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МОСКВА, 6 грудня. Сьогодні в Крем
лі почала роботу сьома сесія Верховної 
Ради СРСР п’ятого скликання.

О 10 годині ранку почались роздільні 
засідання палат.
. Палкими оплесками депутати і гості 
зустріли появу в урядових ложах керів
ників Комуністичної партії і Радянсько
го уряду.

На засіданнях палат було заслухано 
доповіді мандатних комісій про обран
ня депутатів по ряду виборчих округів 
замість вибулих. Рада Союзу визнала 
повноваження шести новообраних депу
татів. Рада Національностей визнала 
повноваження двох новообраних депу
татів.

На роздільних засіданнях палат одно
голосно затверджено порядок денний 
і регламент роботи сьомої сесії Верхов
ної Ради СРСР. Сесія розгляне такі пи
тання:

1. Про Державний план розвитку на
родного господарства Союзу PCP на 
1962 рік.

2. Про Державний бюджет Союзу 
PCP на 1962 рік і про виконання Дер
жавного бюджету за 1960 рік.

3. Проекти законів «Основи цивільно
го законодавства Союзу PCP і союзних 
республік» та «Основи цивільного судо
чинства Союзу PCP і союзних респуб
лік». *

4. Про затвердження Указів Президії 
Верховної Ради СРСР.

Об 11 годині ранку відкрилося спіль
не засідання Ради Союзу і Ради Націо
нальностей, на якому з доповіддю про 
Державний план розвитку народного 
господарства СРСР на 1962 рік висту
пив заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР, голова Держплану СРСР, депу
тат В. М. Новиков.

В. М. Новиков розповів про успіхи в 
розвитку соціалістичної економіки, під
креслив, що обсяг державних капіталь
них вкладень в країні підвищився на 
9,7 процента проти минулого року. Всьо
го за перші три роки семирічки в на
родне господарство направлено держав
них капітальних вкладень близько 77 
мільярдів карбованців.

У відповідності з голозними напряма
ми в розвитку народного господарства, 
встановленими XXII з’їздом партії і 
контрольними цифрами семирічки, про
довжує В. М. Новиков, у проекті плану 
передбачається дальше підвищення еко
номічної могутності Радянської держа
ви на основі пропорціонального розвит
ку всіх галузей народного господарства. 
В наступному році обсяг валового су
спільного продукту зросте порівняно з 
1961 роком на 26 мільярдів карбованців.

Доповідач спиняёться на найважливі
ших показниках плану. Він говорить, що 
в промисловості, виходячи з намічених 
у плані завдань, середньорічний приріст 
Продукції за перші чотири роки семиріч
ки становитиме 9,6 процента. Такі показ
ники відповідають темпам розвитку про
мислового виробництва, встановленим 
на двадцятирічний період новою Програ
мою партії. . . „

Проектується довести в наступному 
році виплавку чавуну до 56 мільйонів 
тонн і виплавку сталі — до 76 мільйонів 
900 тисяч тонн, а виробництво прока
ту — збільшити до 59 мільйонів 200 ти-

©==?ЗА ПОЧИНОМ
"Ш®ОЛИ рано-вранці колгоспники зібра- 

лись на наряд, бригадир т. Щербак 
сказав:

— По радіо звернення чули? Колгосп
ники Таращанського району на Київщи
ні зобов’язуються виростити в наступ
ному році ще багатший урожай. Всіх 
нас до цього закликають...

Бригадир тут же детально розповів 
про звернення, охарактеризував чергові 
завдання. Потрібно відремонтувати тех
ніку, інвентар до 10 грудня, вивезти під 
оранку на поля по 10 тонн перегною.

Члени бригади гаряче підтримали та- 
ращанців, дружно взялись за справу. 
Трактористи закінчують ремонт техніки. 
Під оранку внесено по 7,5 тонни добрив, 
по 5 тонн буде внесено навесні.

В цьому році ми одержали по 22 цент-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся)

П’ятниця, 8 грудня 1961 р. Ціна 2 коп.

сяч тонн. Намічений на наступний рік 
приріст виробництва чорних металів бу
де рекордним за всю історію розвитку 
нашбї металургії. За абсолютними мас
штабами випуску прокату в 1962 році ми 
по суті досягнемо рівня, передбаченого 
семирічним планом на 1963 рік.

У плані передбачається довести в 1962 
році вироблення електроенергії до 366 
мільярдів кіловат-годин, тобто збільши
ти майже на 39 мільярдів кіловат-годин 
проти рівня нинішнього року.

Загальний випуск продукції машино
будування і металообробки проектується 
з зростанням проти рівня цього року 
майже на 12 процентів. Випуск сільсько
господарських машин вирішено збільши
ти на 18-процентів.

На розвиток легкої промисловості ви
ділено значні капітальні вкладення. На 
наступний рік асигнування для цієї га
лузі збільшуються на 33,5 процента про
ти рівня цього року. Обсяг виробництва 
товарів культурно-побутового призначен
ня і господарського вжитку перевищить 
в наступному році 7 мільярдів карбован
ців.

В. М. Новиков докладно говорить про 
розвиток сільського господарства. Ви
значне місце в збільшенні виробництва 
сільськогосподарських продуктів нале
жить районам цілинних земель. За ос
танні п’ять років середньорічний збір 
зерна в цих районах становив 3 мільяр
ди 363 мільйони пудів. Тепер на базі 
нагромадженого досвіду партія ставить 
завдання форсувати тут розвиток ви
робництва інших продуктів землероб
ства і всіма засобами рушити вперед 
розвиток тваринництва з тим, щоб ство
рити багатогалузеве сільськогосподар
ське виробництво. Передбачається по
ставити колгоспам і радгоспам понад 
216 тисяч тракторів, 144 тисячі зерно
вих, кукурудзо- і силосозбиральних ком
байнів. більш як 12 тисяч землерийних 
машин.

У наступному році мають бути вико
нані великі роботи по технічній рекон
струкції усіх видів транспорту. На кі
нець 1962 року загальна довжина елек
трифікованих залізниць і залізниць з 
дизельною тягою становитиме 51 тисячу 
кілометрів.

В цілому по народному господарству 
країни на наступний рік намічено дер
жавні капітальні вкладення в обсягу 
30 мільярдів 600 мільйонів карбованців, 
або з зростанням на 8,1 процента до рів
ня цього року.

Національний доход Радянського Сою
зу, приблизно три чверті якого вико
ристовується для особистого споживання 
трудящих, зростає в наступному році на 
8,6 процента. Чисельність робітників і 
службовців у народному господарстві 
збільшиться порівняно з 1961 роком на 
2 мільйони 460 тисяч чоловік і досягне 
68 мільйонів 660 тисяч чоловік. Фонд за
робітної плати робітників і службовців 
проектується збільшити на 6,5 процента*

Населення одержить в наступному ро
ці з суспільних фондів на народну осві
ту, медичне обслуговування, соціальне 
забезпечення і різні виплати й пільги 
28 мільярдів 400 мільйонів карбованців, 
або майже на 2 мільярди карбованців 
більше, ніж у цьому році.

(Закінчення на 2-й стор.).ТАРАЩАНЦІВ
нери пшениці, по 21,7 центнера гороху, 
35 центнерів кукурудзи, 80 центнерів 
картоплі. «Це мало», — говорять кол
госпники. Тому бригада так радо під
тримала хороший почин таращанців — 
зробити все, щоб одержати високий 
врожай всіх зернових.

„ М. ПАХНЮК.
Колгосп імені Кірова
Бобрипецького району.

ЩО ТИ ВЖЕ 
поля?

ЮНАКИ І ДІВЧАТА! ВКЛЮЧАЙТЕСЯ У ВСЕНАРОДНУ БИТВУ ЗА ВРО
ЖАЙ НАСТУПНОГО РОКУ! БОРІТЬСЯ ЗА ПЕРШІСТЬ У МІСЯЧНИКУ!

