінилося декілька завідуючих. Не 
було справжнього господаря, нікому було подбати 
про порядок в приміщенні. Та це ще півбіди. А як от 
бути з художньою самодіяльністю? Адже жодного 
гуртка немає. Неспокійно було на серці в хлопця 
в перші дні роботи.

<ТКОСЬ після закінчення кіносеансу Адам взяв 
гармошку, розтягнув міхи, і полилась чарівна 

мелодія «Амурських хвиль». Юнаки і дівчата, які вже 
направлялись, було, додому, повернулися і закружля
ли у вихорі вальсу. Один, другий танок, потім Адам 
передав гармошку іншому. «Польку», будь лас
ка», — попросив і пустився в танок. От тут вони 1 
порозумілися між собою — новий завідуючий клу
бом і молодь четвертої бригади колгоспу ім. Кірова,

Незабаром були створені драматичний, танцюваль
ний, хоровий гуртки та гурток художнього читання.

Сподобався колгоспникам цей жвавий, невсипу
щий хлопець. Комсомольці четвертої бригади 
своїх зборах обрали його секретарем бригадної 
ганізації.

З притаманним Адаму завзяттям, взявся він за 
ву справу. Часто радився з секретарем партійної _г 
ганізації П. С. Кебалом, з молоддю, як і що зроби
ти. В березні з ініціативи Адама на фермі був ство
реним комсомольський пост, в який, крім секретаря, 
ввійшли кормовози комсомольці Микола Залізний 
і Олександр Олійник. Не завезли вчасно корм ху
добі, немає електроламп в приміщенні — зразу пост 
сигналізує про це правлінню артілі і добивається, 
щоб упущення були виправлені.

Т? ОМСОМОЛЬСЬКИИ комітет колгоспу тоді очо- 
лював Анатолій Рябенко. Без вогника працював 

він, і комсомольці заявили на зборах: «Такого се
кретаря нам не потрібно». А згодом вожаком своїм 
обрали Ада.ма Коротченка.

Після цих зборів минуло небагато часу, але спра
ви в комсомольській організації артілі пожвавішали.

А якщо життя в організаціях вирує, то й молодь 
неспілкова тягнеться до неї. Кращих комсомольців 
приймають до своїх лав. Недавно поповнилась їх 
сім’я — в члени ВЛКСМ вступили доярки Поліна 
Іщенко і Галина Масоха, колгоспники Анатолій 
Кладченко, Юрій Петренко та інші. За кілька міся
ців комсомольська організація зросла на 20 чоловік.
' Комсомольська сім’я колгоспу імені Кірова тепер 

чимала — 162 чоловіки. Близько ЗО комсомольців 
працюють в тваринництві, 36 — механізаторами, 
Решта зайнята на інших ділянках колгоспного ви
робництва. І скрізь вони показують зразки у праці. 
Добрим словом відзиваються в артілі про роботу 
доярки Наталії Коваленко, свинарки Галі Бабенко.’ 
тракториста Григорія Троїцького.

УМЛІННОЮ працею відзначились комсомольці 
на збиранні багатого врожаю колосових та ку

курудзи на комсомольських гектарах. Сільська ком- 
сомолія з честю виконала свої зобов’язання: закла
ла в силосні траншеї 9500 тонн силосу. Ланка Люби 
Софронової виростила 70-центнерний врожай кача
нистої, а ланка Володимира Коваленка — по 56 
центнерів зерна на кожному гектарі.

І в цьому трудовому пориві чимала заслуга Ада
ма Коротченка, вожака сільської молоді.

В. ЦВЯХ, 
керівник корпункту «Молодого комунара». 

Компаніївський район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР* 17 листопада 1961 р.» З стор.



Свято в дружині
В VСОЧИСТО звучить голос дівчинки:

— Взяті соціалістичні зобов’язання піонерська 
дружина виконала з честю.

Це Валя Гребенюк, голова ради піонерської дру- 
г жини імені Зої Космодем’ енської, складає рапорт 

комуністові Г. П. Глубокому.
Збір той був незвичайний. І гостей на ньому було 

багато — батьки, вожаті з виробництва, працівники 8 
центрального відділення дослідної станції, вчителі и 
школи. І розмова велася неабияка.

Юні ленінці обладнали спортивний майданчик, 8 
шефствують над дитячим садком та яслами, допома
гають збирати врожай на дослідній станції та в кол
госпі імені Леніна. Посаджено 5 тисяч дерев та ку
щів, зібрано більше 6 тонн металевого лому, розпов
сюджено немало літератури серед населення.

