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VII сесія Верховної Ради СРСР
На VII сесії Верховної передбачають нове могутнє 

Ради СРСР, яка почалась у ------------ " - ---------  : " 1
Москві 6 грудня, після до
повідей заступника Голови 
Ради Міністрів СРСР, голо
ви Держплану СРСР, де
путата В. М. Новикова і 
міністра фінансів СРСР де
путата В. Ф. Гарбузова з _______
співдоповідями на розділь- запропонували
них засіданнях виступили 
голова Бюджетної комісії 
депутат І. С. Сенін (Рада 
Союзу) і голови Бюджетної 
та Економічної комісій де
путати М. О. Яснов і О. І. 
Іващенко (Рада Національ
ностей). Вони говорили про 
те, що державний план роз
витку народного господар
ства СРСР і державний 
бюджет на 1962 рік відоб
ражають завдання, постав
лені XXII з’їздом КПРС,

роздільних засіданнях 
Союзу і Ради Націо-

На 
Ради 
вальностей 8 грудня закін
чились дебати на доповіді 
про народногосподарський 
план і Державний бюджет 
СРСР на 1962 рік.

Протягом трьох днів об
ранці народу з великою ак
тивністю обговорювали роз
роблені Радянським урядом 
народногосподарський план 
і Державний бюджет Сою
зу PCP на 1962 рік — чет
вертий рік семирічки. Вияв
ляючи волю виборців, депу
тати палко вітали рішення 
іК-ХН з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
нову Програму КПРС.

Цілком і повністю схва
люючи і палко підтримую
чи ленінську внутрішню та 
зовнішню політику Радян
ського уряду, заявив Голо
ва Ради Міністрів УРСР 
депутат В. В. ІЦербицький, 
український народ сповне
ний рішимості внести свій 
гідний вклад у створення 
матеріально-технічної бази 
комунізму. Три роки тому 
трудящі республіки дали 
слово виконати завдання 
семирічки по рівню вироб
ництва за п’ять—шість ро
ків. Ми раді доповісти Вер
ховній Раді, що це зобо
в’язання успішно виконує
ться.

Вже в цьому році про
мисловість України по ви
пуску валової продукції до
сягне рівня, 
контрольними цифрами на 
1962 рік, а ------------ :
промисловість 
кварталі наступного 
по виробництву сталі і про
кату досягне рівня, заплано
ваного на кінець семирічки.

В цьому році на Україні 
вперше одержано валовий 
збір зерна близько 2,1 міль
ярда пудів. Продаж держа
ві зерна порівняно з мину
лим роком зріс у 2,2 раза. 
Успіхи, досягнуті сільським 
господарством в цьому ро
ці, дають право твердити, 
що Україна доб’ється даль
шого поліпшення показни
ків у розвитку радгоспного 
і колгоспного виробництва і 
в 1962 році.

Бригадир прохідників 
шахти № 17—17-біс тресту 
«Рутченківвугілля» депутат 
І. J1. Замура розповів про 
успіхи трудящих Донецької 
області.

Ми, металурги, сказав у 
своєму виступі старший 
оператор прокатного стана 
цеху слябінга заводу «За- 
поріжсталь» депутат Г. А. 
Ємельяненко, перебуваємо 
на передньому краї бороть
би за створення матеріаль
но-технічної бази комунізму. 
Наш колектив виконав план

передбаченого

металургійна 
у четвертому 

року

піднесення економіки і 
культури, дальше підвищен
ня народного добробуту, 
зміцнення обороноздатності 

‘ нашої соціалістичної Бать
ківщини.

Голови комісій Ради На
ціональностей і Ради Союзу 

і затвердити 
поданий Радою Міністрів 
СРСР план розвитку народ
ного господарства і бюджет 
країни на новий рік з від
повідними змінами і допов
неннями.

Депутати, які виступали в 
дебатах, підкреслювали, що 
радянський народ цілком 
схвалює рішучий осуд XXII 
з’їздом КПРС чужого 
марксизмулленінізму культу 
особи Сталіна і заходи,

* » ♦
11 місяців достроково по 
всьому металургійному цик
лу. Батьківщині дано по
над завдання тисячі тонн 
чавуну, сталі, прокату. По 
виробництву прокату завод 
працює вже на рівні 1965 
року. Мартенівці добились 
найвищого зйому сталі з 
квадратного метра поду пе
чей. Палку підтримку дістав 
в області почин робкорів 
«Запоріжсталі», які почали 
масовий рейд перевірки ви
користання резервів соціа
лістичної економіки. Цю 
ініціативу схвалив ЦК Ком
партії України..