Молоді трудівники села!
РруПРПЕ ЗАВЕРШАЛЬНИЙ МІСЯЦЬ11 3 ДЕіПи у виконанні цьогорічних ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ДОСТРОКОВО!
СОЦІАЛІСТИЧНЕ зма- 

гання стало справді 
дійовим серед членів 
комсомольсько - моло
діжного колективу фер
ми № 1 колгоспу імені 
Суворова Рівиянського 
району. Попереду — 
комсомолка Паша Іва- 
щенко. Вона надоїла від 
кожної корови своєї гру
пи з початку року 
2.400 кілограмів 
при зобов’язанні 
Молода доярка 
Озерянська вже 
ла своє річне зобов’язан
ня: одержала по 2.210 кі
лограмів молока від ко
рови. Не відстає від по
друг і Любов Полозюк.

М. ПИРОЖЕНКО.
;ї> г—

до 
молока 

2.500. 
Надія 

викона-

"V" ОРОШИМ справам, ус- 
піхам, всьому хорошо

му можна не лише заздри
ти. Хорошому необхідно 
вчитися, переймати його. 
Тому я й хочу розповісти 
про діла комсомольців пер
шого відділку радгоспу «Са
гайдак». Комсомольці тут не 
тільки вершать діла трудо
ві, але роблять їх з вогни
ком, з молодечим завзят
тям. У них можна багато 
чого повчитися.

Невелика, але дружна тут 
комсомольська
ній 45 чоловік. Працюють 
юнаки і дівчата в різних га
лузях радгоспного виробни
цтва.

Бригада пташників, де 
бригадиром Віктор Галуш- 
ка, виростила і здала в цьо
му році 160 тисяч качок — 
на 60 тисяч більше зобов’я-

сім’я — в

Буде стоцентнерний!
Молода, енергійна дівчи

на Олена Блажко очолює 
нашу комсомольсько-моло
діжну ланку кукурудзово- 
дів. Ми взяли на 1962 рік 
зобов'язання виростити на 
кожному з 50 гектарів по 
100 центнерів качанистої. 
Розуміємо, що зобов’язан- 
ня високе. Але успіх нашої 
роботи, дотримання слова 
залежить від нас самих, від 
праці нашої. Правління ар
тілі виділило нам площу 
під майбутню кукурудзу і 
ми вивезли вже до 200 тонн 
перегною. Старанно працю
ють на вивезенні добрив 
шофери Г. Антонюк, М. Ли
сенко, а також О. Блажко, 

Іщенко, П. Росоха та ін- 
члени ланки.

Нещодавно на районній 
комсомольській конференції 
Олена Блажко, виступаючи 
перед присутніми, сказала:

— Всі ми працівники 
ферми, але наша ланка вже 
в цьому році довела, що ми 
і кукурудзоводи непогані. З 
26 гектарів одержали по 70 
центнерів кукурудзи при 
зобов’язанні 50. А зараз бе
ремося виростити стоцент
нерний урожай з кожного 
гектара.

В. МИРОНОВ,
КОМСОМОЛЬСЬКО“член

молодіжної ланки. 
Колгосп «Україна» 
Добровеличківського 
району.

Н. 
ші

„У нас є час
Ч И
І*ОЛИ бюро райкому ЛКСМУ визна- 

ло роботу комсомольської організа
ції артілі ім. Сталіна по вивезенню доб
рив незадовільною, секретар Василь 
Гноєвий лише руками розвів. А заступ
ник голови правління колгоспу В. 3. Та
бунець, дізнавшись про це, спокійно ска
зав:

— Нічого. У нас ще е час. В крайньо
му випадку, під оранку будемо вивозити 
навесні. А зараз закагатуємо гній...

Таке ставлення до майбутнього вро
жаю говорить не на користь колгоспних 
керівників. А що ж зробили комсомоль
ці? Перш за все, слід сказати, що й досі 
не виділено площ під комсомольські гек
тари кукурудзи. І це нікого не турбує. 
Сіяти ж її доведеться на 800 гектарах. 
Запізнилися в колгоспі зі збиранням 
врожаю кукурудзи цього року. Це й 
привело до того, що вивезенням добрив 
тут по-справжньому ще ніхто не займав
ся. З плану 13.200 тонн вивезено поки 
що лише 2.115 тонн.

Провели комсомольці три недільники, 
створили групи і ланки. Та чомусь не 
відчувається тут ініціативи, молодечого 
запалу, бадьорості. На перших двох 
недільниках вивезли по 450 тонн пере
гною, а на останьому лише 129. Чому? 
Тому тільки, що комітет не удосужився 
як слід організувати цю справу.

ПРОТЯГОМ УДАРНОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 
МІСЯЧНИКА ПОТРІБНО ВИВЕЗТИ НЕ МЕНШЕ 7—8 
ТОНН ПЕРЕГНОЮ НА КОЖЕН ГЕКТАР КОМСО
МОЛЬСЬКИХ ПЛОЩ!

ЗРОБИВ ДЛЯ ЦЬОГО? СКІЛЬКИ ВИВІЗ ДОБРИВ НА

★

Луцик,

Бедрон 
кожної! 

по 2600

зання. Всі члени бригади (а 
їх 15 чоловік) працювали 
на совість. Це робітниці — 
комсомолки Н. Карпушина, 
Л. Плотнікова, А. 
В. Голуб та інші.

Доярка Ольга 
вже одержала від 
корови своєї групи 
кілограмів молока. Телятни
цю Галю Бабич за хорошу 
роботу направили вчитися 
до технікуму. Вона стане 
ветфельдшером.

А у трактористів свій де
віз в роботі. Механізатори 
О. Лещенко, М. Септа, 
В. Овсяник, Н. Лисенко ви
рішили працювати по-ново
му. «Норма — не межа. 
Тільки перевиконання норми 
і висока якість роботи», — 
сказали механізатори. і 
слово у них з ділом не роз
ходиться.

І всюди молодь попереду, 
показує приклад у праці, 
навчанні й відпочинку. Юна
ки і дівчата організували 
гуртки художньої самоді
яльності, при клубі постій
но працюють спортивні сек
ції, чергує комсомольський 
патруль. Руками юних спо
руджується спортивне міс
течко.

Юні ентузіасти виступа
ють ініціаторами змагання 
за комуністичну працю. А 
для цього потрібно не лише 
добре працювати, але й вчи
тися. І комсомольська орга
нізація створила всі умови 
для цього. Багато молодих 
виробничників відвідує ве
чірню школу, вчиться заоч
но в технікумах і вищих уч
бових закладах.

Немає серед комсомольців 
першого відділку радгоспу 
«Сагайдак» байдужих де 
своєї роботи. Вони ясно ба
чать свою мету і з кожним 
днем наближаються до неї,

І В. ДИВ1Н,
[секретар Устинівсько- 

го райкому комсомо
лу.

К ЦЕ?
Не створено тут спеціального комсо

мольського штабу, не відчувається, щоб 
хтось вболівав за майбутній врожай.

А комсомольська організація втратила 
ініціативу, оперативність в роботі. Чому 
не розгорнути між ланками соціалістич
не змагання, поставити конкретні зав
дання перед кожною групою, підводи
ти підсумки роботи, вручати вимпели 
переможцям?

— У нас є час. Куди поспішати? — 
говорять в артілі.

Куди поспішати... Тому, мабуть, і доб
рива вантажать вручну, хоч навантажу
вач для цього стоїть досі не відремонто
ваний. Лише кілька днів тому почали 
поратися біля нього механізатори.

Заспокоїлись в артілі. Урожай в 41,2 
центнера зерна кукурудзи з гектара, 
який одержано в цьому році, привів до 
«тихого життя» і комсомольців, і керів
ників. На всі питання, на всі хвилюючі 
розмови тут спокійно відповідають:

— Ми встигнемо. У нас є час...
Де ж ваша оперативність, де ініціа

тива комітету, товаришу Гноєвий? Де 
турбота про врожай наступного року?