Не забули піонери й про художню самодіяль
ність. Шкільний ансамбль пісні і танцю, який зайняв 
перше місце на. районному огляді, неодноразово ви
ступав перед жителями села з концертами.

Велика заслуга піонерського активу і в тому, що 
в школі стопроцентна успішність учнів.

За всі ці досягнення піонерська дружина за рішен
ням бюро райкому комсомолу удостоєна високого 

с звання — дружини «супутника семирічки». Про 
8 це повідомляє на зборі секретар райкому комсомолу 
8 Т. У сіна. .
8 Сяє зірка, запалена кращим піонером школи Ь. че- 
Ь репановим. Комуніст Г. П. Глубокий від імені пра- 
8 цівників дослідної станції вручає піонерам подару- 
8 нок — Червоний прапор дружини і барабан.
8 Свято закінчилося піонерським вогнищем.
8 М. ПЕТРОВА.
§ с. Сазонівка,’ Кіровоградський район. 
£ххюоосос<хасо~ахх^лсха:ососососос ссосссосссосагсс о* є.
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Естафету приймають юні
У ЦЕЙ ДЕНЬ 

тило не ПІ 
тепло, з 
жовтіюче листя. А в про
сторому залі Будинку куль
тури імені Калініна виши
кувались дві колони учнів 
школи № 7.

— Вчорашні піонери, а 
сьогодні комсомольці 9 «б» 
класу передають свою ес
тафету юним ленінцям — 
п’ятикласникам, — гово- • 
рить піонервожата Людми
ла Циганкова.

На це свято прийшла ком
сомольсько - мо л о д і ж н а 
бригада агрегатного заводу,

--- ©----

сонце сві- 
по-осінньому 

дерев облітало

ПОДАРУНОК 
школярам
Піонери і школярі Олек

сандрії подали велику допо
могу колгоспникам у зби
ранні кукурудзи. Ними зі
брано врожай королеви по
лів з площі 1.009 гектарів, 
перебрано 1.569 центнерів 
початків.

Особливо відзначилися на 
цих роботах учні середніх 
шкіл №№ 2, 6, 15, 16 та ін
ших. У відповідь на само
віддану працю юних гро
мадськість міста подарува
ла їм чудовий спортивний 
зал 
вої

на розі вулиць Жовтне- 
та Свердлова.

К. ЗАХАРОВ, 
інспектор міського 
відділу народної ос
віти.

—©—

Буряк і Лобода
(БАЙКА)

Буряка

І А» *

Т’ОЛИ автобус під’їз- 
див до Гайворона, 

за вікнами вже чорною 
пеленою лягав осінній 
вечір. Пасажири дріма
ли. Лише на передньому 
сидінні гомоніли два ді
дусі. Якось випадково 
прислухався до їх роз
мови. Оповідь була схо
жою на сюжет першого- 
ліпшого детективного ро
ману: в ній зустрічалися 
і поєдинки з бандитами,і 
переслідування, і холод
ний блиск фінських но
жів. Але за розмовою 
обох співбесідників стояв 
герой далеко не з при
годницьких книжок, 
капелюсі говорив:

яка бореться за звання ко
лективу комуністичної пра
ці. Бригадир т. Савченко 
привітав молодих друзів. А 
секретар комсомольської 
організації заводу Юрій 
Кваша розповів учням про 
життя молоді підприємства, 
про її працю, навчання і 
відпочинок.

Було чим поділитися і 
школярам. Адже вони шеф
ствують над дитячим сад
ком № 19, організовують 
різноманітні недільники, 
озеленюють рідне місто.

Урочисто передають ком
сомольці піонерам естафе- 
ту-альбом, подарований їм 
декілька років тому ко
лективом бригади т. Прош- 
кіна. В ньому відображений 
весь шлях, пройдений піо
нерами школи.

І у відповідь юні ленінці 
клянуться з честю пронести 
цю естафету, внести до неї 
чимало 
справ.

І

І

нових, хороших

Л. ОЛЕКСІЄВ.
м. Кіровоград.

Старий у засмальцьованому
— Слухай, свате Сергію, кажуть люди, що оцей чо

лов’яга не знає ні сну, ні спочинку. Вдень, по степу 
мотається, а вночі...

Різко гойднувся автобус на вибоїні і останні слова 
дідуся потонули у завиванні мотора.