г. ТОЛОК,
наш позаштатний кореспондент.

Маловисківський район.
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Учитись. Учитися комунізму!
У коліші0Лп*’ К0ЛН паРт*я проголосила: «Нинішнє по- 
особлпвогп ,)адянськнх людей житиме при комунізмі», 
на молоді «учитися8 учаб¥вае викоиання заповіту Лені‘

Найктпгпїп С ’ Учитнся комунізму».
стали кап100 Школо,° комунізму для наших сучасників 
му шп Лектнви комуністичної праці. Найкращою то- 
життя- В ,ПІХ.охоплюються найрізноманітніші сторони 
, ‘ П(?.адя і навчання, виховання і відпочинок; шо в

якнайтісніше поєднується державне і особисте.
доповідач — секретар міськкому комсомолу В. Со- 

куренко називає ініціатором багатьох хороших справ 
оригаду свердлувальниць заводу «Червона зірка», яку 
очолює Альбіна Кравцова. І справді, який глибокий 
зміст, який воістину великий розмах у дівчаті Вони 
вирішили план тоетього року семирічки завершити до 
Дня відкриття XXII з’їзду КПРС. змінні завдання вико
нувати за шість годин, допомогти двом бригадам здо
бути звання комуністичних, відкрити книжковий кіоск, 
працювати без контролера, табельника, самим закрива
ти наряди.

У почину бригади А. Кравіїової — могутні крила. 
Його наслідувало 230 змін, цехів і бригад міста. Двад
цять два кращих колективи удостоєні честі називатись 
колективами комуністичної праці імені XXI1 з’їзду 
КПРС. Вони стали справжніми комсомольськими маяка
ми. на які рівняється вся робітнича молодь.

Слухаєш звітну доповідь, виступи делегатів XXI мі
ської комсомольської конференції і сповнюєшся почут
тям гіркоти до тих ватажків молоді, які питанням ко
муністичного руху приділяють недостатню увагу.

В комсомольській організації облрембудтресту пра
цює 130 молодих будівельників. І тут не створено жод
ної комсомольсько-молодіжної бригади. Лише 8 чоловік 
змагається за звання ударника комуністичної праці. 
Члени комсомольського комітету — люди, важкі на під
йом. Вже вказувалось їм на недоліки, а вони ще по 
суті нічого не зробили для їх виправлення. Байдужі, 
замолоду постаріли тут активісти. Певно, бюро міськко
му ЛКСМУ треба будити в них почуття відповідаль
ності, чуття нового.
Д ХІБА не обуришся, коли почуєш про «діяльність» 
** деяких ватажків під девізом «шумимо, братці, шу
мимо»? З ініціативи комітету комсомолу тресту їдалень 
і ресторанів, де секретарем Валентина Дяченко, від
крита комсомольсько-молодіжна їдальня № 13. На за
гальних зборах вирішили змагатись за звання колекти
ву комуністичної праці, прийняли підвищені зобов’я
зання.

Та робота їдальні після того не покращала. Ввечері 
тут нічого їсти, продається лише вино і пиво в необме
женій «кількості. Тут відкрито розпивають горілку. П’ють 
її і деякі робітники заводу «Червона зірка», а тому, на 
думку працівників їдальні, нехай ззвком комсомолу і 
проводить з ними відповідну роботу. Як тут не зга
дати приказку: «Багато галасу даремно». Справді, 
впусту галасують працівники їдальні № ІЗ про те, що 
вони борються за високе звання. З-за такого безвідпо
відального ставлення деяких комітетів до комуністи-і- 

. ного змагання окремі молодіжні колективи роками не 
звітують про виконання своїх зобов’язань, не перегля
дають їх, а потім зовсім перестають вірити у можли
вість здобуття високого звання

Подібні факти, щоправда, поодинокі. Комітети ком
сомолу заводів «Червона зірка», агрегатного, «Сіль- 
госпдеталі», взуттєвої і панчішної фабрик успішно мно
жать рух розвідників майбутнього, нагромадили в цій 
справі багатий лосчід. Під лозунгом «По-комуністично-

ЗА ПРИКЛАДОМ 
запорізьких робкорів

ЗАВОДІ Є!

ф

іо

ВОНИ НА
І А ОБОЧИНІ ділянки автотраси Кі- 
ф П ровоград—-Олександрія, поблизу се- 
‘ ла Суботців, стоїть ледве помітний до

роговказ: «Щебеневий завод, 2,5 км». В 
Знам’янському районі підприємство це 
виникло порівняно недавно. А поряд з 
ним виріс ще один завод — залізобетон
них опор. В липні нове підприємство ви
дало першу продукцію. Спочатку завод 
працював неритмічно: не виконував план, 
високою була собівартість виробів. Ще 
й ще раз переглядалася технологія. І 
ось напередодні Жовтневих свят колек
тив підприємства не тільки виконав 
план, а н набагато знизив собівартість, 
зменшилася кількість браку.

Здавалося б, все гаразд. Однак кож
ний процент виробничої програми дає
ться не так легко. На підприємстві є ще 
чимало механізмів, які використовують
ся не на повну потужність або ж зовсім 
стоять без діла.

Візьмемо головний цех заводу — ар
матурний. Нам довелося бути свідка
ми, як робітниці Віра Топчєєва і Ніна 
Проценко на плечах переносили в цех 
семиметрову арматуру. Труд непосиль
ний, тим більше для жінок. Його мож
на було вже давно полегшити. Якось 
комсомолець Олександр Поплико разом 
з товаришами запропонував механізува
ти цю трудомістку операцію. Однак ад
міністрація не пішла назустріч робітни
кам. До речі, для підвезення арматури в 
цех можна було б використати три елек
трокари, обладнавши їх відповідним 
пристосуванням. Ці механізми стоять в

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
8 грудня 1961 р., 2 стор.

На комсомольських конференціях

му» нині трудиться дванадцять тисяч молодих кірово- 
градців.

Комунізм народжується у наших буднях, народжує
ться щодня, щогодини. Про паростки нового в багато
тисячному колективі червонозорівців говорив секретар 
завкому ЛКСМУ М. Малєта. Бригада В. Полудня кла
де в основу свого життя моральний кодекс будівника 
комунізму. Бригадири прославлених на заводі колек
тивів О. Ґрохольський і В. Костенко виступили з новою 
ініціативою — запровадити госпрозрахунок в кожній 
бригаді.
у ЧИТИСЯ комунізму! Про шляхи формування рис 
•* комуністичного світогляду говорили багато делега
тів конференції. Секретар комсомольської організації 
швейної фабрики Т. Сторожук розповіла про те, що 
затягнулося будівництво фабричного клубу, і комсо
мольці вирішили допомогти — відпрацювати кожному 
по л’ять годин в місяць.

— На панчішній фабриці,—говорить Ольга Гуцалюк,— 
група інженерно-технічних працівників створила школи 
передових методів праці, безплатно навчають робітни
ків. За рахунок цих коштів послано на навчання 4 чо
ловіки.

Багато хороших справ народилось у первинних ор
ганізаціях міста. Треба узагальнити їх, поширити пов
сюдно, і ще відчутнішим стане вклад кіровоградських 
комсомольців у будівництво світлого майбутнього.

Комунізм — суспільство високоосвічених. Тож недар
ма на конференції йшла ділова розмова про навчання 
молоді. В цій справі ще немало недоліків. Контрольні 
цифри по направленню молоді у вечірні школи в цьому 
році не виконано. Комітет комсомолу заводу «Сільгосп- 
деталь», наприклад, не послав у школи по комсомоль
ській путівці жодного чоловіка. А між тим на заводі 
ЗІ робітник не має середньої освіти. І це не турбує ко
мітет ЛКСМУ. Такий же стан з освітою в комсомоль
ських організаціях заводу «Більшовик», радгоспу 
«Зоря», взуттєво-ремонтного комбінату «Пролетарій», 
автоколони № 2200.

— На громадських засадах студенти нашого інсти
туту, — говорить секретар комсомольської організації 
педінституту А. Нецой, — ведуть підготовчі курси. Але 
ні міськком комсомолу, ні первинні організації не ці
кавляться, як їх відвідують робітники.,

З цими неподобствами потрібно негайно кінчати. Хай 
кожен юнак і дівчина, які не мають 8-річної і серед
ньої освіти, сядуть за парти, — ось що повинно стати 
девізом міської організації.
С4 ЩЕ незначна частина молоді, яка зверхньо ди- 

виться на моральні норми нашого життя. Про це 
говорили у своїх виступах делегати конференції. Нема
ло молоді в нинішньому році побувало у витверезнику, 
часті ще випадки хуліганства. Ці факти говорять про 
занедбаність виховної роботи в окремих організаціях.

Людиною у нас цікавляться від гудка й до гуд
ка. Як веде себе людина в побуті, чим вона займає
ться, — все це чомусь залишається поза сферою роботи 
комсомолу. Отже, треба негайно підняти рівень вихов
ної роботи.

Дуже гостро було поставлене питання організації 
дозвілля молоді, зокрема організації відпочинку моло
ді околиць міста, питання поліпшення роботи народних 
дружин і боротьби з радіохуліганами.

Всі ці завдання спроможна розв’язати міська комсо
мольська організація. Треба сподіватися, що й розв’я
же. Змістовний відпочинок, боротьба за здоровий по

бут — це теж наука кому
нізму. * ♦ *

Відбувся організаційний 
пленум новообраного міськ
кому комсомолу. Секретаря
ми міськкому обрано В. Со- 
куренка і Н. Івахнеико.

-
котельні заводу, а робітники продовжу- ( 
югь носити арматуру на плечах.

На підприємстві так і не удосужилися 
до цього часу випробувати в роботі до
сить потрібний верстат крапкового зва
рювання.

Чимало неприємностей завдає робіт
никам правильно-відрізний верстат, на 
якому обробляється чотнрнміліметрова
арматура. Верстат повинен працювати ? 
автоматично. Однак ніхто не спромо- \ 
жеться відрегулювати його. Через кожні > 
20—30 хвилин він зупиняється, арматура а 
з-під ножів виходить різної ДОВЖИНИ. А

Дізнавшись, що на заводі проходить а 
рейд по виявленню невикористаних ре- л 
зервів, нас запросили до себе такелаж- й 
ники. В ту зміну їх було двоє — Іван $ 
Воронько та Іван Пахар. Крім заван- 
таження готових опор на платформу, всі 0 
інші роботи вони виконують вручну. 7 
Ось приклад: для виготовлення стояків ? 
на платформи робітникам постачають г 
дерево товщиною 22—25 сантиметрів. А Г 
його треба довести до 15—18 сантимет- х 
рів. Щоб виготовити з допомогою соки- ’ 
ри стояки для завантаження трьох плат- \ 
форм, витрачається 5—6 годин. Цю ро- а 
боту можна виконати за півгодини, а 
якби на заводі була циркулярка. а

Рейд показав, що на заводі залізо- 
бетонних опор резерви є. Слово за ди- х 
ректором заводу А. Т. Самсоновим і на- ? 
чальником виробництва О. В. Нельгою. а

Рейдова бригада: О. ФЕДЬ- 4
КІН — бригадир арматурників, |
М. ДАР’Є В — інструктор Зна- 0
м’янського міськкому комсомолу, і
о. ЧЕРНЕЦЬКИЙ — спецкор І
«Молодого комунара».

VII сесія Верховної Ради
СРСР

(Закінчення).

В наступному році у міс
тах і робітничих селищах 
намічається спорудити жит
лові будинки загальною 
площею 95,6 мільйона квад
ратних метрів.

Частину доповіді було 
присвячено розвиткові зов
нішніх економічних зв’яз
ків.

Потім було заслухано до
повідь міністра фінансів 
СРСР, депутата В. Ф. Гар
бузова про Державний бюд
жет СРСР на 1962 рік і про 
виконання Державного бюд
жету за 1960 рік.

XXII з’їзд КПРС, сказав 
тов. Гарбузов, висунув як 
головне економічне завдан
ня партії і радянського на
роду створення протягом 
двох десятиріч матеріально- 
технічної бази комунізму. В 

• результаті наша країна ма
тиме небачені за своєю мо
гутністю продуктивні сили, 
перевищить технічний рі
вень найбільш розвинутих 
країн і займе перше місце в 
світі по виробництву про
дукції на душу населення.

^Характеризуючи стан бюд
жету за 1961 рік, міністр 
доповідає сесії, що він, за 
попередніми даними, буде 
виконаний по доходах і 
видатках на 100,1 процента, 
перевищення доходів над 
видатками становитиме 1,6 
мільярда карбованців.

Далі В. Ф. Гарбузов до
кладно спинився на основ
них показниках Державно
го бюджету СРСР на 1962 
рік, на четвертий рік семи
річки.

Державний бюджет пода
но по доходах в сумі 81,9 
мільярда карбованців і по 
видатках — 80,3 мільярда 
карбованців з перевищен
ням доходів над видатками 
в 1,6 мільярда карбованців.

В Державному бюджеті 
СРСР дістають свій вияв 
здійснювані заходи по ска
суванню податків з робіт
ників і службовців.

В оезультаті проведених 
у 1960—1961 роках заходів 
вигоди робітників і служ
бовців становитимуть близь-

иЕВТОМНИЙ винахідник 
ии Борис Андрійович Не- 

доступ — слюсар-інструмен- 
тальннк заводу «Динамік». 
В цьому році він подав 4 ра
ціоналізаторські пропозиції, 
і всі вони вже запровадже
ні у виробництво.

Хороші надії подає І мо
лодий раціоналізатор цьо
го ж підприємства, комсомо
лець Василь Божснко, який 
працює в співдружності з 
Б. Недоступом.

На знімку (зліва на
право): Б. НЕДОСТУП і 
В. БОЖЕНКО.

ко 800 мільйонів карбован
ців на рік.

Міністр повідомив, що ви
датки Державного бюджету 
по основних напрямах ви
значаються в таких сумах: 
на народне господарство — 
32,4 мільярда карбованців, 
соціально-культурні захо
ди — 28,7 мільярда карбо
ванців, оборону—13,4 міль
ярда карбованців і управ
ління — 1,07 мільярда кар
бованців.

Міністр особливо виділяє 
в цій частині доповіді асиг
нування на соціально-куль
турні заходи. Вони збіль
шуються проти 1961 року 
на 1,3 мільярда карбован
ців, або на 4,9 процента.

Загальний обсяг капіталь
них робіт на 1962 рік вста
новлено в 30,6 мільярда 
карбованців.

Передбачено нові великі 
вкладення в сільськогоспо
дарське виробництво. Всі 
затрати на фінансування 
сільського господарства за 
рахунок бюджету і власних 
коштів господарства визна
чено в 7,6 мільярда карбо
ванців з зростанням про
ти плану 1961 року на 1,4 
мільярда карбованців, або 
на 22,4 процента. Крім того, 
на розвиток колгоспного ви
робництва держава виділяє 
довгострокові кредити в су
мі 855 мільйонів карбован
ців, тобто порівняно з по
точним роком це більше на 
11 процентів. На дальший 
розвиток радгоспів перед
бачено асигнування в сумі 
5.011 мільйонів карбован
ців — на 917 мільйонів кар
бованців більше, ніж у цьо
му році.

Тов. Гарбузов докладно 
спиняється на видатках по 
дальшому підвищенню ма
теріального і ‘культурного 
рівня життя народу.