— А звати ж його як? — допитувався другий старий.
— Петром іменують люди... А прізвища навіть і не 

знаю.
Дідусь поправив капелюха, продовжував:
— Головне те, що у нього серце добре, і ділить оту 

доброту сердечну між односельчанами, як і силу свою.... 
Так розповідають люди, свате Сергію. А люди ие збре
шуть...

Біля вокзалу дідусі встали з автобуса. Один з них сів 
на попутню тритонку, інший — на поїзд. Поїхали старі. 
ПЕТРОМ іменують... Хто він, звідки? За які заслу

ги гомонять про нього всюди, навіть за межами 
Гайворонського району? Можливо мої попутчики одне 
перебільшили, інше не договорили, а про звичайні тру
дові будні Петра, можливо, й зовсім нічого не знають...

Чи ж це так?.. Широка душа 
колгоспні. Вчувши лише кілька 
відчувають його биття, як свого 
бачуть його чистим і прозорим, 
шталь. І до цього часу невідома 
з нас як брат рідний, товариш, друг.

Отакі в нас люди, отакий і Петро Янковський з села 
Таужного Гайворонського району.

...Громовиця викресала спалах блискавки і освітила 
серед розгрузлої дороги бідарку. Кутаючись у плащ, 
кремезний чоловік присвітив до годинника. Стрілки по
казували на першу ночі. і

Ось і село. Від корпусів ферми відділяється чорна |
постать сторожа: |

— Це ти, бригадире? :
Петро Янковський подає голос. |
— Я так і знав, — з якоюсь ноткою шанобливості до- ♦ 

літає від постаті з рушницею.
Не встиг Петро прилягти вдома, як хтось тривожно 

затарабанив у вікна.
— Хто там?
Почув прізвище, відчув у голосі якусь образу, сльо- ♦ 

зп. А ноги немов задерев’яніли, повіки немов налилися '

=■* г * ~ г г ’ *

(ОГЛЯД ПОВІДОМЛЕНЬ ТАРС)
Бонн іде старим курсом

людська, як оті степи 
слів про добре серце, 
власного серця стукіт, 
немов дорогий кри- 

людина стає кожному

свинцевою масою. Відкрити — значить знову в дорогу, 
знову місити багнюку. Рука важко потяглася до вми
кача світла і застигла.

До хати зайшла Тетяна Працька. Схлипуючи розпо
віла жінка, що її чоловік повернувся додому п’яний, 
дебоширить.

— Ходім...
Тільки вгледів хуліган Петра — присмирів, став про

сити пробачення. Та командир народної дружини села 
не заспокоївся на цьому: лише коли заспівали треті пів
ні, вирушив з будинку Працьких.

Через деякий час стріла Тетяна Янковського, дякує.
— Немов переродився чоловік, — сказала на про

щання.
Інакше не могло й бути. Адже Петро не обмежився 

приборканням хулігана лише під час бешкету. Він дов
гий час спостерігав за ним під час роботи, знову і зно
ву розмовляв з ним.

(1 КІЛЬКИ отих нічних, нічим не передбачених виходів
> у Петра. Люди звертаються до нього, люди дові

ряють йому оберігати спокій великого села.
1 це не перший рік. Невтомний дружинник завоював 

серед односельчан справжній авторитет, любов і пова
гу. Адже завдяки йому, Петру Янковському, завдяки 
його товаришам у селі сьогодні майже немає випадків 
хуліганства, самогоноваріння та крадіжок колгоспного 
майна. Народна дружина, яку очолює бригадир рільни
чої бригади, міцно стала на ноги. Вона налічує в своїх 
рядах більш сорока юнаків і дівчат.

Перевелися в Таужному шукачі легкого хліба та й 
для залітних «добродіїв» немає тут дороги.

А було ж всього: і напади злодіїв на квартири кол
госпників, і спроби пограбувати магазин, і крадіжка 
зерна з токів...

Якось два невідомих, озброєних фінськими ножами, 
забралися до хати М. Гошуляка. Той встиг крикнути. 
І немов з-під землі нагрянув на допомогу Петро з хлоп
цями. А хіба не було випадку, коли Янковський вряту
вав велику суму громадських грошей! При цьому він 
ризикував своїм життям, думаючи лише про народне 
добро.

Таких прикладів було багато. Вони відійшли в мину
ле і якби н,е рубці ран на тілі дружинника — їх можна 
було б забути.