Піклування про людину, 
про її здоров’я, про збіль
шення тривалості життя, 
підкреслює міністр, — най
важливіший обов’язок со
ціалістичного суспільства.

Окремий розділ доповіді 
присвячено бюджетам союз
них республік. ,

Наприкінці міністр фінан
сів доповів, що одночасно з 
бюджетом на 1962 рік Рада 
Міністрів СРСР подала на 
затвердження Верховної 
Ради СРСР звіт про вико
нання Державного бюдже
ту СРСР за 1960 рік в та
ких сумах (виходячи з но
вого масштабу цін): по до
ходах 77,1 мільярда карбо
ванців і по видатках — 73Д 
мільярда карбованців з пе
ревищенням доходів над 
видатками на 4 мільярди 
карбованців.

На закінчення В. Ф. Гар
бузов говорить, що успішне 
виконання народногосподар
ського плану і Державного 
бюджету на 1962 рік сприя
тиме дальшому просуван
ню нашої країни по шляху 
до комуінзму.

(ТАРС).

©■

5 УКАЗ
< Президії Верховної
< Ради СРСР
) Про нагородження

комсомольця
і КУЗНЕЦОВА М. М.
? медаллю «За відвагу»
? За сміливість і самовід- 
| даність, проявлені при ря- 
$ туванні дитини, нагородити 
І учня десятого класу Пере;

правненської середньої 
школи Краснодарського 
краю комсомольця Кузнецо
ва Миколу Михайловича 

і медаллю «За відвагу».

5 Голова Президії
< Верховної Ради СРСР
$ Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії
Верховної Ради СРСР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 
З грудня 1961 р.
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СУПУТНИКИ життя КНИГИ—НАШІ ДРУЗІ, 
НАШІ НАЙПЕРШІ ПОРАДНИКИ

З ЧАСІВ сивої 
люди люблять 

книгу. З 
доходить 
народний 

подібні до

давнини 
і пова- 
глибини 
до нас 

вислів: 
глибини

мають
століть 
мудрий
«Книги ___ ___
моря. Той, хто нирне туди, 
виносить перлину дорогу».

г? читачів погодяться 
в тому, що мати

об-

кресленню». Тільки робітни
кам нашого заводу потріб
но 37 примірників цієї кни
ги, а магазин на всю 
дасть замовив 100.

Дуже багато заявок на
дійшло на збірник поезій 
К. Сімонова (видавництво 
«Советский писатель»). Але 
виявилось, що працівники 
того ж самого магазину 
взагалі не включили цю 
книгу у замовлення. Одна з 
продавщиць, Л. Попович, 
каже: «А ми в розділ пое
зії тематичного плану на
віть і не дивились».

Це непоодинокий 
рий факт. Більшість праців
ників книжкових магазинів 
не надає потрібного значен
ня поезії. Саме тому пое
тичні твори рідко побачиш 
на полицях.

Тепер про саму організа
цію книжкової торгівлі. Ду
же часто за прилавками 
книжкових магазинів і кіос
ків стоять товариші, які 
працюють тільки для того, 
щоб працювати. У цих лю
дей абсолютно не болить 
душа за свою справу. Такий 
продавець майже ніколи не 

і знайомиться з літературою, 
що надходить у магазини. 
Інколи стає просто сором
но за такого «знавця». По
купець запитує про зміст 
того чи іншого твору, про 
автора, а продавець мнеть
ся, червоніє і... все.

Мені здається, є потреба, 
щоб працівники книжкових 
магазинів, хоч би годину на 
день присвячували знайом
ству з новою літературою. 
Тоді вони будуть значно 
краще орієнтуватися в но
вих надходженнях.

Якось поет Олександр Бе- 
зименський в автографі од
ному продавцеві літератури 
написав: «Ви торгуєте? Ні.

Багато
зі мною 
особисту бібліотеку — це 
велике щастя. Я дуже люб
лю книги. У мене нарахо
вується багато томів довід
кової, технічної, політичної 
та художньої літератури. 
Власниками непоганих біб
ліотек є інженери з агрегат
ного заводу тт. Тютін, По- 
лонський, Аврутіна, Гавура, 
майстер ВТК т. Мшар, ро
бітники Щавленко, Кручи- 
ненко та інші.

З минулого року мені до
ручили розповсюдження лі
тератури на нашому підпри- 

3. ємстві. Разом з товаришами 
ми за короткий строк про
дали книг на 3 тисячі кар
бованців (в нових цінах). 
І все-таки не завжди вдає
ться задовольняти попит 
виробничників. Чому? При
чин багато.

Технічну літературу ми 
одержуємо в магазині № 9. 
До речі, тільки в ньому е 
відділ науково-технічної лі
тератури. Здавалося б, пра
цівники магазину повинні 
прагнути до того, щоб пов
ністю задовольняти потре
би робітників промислових 
підприємств і будов, студен
тів. Та, на жаль, це не так. 
Продавці погано вивчають, 
не знають запитів покупців, 
а тому не замовляють по
трібні книги. Наведу прик
лад. З тематичного плану 
видавництва ми дізнались, 
що в першому кварталі цьо
го року виходить «Довід
ник по машинобудівному
г'явввво'іоважвіїаяяазжаврвввеаавааааижзіижважввввавжвввп

(З Програми Комуністичної партії 
Радянського Союзу).

прик-

В робітничій бібліотеці
ШИРОКОЮ алеєю простують кілька юнаків і дівчат 
ш до двоповерхового Палацу культури сальків- 
ських цукровиків. У кожного в руках книги. Збудже
ні, з розчервонілими від вітру обличчями, вони з по
рога засипають запитаннями бібліотекарку:

— Що новенького, Марійко?
Поки Марія Головко шукає читацькі формуляри, 

хлопці і дівчата сідають за довгий, покритий черво
ною скатертю стіл і проглядають підшивки газет. Ін
ші знайомляться з виставкою, присвяченою XXIІ 
з’їздові КПРС.

Марії Головко у такі години доводиться багато 
працювати, щоб задовольнити запити відвідувачів. 
Хлопцям давай обоє’язково літературу про війну. А 
дівчатам — про палке і гаряче кохання. Що ж, і в 
цьому не відмовиш. Але бібліотекар мусить бути 
кращим порадником читача.

«Остання шабля», «Вітер в обличчя»... Хто може 
спокійно перегортати сторінки цих чудових творів!

Багато відвідувачів водночас і активісти робітни
чої бібліотеки, і зачинателі багатьох хороших справ. 
Робітник електростанції Володимир рейнський, те
лятниці місцевого радгоспу Ліда Кручай та Ніна 
Масян допомагали у виготовленні стенду «Ось вони 
— крила комунізму».

Подружжя вчителів Андрій Тихонович і Людмила 
Василівна Маєвські та комсомолка Ганна Зюбриць- 
ка брали участь у підготовці вечора на тему: «Нам 
комунізм будувати і при комунізмі жити». Понад 
сімдесят робітників радгоспу прийшли того вечора, 
щоб послухати виступи бригадира колективу комуні
стичної праці Наталії Комар і доярки радгоспу Дом
ни Подолян.

Багато ‘могла б розповісти про себе Домна Подо
лян. До 4 тисяч кілограмів молока одержала вона 
вже в нинішньому році від кожної закріпленої ко
рови. Та говорила доярка не про себе, а про ко
лектив, у якому трудиться вже більше десяти ро
ків. Дружний він Тут кожен вболіває за всіх, за 
спільну справу. По 970 центнерів молока виробили 
тваринники Салуківського відділку радгоспу на сто 
гектарів угідь.

463 робітники користуються послугами своєї біб
ліотеки. У її фондах — 8.850 книг політичної, тех
нічної, художньої літератури.

Марія Головко добре знає своїх відвідувачів: ад
же два роки, відразу ж після закінчення місцевої 
десятирічки, вона працювала на підприємстві і була, 
одним із кращих читачів бібліотеки. Згодом Марії 
в заводському комітеті профспілки запропонували:

— Ідіть працювати бібліотекарем, мабуть, це ваше 
покликання.

Не помилились члени завкому. Марія Головко ста
ла хорошим пропагандистом книги.

М. СІ ВАК.

б Радянська література і мистецтво, пройняті оп- 
§ тимізмом і життєстверджуючими комуністичними 
8 ідеями, відіграють велику ідейно-виховну роль, роз- 
£ вивають в радянській людині якості будівника но

вого світу. Вони покликані бути джерелом радощів 
і натхнення для мільйонів людей, виражати їх во
лю, почуття й думки, бути засобом їх ідейного зба
гачення і морального виховання.

^а>хо^ссосо:<хохс<ссоссос<х<гос<г<хоса.оіо-:сгс

Ви збагачуєте людей знан
нями, чудовими думками, 
почуттями. Ваша робота — 
робота творча. Вона потре
бує натхнення не менше, 
ніж праця поета. Будьте 
гідні честі виконувати її».

Комсомольці нашого за
воду не запропонують кни
гу, не розповівши її змісту. 
Взагалі, молоді розповсюд
жувачі вносять значний 
вклад у продаж літерату
ри. Тільки за період місяч
ника по розповсюдженню 
літератури, присвяченого 
XXII з’їзду КПРС, комсо
мольська організація агре
гатного заводу продала 
книг на суму 1150 карбо
ванців. Крім того-, був ор
ганізований пункт по пе
редплаті на багатотомні ви
дання.

Хотілось би, однак, кину
ти докір на адресу міськ
кому комсомолу. Він не 
брав ніякої участі у місяч
нику. І може, саме через це 
в багатьох комсомольських 
організаціях 
таких великих, 
«Червона 
сюдженню 
надається

Нарешті 
одному питанні, 
піднімалося і в газеті «Мо 
лодий комунар», йдеться 
про організацію букіністич
ного магазину. Він конче 
потрібний в Кіровограді 
Але директор об.ткниготоргу 
т. Мазурцов побоюється, 
що такий магазин швидко 
«затовариться». Даремні 
побоювання!

Можливо, ці мої думки 
примусять й інших товари
шів написати в газету, щоб 
виявити, обговорити прога
лини в книготоргівлі.

В усякому разі, необхідно, 
щоб кожний комсомолець, 
кожний робітник займався 
доведенням літератури до 
найширших верств населен
ня. Адже, як писав Воло
димир Маяковськнй, «Шлях 
до комунізму — це книга 
знання».

В. ЧАБАНЕНКО, 
інженер агрегатного 
заводу.

м. Кіровоград.

міста (навіть 
як заводу 

зірка») розпов- 
літератури нє 
належної уваги, 
зупинюсь ще на 

яке вже

♦

Щастя вам, друзі, 
великого кохання І

ГТ/Д ЗВУКИ весільного маршу і оп- 
* * лески присутніх на яскраво прикра
шену квітами сцену проходять майбутні 
подружжя. В білих платтях наречені, 
веселі, схвильовані, трохи соромливі, 
впевнені і рішучі юнаки. Через кілька 
хвилин вони разом ввійдуть в життя, 
щоб пройти його пліч о пліч, рука в ру
ці... _

Майбутні подружжя — молоді робіт
ники і робітниці заводу «Червона зірка».

Ми в Палаці культури імені Жовтня. 
Тут сьогодні свято молодожонів. Впер
ше міське бюро ЗАГСу вирішило про
вести реєстрування шлюбів з участю 
громадськості. Крім молодих, в залі при
сутні робітники заводу, молодь, родичі 
молодих, близькі, численні гості.

Ось в колі друзів ми бачимо Люду 
Харитонову і Андрія Рябуху. Вона — 
точильниця п’ятого ливарного цеху, він 
— військовослужбовець. Люда і Андрій 
познайомились на весіллі своїх друзів 
Володимира і Люди. А тепер у них ща
сливий і незабутній день — весілля. 
Притихлі від великого щастя, від почут
тів, молоді шукають підтримки в потис
ках рук. в підбадьорюючих поглядах.

Майбутнє подружжя стоїть перед сто
лом завідуючого ЗАГСом т. Щеголяєва:

— Вступає <? шлюб громадянин Андо’й

Рябуха та громадянка Людмила Хари
тонова, — оголошує він. — Чи по взаєм
ній згоді вступаєте ви в шлюб? Чи. лю
бите ви один одного?

— Так! Так! — чути відповіді.
— По згоді! Любимо! — Говорять 

Ліля Лук’янова і Олександр Дьомін. 
Саша — слюсар на заводі, Ліля 
вчиться в технічному училищі. Молодому 
подружжю друзі дарують китайське по
кривало, сервант з посудом. І квіти, всю
ди квіти. Вони в руках молодожонів, 
на столах. Ще один букет дарує секре
тар комсомольської організації заводу 
Микола Малєта Аллі Сердюженко і Іва
ну Кучеренку (фото вгорі).

— Щоб було ваше життя таким же 
світлим, прекрасним і чудовим, як квіти.

...Свідоцтва про одруження вручає мо
лодим депутат міської Ради О. Т. Дех- 
тярюк. Поздоровляють друзі, родичі. 
Бокал шампанського тремтить у руках 
від хвилювання, але скільки щастя в 
очах (фото внизу).

Радощів вам, друзі, вдачі!
Разом з ними вступили у шлюб Ніна 

Строгецька і Володимир Шаманський.
Щастя вам, любові, широких, ясних 

шляхів!
С. ФУРМАН.

Фото В. Ковпака.

і

Нотатки
пропагандиста Зримі риси НОВОЇ ЛЮДИНИ

Гайворонський район.
■ввжжввиввпиивививимяямижжаавввввяввшяявияивввкки»

— Є пропозиція призначити Севастьянову пропаган
дистом політгуртка. Як, Людмило, не заперечуєш?

Це Люба Степанова, секретар комсомольської органі
зації, звернулася до мене. А що я можу відповісти? 
Тільки закінчила педінститут, сама недавно від парти. 
А тут таке доручення. А що як...

— Справиться вона. Ми ж її знаємо. Агітатором не
погано працює, — озвався хтось із комсомольців.

Так збори затвердили мене пропагандистом.
...Було це три роки тому. Саме тоді починала я педа

гогічну діяльність у Тарасівській восьмирічній школі. 
Признатись, на свій перший в житті урок йшла з мен
шим хвилюванням, аніж на перше заняття гуртка. Діти 
звикли поважати вчителів, як старших, а в політгуртку— 
ровесники.

Перший рік ми вивчали історію комсомолу, на другий 
перейшли до історії КПРС, а нині вивчаємо матеріали 
XXII з’їзду партії. Слухачі весь час в основному одні і 
ті ж. І від одного учбового року до іншого помічаєш їх 
політичне зростання. Анатолій Дубае, наприклад, за 
цей період став більше читати газет. На заняттях він 
завжди одним з перших піднімає руку: «Дозвольте, я 
відповім на це запитання...». Рахівник Галина Старо
дубцева обиралася членом комітету комсомолу, була й 
агітатором на десятихатці. Або взяти для прикладу Ка
терину Скорохід. Раніше, було, все мовчки відсиджує
ться на заняттях, ніби й немає її. А потім раз виступи
ла, другий, відчула себе більш впевнено, а тепер одна 
з найактивніших. її прийняли кандидатом в члени пар
тії, призначили на фермі старшою дояркою.

На мій погляд, слухачів нашого гуртка треба сміли
віше призначати агітаторами, партійна і комсомольська 
організації повинні більше доручати їм. Людмила Ша
повалова, Люба Степанова і ще дехто є агітаторами. А

чому б не довірити цю справу тому ж Анатолію Дуба- 
су, Галині Стародубцевій, Галині Марущак?