А спробуйте запитати в Петра хоч про один випадок. 
Зніяковіє, світлі очі опустились додолу: мовляв, нічого 
тут немає особливого, я лише виконую обов’язки народ
ного дружинника. Людина робить так, як велить сер
це, як підказує совість.

На знімку: П. Янковський.
В. ЮР’ЄВ.

'З

ІНІЦІАТОР БУДІВНИЦТВА 
СТАДІОНУ ДСТ „АВАНГАРД“

Із
сміялась Лобода:
— Який малий —
з землі ледь вигляда.
— Це так, —
спокійно мовив їй Буряк,—
— але що будеш ти казати, 
як прийде час
врожай збирати...
Не завжди зміст 
такий, як зріст.

У Західній Німеччині сфор
мовано новий уряд на чолі з 
Аденауером, який складається з 
представників партії ХДС/ХСС 
так званої вільної демократич
ної партії (ВДП). Сформуванню 
уряду передувала боротьба по
літичних партій, яка тривала 
понад півтора місяця. Але ця 
боротьба велася за міністерські 
пости, а не за зміну політично
го курсу Бонна.

Про те, що Бонн має намір 
проводити стару, збанкротілу 
політику з позиції сили, свід
чить «коаліційний договір», 
укладений між лідерами пар
тії ХДС/ХСС і ВДП. Цей до
говір. який визьачає програму 
діяльності нового уряду Захід
ної Німеччини, демократична 
преса справедливо назвала про
грамою тотальної мілітариза
ції. Договір містить вимоги 
посилення гонки озброєнь, 
збільшення асигнувань на воєн- 

цілі, продовження строкуБорис ЧАМЛАЙ.

служби в бундесвері. Автори 
договору закликають до збіль
шення воєнної могутності НАТО 
1 вимагають надати Західній 
Німеччині право розпоряджати
ся ядерною зброєю.

Новий уряд ФРН «проводи
тиме таку саму зовнішню полі
тику, яка проводилась досі»,— 
заявив канцлер ФРН Адеиауер 
в інтерв’ю по західнонімецько
му телебаченню. У воєнній га
лузі, сказав канцлер, «ми пов
ністю виконаємо наші зобов’я
зання. НАТО повинна бути 
сильною».

Програму нового уряду з 
рсудом зустріли всі патріоти 
Німеччини, які не могли поба
чити в цій програмі прагнення 
правлячих кіл Бонна до роз: 
в’язання питань, що хвилюють 
усіх чесних німців, — укла
дення німецького мирного до
говору і нормалізації на цій 
основі становища в Західному 
Берліні.

Більш як третину екпадорців ; 
становлять індійці, у яких ві
дібрано землю. Тому вони зму
шені погоджуватись на умови 
роботи, які існували ще в се
редні віки.

В галузі зовнішньої політи
ки, заявив президент Аросеме- 
на, Еквадор підтримуватиме « 
відносини з революційною Ку- ' 
бою і розвиватиме нормальні 
відносини з усіма країнами. 
Перемога демократичних і пат
ріотичних сил в Еквадорі ско
лихнула всю Латинську Амери- • 
ку. Профспілкові об’єднання 1 
Куби, Чілі, Бразілії, Аргентіни, • 
Перу, Венесуели та інших кра- ? 
їн заявили про свою підтримку 
еквадорського народу.

Комедія «виборів» 
у Португалії
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Події в Еквадорі

Цими днями чотиримільйон- 
ннй народ невеликої Латино
американської країни Еквадо
ру здобув важливу перемогу 
над реакційними силами, зв’я
заними з американськими Імпе
ріалістами. Всупереч конститу
ції реакція намагалась, спира
ючись на деякі армійські час
тини, нав’язати країні як пре
зидента свого ставленика. Але 
цьому вчинили опір народні 
маси, підтримані тією частиною 
збройних сил, яка лишилась 
вірною конституції країни. Під
тримка народу забезпечила 
умови для призначення прези
дентом Еквадору Карлоса Ху- 
ліо Аросемени. Новий прези
дент заявив, що він займати
меться «реформою економічної 
структури, аграрною і подат
ковою реформами» з метою по
ліпшити становище населення.

Становище народних мас Ек
вадору надзвичайно тяжке.

Вибори до Національних 
зборів Португалії, що відбулись 
12 листопада, знов привернули 
увагу світової гоомадськості до 
становища в цій країні. Фа
шистський режим, встановлений
у Португалії диктатором Сала- - 
заром, тримається лише на » 
штиках армії. ■ Сидіти на троні« 
допомагають Салазару також і | 
імперіалістичні держави. Що ж 5 
до основної маси 9-мільйонно- І 
го населення Португалії, тої 
вона вже давно підкинула цьо- ♦ 
го кривавого ката. «На боці І 
Салазара, — вказує орган Ком-| 
партії Португалії газета «Аван- ♦ 
те», — сьогодні лишається ма-* 
леиька жменька безрідних мо
нополістів. інтереси яких він 
запекло відстоює. На проти
лежному боці — вся нація».

Організуючи вибори до пар
ламенту країни, Салазар споді
вався надати своєму режимові 
видимості демократії. Але про 
яку демократію може йти мо
ва, якщо кращі сини і дочки 
Португалії мучаться в тюрмах, 
зазнаючи нечуваннх знущань. 
Сатрапи Салазара здійснюють 
у Португалії масові репресії 
проти всіх патріотів і демокра
тів.

Вибори до Національних 
зборів проводилися згідно з ан
тидемократичним законом. Пра
во голосу дістали лише близько 
1,5 мільйона виборців. Діяль
ності кандидатів опозиції чини
ли всілякі перешкоди. В цих і 
умовах народ Португалії був | 
позбавлений можливості прого
лосувати так, як вігі хотів.

ДО 1933 РОКУ в Кірово
граді було лише декіль

ка спортивних майданчи
ків. Це не давало змоги ши
роко розгорнути фізкуль
турно-масову роботу в міс
ті. І ось в 1934 році голова 
спортивного товариства 

І «Динамо» Дмитро Микола- 
|йович Медвєдєв (автор_ві- 
* домої книги 

чизняної війни 
хом») подав 
спорудженню 
діону.

Не звертаючи уваги на 
дош, колектив товариства

----- ©----- «

«Динамо» першим вийшов 
на суботиик. Дмитро Мико
лайович разолі із своїми 
співробітниками працював 
цілий день на закладці 
стадіону.

В роботу включилися 
ентузіасти й інших установ 
та організацій міста. І хоч 
доводилося працювати ли
ше при допомозі лопат, но
силок, тачок — комсомоль
ці і молодь за порівняно ко
роткий час закінчили спо- 
РУДУ-

Зараз стадіон «Авангард» 
реконструйований, але ос
новний архітектурний ан
самбль зберігся до сьогод
нішнього дня.

Е. ДОДІН, 
директор стадіону 
ДСТ «Авангард».

На знімку:
Д. М. МЕДВЄДЄВ.

В. о. редактора 
В. КРАМАРЕНКО.

з часів Віт
рильні ду- 

ініціативу по 
міського ста-

ЗНАХІДЦІ— 
п‘ять тисяч років

І СЕМЕНІВКА, Чернігів-
♦ ської області, 14. (РАТАУ).
♦ Юний краєзнавець Феруб-
♦ ковської восьмирічної шко- 
X ли Сашко Манін знайшов

Їв околицях рідного села 
крем’яну сокиру, що добре 
збереглася. Стародавнє зна-

♦ ряддя відправили в Ермі- 
♦ таж. Вчені музею присла- 
? ли в школу лист, в якому 
| відзначають, що знахідка 
І являє собою значну цін- 
І ність. Сокира належить до 
2 нового кам’яного віку — 

“ І неоліту. їй не менш як 
' * п’ять тисяч років.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ», 
Для дітей: «Зелений патруль». 
Початок о 9 год. 40 хв., II год. 
15 хв. ранку, 12 год. 50 хв., 2 год. 
25 хв. дня. «Дванадцять розгні
ваних чоловіків». Початок о 4 
год. дня, 6, 8 та 10 годин ве
чора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Кср- 
Огли». Початок о 12 годині дня. 
«Поїзд поза розкладом». Поча
ток о 2. 4 годині дня, 6, 8 та
10 годині вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальний фільм «Різнопо- 
всрхова Америка». Демонстру
ється з 10 годин ранку до 9 го
дин вечора. Художній фільм 
«Цілком серйозно». Початок о 
9 год. ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. Для дітей «Ор
лятко». Початок о 10 годині та
11 год. ЗО хв. ранку. «Серце не 
прощає». Початок о 1 год. 10 
хв., 2 год. 50 хв. та 4 год. ЗО хв. 
дня, 6 год. 10 хв., 7 год. БО хй, 
та 9 год. ЗО хв. вечора.