Я вважаю, що на «добре» оцінити роботу політгуртка 
можна тільки тоді, коли політична освіта позитивно 
впливає на всю діяльність комсомольської організації, 
робить її бойовитішою, згуртовує молодь. Певних на
слідків ми добилися, але цього недосить’.

Пригадую, якось розговорилися поміж собою, чому в 
колгоспі знижуються надої. І Галю Марущак про цс за
питали.

— Та хіба можна виконати своє зобов’язання, — аж 
розсердилась комсомолка. — Корми підвозять несвоєчас
но, бідонів невистачає. Халатів нам не видають. Більше 
турботи про ферму, то й молоко буде...

— Але ж і доярки повинні рук докласти...
— За нами діло не стане.
Іншим разом зайшла мова про кукурудзу. Гарячі су

перечки викликало те, що на полях нашої артілі гірший 
врожай, ніж у сусідів. А головна причина — недосить 
внесли добрив. Звідси й висновки певні напрошуються.

Допомагати партії виховувати молодь в дусі кому
нізму, залучити її до практичного будівництва нового 
суспільства — ось як визначає Програма КПРС най
важливіші завдання комсомольських організацій. І в цій 
справі головну роль відіграють політгуртки, саме в них 
проходять комсомольці і нсспілкова молодь ідейне за
гартування.

Л. СЕВАСТЬЯНОВА, 
пропагандист.

Колгосп ім. Димитрова,
Новгородківський район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 8 грудня 1961 р., З стор.



СМІЛИВИХ

і відмінної підготовки машин.

класу до 175 кубічних сантн-

з «□

ЇДУТЬ ХЛОПЦІ
В АРМІЮ

НА СТАРТІ-МОТОГОНЩИКИ
М И НУЛИ літо, осінь. Опустіли ста- 

діони, затихли суперечки футболь
них болільників. Тільки хлопчаки — ці 
справжні романтики спорту — на око
лицях міста продовжують ганяти м’ячі, 
допізна вести «дебати» про «Динамо», 
«Торпедо» і про нашу «Зірку». Але й 
вони днями на деякий час залишили 
своїх кумирів, в єдиному пориві напра
вилися в мальовничий куточок Завадів- 
ки, де два дні найсильніші гонщики Ук
раїни розігрували особисту першість 
республіки, прігзн «Закриття літнього 
сезону».

На старт мотокросу вийшло більше 
130 спортсменів: майстри спорту і пер
шорозрядники, представники від 19 об
ластей і міста Києва. Ще в переддень 
змагань учасники кросу ознайомилися 
з трасою, випробували її і залишилися 
задоволеними. Перш за все тому, що 
дистанція, прокладена по замкнутій 
кривій, дійсно кросова: круті підйоми 
чергуються з крутими спусками і пово
ротами, майже ніде не зустрічається 
їзда по рівній місцевості. Все це ви
магає від гонщиків ■ максимум уваги, 
витримки

ІОСЬ піднято прапор змагань. Пер
шими стартують спортсмени на мо

тоциклах 
метрів. Гонщики шикуються на одній 
лінії, готують машини до відповідаль
ного поєдинку. Вихідний день, відмінна 
погода, і багато кіровоградців вирішили 
виїхати за місто, подивитися цікаві 
змагання. Вони навіть пробують вияви
ти переможця наперед. Ігор Григор’єв, 
майстер спорту з Києва, сильний спорт
смен, але й наш Станіслав Данилов 
повинен виступити успішно.

З перших же метрів після старту ви
ривається вперед Григор’єв. Складає
ться враження, що він не мчить на мо
тоциклі, а летить на сталевому птахові, 
його білий шолом, голуба блузка миго
тять вдалині, далеко від суперників.

Пройдено перше, друге, третє коло 
дистанції. Григор’єв відірвався від 
спортсменів на недосяжну відстань. Він 
починає обходити аутсайдерів на ці
ле коло і обходить на найскладніших 
природних перешкодах.

Фініш! Під грім оплесків зупиняє ма
шину киянин І. Григор’єв. Також пере
конливо виграє Ігор і другий заїзд, по
трапляючи в тісне коло болільників. 
Запитання сипляться з усіх боків. Пе
реможець не встигає давати на них від
повіді:

— Дуже радий, що виборов перше 
місце. Вдячний вам, дорогі кіровоградці, 
за теплу зустріч, гостинність... Завтра 
буду виступати в іншому класі машин. 
Постараюся виступити якнайкраще.

Друге місце в класі двигунів до 175 
кубічних сантиметрів зайняв киянин 
майстер спорту Голованов, третім був 
кіровоградець Данилов.

В той же день були виявлені пере
можці і в класі машин до 500 кубічних 
сантиметрів. Тут також перші два місця 
вибороли кияни Козаков і Братков- 
ськнй. Третє місце завоював Томах 
(Харків).

Перший день змагань закінчено. По
їхали відпочивати гонщики, розійшлися 
глядачі. Та чи надовго? Завтра вони 
знову зустрінуться тут. А що бачили 
сьогодні, обов’язково розкажуть своїм 
друзям, і ті разом з ними прийдуть у 
Завадівку на заключні виступи.

Надвечір'я окутала густа пелена ту
ману. Вона трималася всю ніч, не ро
зійшлася і вранці. В таку погоду мож
на розгледіти в тумані лише найближ
чі ділянки траси. Але це не зупинило 
болільників. Автобуси не встигали під
возити бажаючих. Багато прихильників 
гонок поспішали до місця змагань

просто пішки. І їм пощастило. Почав 
розходитись туман.

В класі до 350 кубічних сантиметрів 
стартували майстри спорту Григор’єв, 
Горулько, Козаков та багато інших. 
Якраз між ними і розгорілася запекла 
боротьба. Відстав Козаков, його обій
шов Горулько. За ним іде Григор’єв. 
Болільники в захопленні від «космічної» 
швидкості.

В цьому поєдинку переміг Горулько. 
Він виявився найсильнішим і в друго
му заїзді. Григор’єц. і Козаков відпо
відно зайняли друге і третє місця.

Одеський майстер спорту Карачун 
став переможцем серед спортсменів, які 
виступали в класі машин до 125 кубіч
них сантиметрів.

Змагання закінчилися, вручені призи 
і дипломи республіканського комітету 
ДТСААФ. Ігор Григор’єв за найкращу 
техніку водіння машини одержав також 
приз, виготовлений умільцями-червоно- 
зорівцями. А майстер спорту Горулько, 
за найкращу технічну підготовку мото
цикла, теж був нагороджений спеціаль
ним призом.

В гонках були розіграні призи для 
наймолодших і найстарших спортсме
нів, які показали найкращий результат. 
Володарями цих призів стали вісімнад
цятирічний першорозрядник Нирка 
(Херсон) і тридцятивосьмирічний кіро- 
воградець Кириленко.

В. МАЛЬДОВ, 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».

перед 
це ЇМ 

народ 
руки і

вими солдатами. Вам вияр- 
ляється високе довір’я _
охороняти мирну пращо, 
так будьте ж гідними цього 
довір’я!

Виступають секретар парт- 
організації автороти т. Гроз
ний, представник міжкол
госпної будівельної органі
зації т. Бондаренко, учні 
Новгородківської середньої 
школи.

Під гучні оплески всього 
залу піонери вручають юна
кам' подарунки.

Після урочистої частини 
.було дано великий концерт 
художньої самодіяльності. 
Урочисто прозвучала вико
нана хором і всім залом 
пісня Соловйова-Сєдого «В 
путь»

А завтра знову вулицями 
Новгородця пройдуть юна
ки і дівчата з музикою і 
піснями, проводжаючи сво
їх друзів в армію, армію 
миру. X

В. ПРОЦЕНКО.

ЩЕ ВЧОРА вони працюва
ли поруч з нами, а сьо

годні вже в них повістки з 
військкомату — йти в ряди 
овіяної славою Радянської 
Армії.

І ось сьогодні зі святко
во прикрашеного Новгород- 
ківського Будинку культури 
лине бадьора музика духо
вого оркестру. Вільних 
місць уже немає в .залі, а 
новгородківці все йдуть і 
йдуть на вечір, присвячений 
проводам в Радянську Ар
мію юнаків села.

За столом президії, поруч 
з секретарем райкому партії 
К. І. Сабанським, партійни
ми керівниками району си
дять і вони, «винуватці» 
торжества тт. Токар, Соро- 
тока, Ніколаєнко, Легень
кий, Кіяшко, Любезний, Со
кіл, Вітчінський та інші. 
Дужі, бадьорі хлопці, це їм 
доведеться виконувати свя
щенний обов’язок 
Вітчизною-матір’ю, 
вкладає в руки 
зброю. В надійні 
зброю могутню.

На грудях юнаків — ком
сомольські значки, а в сер- 

, велика любов 
до Батьківщини, в якій че
рез двадцять років в основ
ному буде побудоване ко
муністичне суспільство.

Урочистий вечір відкриває 
вступним словом т. Сабан- 
ський.

На трибуні'секретар пар
тійної організації колгоспу 
імені Шевченка т. Королько.

— Сьогодні ми проводжає
мо в армію,—говорить він,— 
п’ятьох колгоспників. Ці 
хлопці працювали в артілі 
після закінчення школи, во
ни були шоферами, тракто
ристами — передовиками 
виробництва.

Він говорить напутні сло
ва завтрашнім солдатам, 
пильно оберігати нашу мир
ну творчу працю. Від імені 
правління артілі і партійної 
організації т. Королько вру
чає призовникам подарунки.

Виступає секретар парт- 
організації новгородківсько- 
го колгоспу імені Леніна 
т. Кімлач. Він дякує Мико
лі Токарю і Микрлі Соро- 
тоці за сумлінну працю в 
артілі.

— Ви були взірцем у ро- 
1 боті, так будьте ж зразко-

О 
а

С. цях горить 
я k----------- ■

Першість області
з волейбола

О ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ Палаці 
спорту протягом трьох днів тривала 

напружена боротьба на першість Кіро- 
воградщини з волейбола. В числі учас
ників змагань були минулорічні чемпіо
ни області — чоловіча і жіноча команди 
Кіровоградського педагогічного інститу
ту-

Студентки і на цей раз довели, що во
ни найсильніші: перемогли у фінальній 
зустрічі команду «Авангард» з рахун
ком 3:0.

Інакше склалася гра між чоловічими 
колективами інституту і товариства 
«Авангард». Першу партію виграв ми
нулорічний чемпіон. Потім авангардівці 
перехоплюють ініціативу. Спочатку во
ни зрівнюють рахунок, а після третьої^ 
партії виходять уперед. Після четвертої 
партії рахунок знову стає нічийний —

Води північних рік- - - - - - - - /
ПОТЕЧУТЬ НА ПІВДЕНЬ !

Підготовка нової провокації проти 
Куби

Американські імперіалісти 
. не перестають вигадувати 
приводи для своїх агресив
них дій проти революційної 
Куби. 4 грудня у Вашінгто- 
ні відбулося засідання Ради 
організації американських 
держав (ОАД). Рада ОАД 
після обговорення кляузи 
Колумбії на Кубу прийняла 
рішення скликати 10 січня 
1962 року нараду міністрів 
закордонних справ країн — 
членів ОАД для обговорен
ня питання про «загрозу 
мирові і незалежності» аме
риканських держав, яка ви
ходить нібито від Куби.

Безглуздість такого рі
шення очевидна. Скликання 
наради з таким порядком 
денним, заявив мексіхан- 
ський делегат, нічим не ви
правдане, бо в пропозиції 
Колумбії немає ніяких кон
кретних посилань на загро
зу країнам американського 
континенту. Провокаційне 
рішення Ради ОАД відмо
вились підтримали такі 
країни, як Мексіка, Брази
лія, Аргентіиа, Болівія. Чі
лі, Еквадор, населення яких 
становить більше половини 
населення всіх країн Ла
тинської Америки.

Одночасно в Сан-Хосе 
(Коста-Ріка) відбулась та
ємна нарада міністрів за
кордонних справ країн 
Центральної Америки. Сту
денти і робітники, які піке
тували будинок, де відбува
лося це зборище, розцінили 
нараду як «грубий маневр * 
імперіалізму янкі з метою 
організації нової 
проти Куби». Нова 
американського і’’ 
му проти Куби викликала 
обурення латиноамерикан
ської громадськості.

(ТАРС).

агресії 
змова 

імперіаліз-

Редактор П. МАРЧЕНКО.

В останній партії коман
да «Авангард» все ж до
бивається перемоги і разом 
з нею звання чемпіона об
ласті на 1961 рік.

Р. ЛЕДНЬОВ.

> ДЕЮ про те, щоб частину стоку північних рік — !
Печори і Вичегди — спрямувати в Каму було 1 

висунуто давно. Передбачалось тим самим збільиіи- і 
ти водність Волги, створити додаткову можливість ‘ 
для зрошення великих площ посушливих земель За- І 
волжя, стабілізувати рівень Каспійського моря, іс- і 
тотно збільшити вироблення електроенергії на гід- і 
ростанціях Волзько-Камського каскаду, поліпшити / 
і розвинути водні транспортні шляхи. Інститут «Гід- \ 
ропроект» обгрунтував народногосподарську доціль- ’ 
ність здійснення цієї сміливої ідеї. (

Тепер інститутові доручено розробити проектне і 
завдання. Інженери проведуть детальні дослідження і 
та розвідування в Комі АРСР і районах Північного ( 
Уралу, де передбачається спорудити греблі, утвори- / 
ти водоймища, прокласти канали. }

— Дуже знаменно, — сказав головний інженер і 
проекту Г. Л. Саруханов, — що рішення про проек- | 
тування грандіозних споруд для перекидання вод | 
північних рік на південь прийнято відразу ж після 
XXII з'їзду КПРС. Ця будова недалекого майбут- / 
нього відповідає тому розмахові і високому техніч- І 
ному рівневі, яким характеризується період створен- , 
ня матеріально-технічної бази комунізму. І

На знімках: (вгорі)— 
переможець мотогонок ГО
РУЛЬКО опускає прапор 
змагань. Спортсмени на ди
станції; (внизу зліва) — го
лова обласного
ДТСААФ т. ШВЕЦЬ 
приз найстарішому 
ку кіровоградцю т. 
ЛЕНКУ.

Фото В. КОВПАКА.

комітету 
вручає 
гонщи- 
КИРИ-

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО. ЗО.
Телефони: редактора — 60-12, відповідального секретаря — 

50-І4, відділів — 50-24,
Газета виходить у середу, п’ятницю І неділю.

«Молодой коммунар» “ орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Облвидаву, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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Кінотеатр «Сивашсць». «ВИ
ПАДКОВА ЗУСТРІЧ». Початок 
о 10 та II год. ЗО хв. ранку,
1 год., 2 год. ЗО хп., 4 год. і 5 
год. ЗО хв. дня, 7 год., 8 год. 
ЗО хв. та 10 годині вечора.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«НЕПІДДАТЛИВІ». Початок О 
10 год. ранку та 12 год. дня. 
«ЗАПЛЕРГАССЕ, 8». Початок о
2 та 4 год. дня, 6, 8 та )0 год. 
вечора.

Кінотеатр Імені Дзсржинсі.ко- 
го. Для дітей «СНІГОВА КО
РОЛЕВА». Початок о 10 та 11 
год. ЗО хв. ранку. «ВОНА ТАН
ЦЮВАЛА ОДНЕ ЛПО». Поча
ток о 1 год., 2 год. 45 хп. та 4 
год. ЗО хв. дня, б год. 15 хв., 8 
год. та 9 год. 45 хв. вечора.