У своєму виступі секре
тар ВЦРПС Л. М. Соловйов 
говорив про систематичне 
зростання асигнувань на 
потреби соціального страху
вання. Кошти, направлені 
державою на виплату пен
сій, санаторно-курортне об
слуговування, організацію 
туризму, літнього відпочин
ку дітей та інші соціальні 
виплати трудящим, в на
ступному році досягнуть 
майже 8,5 мільярда карбо- 
банців. Це майже на 500 
мільйонів карбованців біль
ше, ніж- у минулому році.

Важливу роль у розв’я
занні народногосподарських 
завдань, підкреслює промо
вець, відіграє соціалістич
не змагання і його найвища 
форма — рух за комуніс
тичну працю. Тепер число 
учасників його досягло 20 
мільйонів чоловік.

У дебатах виступили та
кож депутати: О. І. Золов 
(Білоруська PCP), А. Ка- 
харов (Таджицька PCP), 
Н. О. Ігнатов (Узбецька 
PCP), С. X. Тезосян (Вір
менська PCP) та інші.

На спільному засіданні 
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей з заключним 
словом виступиз заступник 
Голови Ради Міністрів 
СРСР, голова Держплану 
СРСР депутат В. М. Но
виков. Потім Верховна Ра
да одноголосно прийняла 
Закон про Державний план 
розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1962 рік. 

Після заключного слова 
міністра фінансів СРСР де
путата В. Ф. Гарбузова се
сія перейшла до затверд
ження Державного бюдже
ту СРСР на 1962 рік Бюд- ч 
жег країни на четвертий 
рік семирічки з урахуван
ням поправок бюджетних 
комісій палат і економіч
ної комісії Ради Національ
ностей затверджується.

Верховна Рада одного
лосно прийняла Закон про 
Державний бюджет Союзу 
PCP на 1962 рік і постано
ву про затвердженая звіту 
про виконання Державно-

вжиті партією по відновлен
ню і дальшому розвитку 
ленінських норм партійного 
життя, принципів колектив
ного керівництва в усіх лан
ках партії і держави. Ви
криття, остаточний ідейний 
розгром антипартійної гру
пи Молотова, Маленкова, 
Кагановича, інших фракціо
нерів відкрили широкий 
шлях для небувалого врос
тання ініціативи, політичної 
і трудової активності наро
ду-

7 грудня на роздільних 
засіданнях Ради Союзу і 
Ради Національностей три
вало обговорення держав
ного плану розвитку народ
ного господарства СРСР і 
державного бюджету СРСР 
на 1962 рік.

Пленум обкому комсомолу
8 грудня відбувся VII пленум обласного комітету комсомолу, в роботі якого взяли 

участь секретарі райкомів і міськкомів ЛКСМУ, секретарі первинних організацій кол
госпів, радгоспів, промислових підприємств та група молодих передовиків області.

Пленум заслухав і обговорив доповідь секретаря обкому КП України т. Крав
ченка Л. Г. «Про завдання комсомольських організацій області по виконанню рішень 
XXII з’їзду КПРС і XXII з’їзду КП України».

В обговоренні доповіді виступили секретар Кіровоградського міськкому ЛКСМУ 
В. Сокуренко, секретар гервинної організації колгоспу імені Кіроча Компаніївськог® 
району А. Коротченко, секретар Олександрівського райкому ЛКСА^У Л. Борбицька« 
ланкова колгоспу імені Жданова Кіровоградського району Н. Мокряк, секретар ком
сомольської організації колгоспу імені Ілліча Хмелівського району В. Аракелов, се
кретар вузлового комітету ЛКСМУ ст. Знам’янка А. Бачин, секретар первинної орга
нізації колгоспу імені Шевченка Новопразького району Н. Столяр, секретар комітету 
комсомолу Кремснчукгєсбуду В. Головко та інші, всього 17 чоловік.

Учасники пленуму, а в їх особі комсомольці і молодь Кіровоградщини з почуттях 
патріотичної гордегті за велику ленінську партію, за свою могутню Батьківщину од
ностайно схвалюють рішення XXII з’їзду КПРС і прийняті ьа ньому видатні докумен
ти — Програму і Статут партії. Будівництво комунізму — це мета життя ірнаків і дів
чат, Програма КПРС — це програма дій і дерзань комсомольського племені, і для її 

здійснення юнь віддасть всю невичерпну енергію.
В роботі пленуму взяли участь завідуючі відділами обкому КП України — нарт- 

органів т. Качан А. Д., шкіл — т. Сухаревська Н. П., редактор газети «Кіровоградська 
правда» т. Піскунов О. К. На пленумі виступили з промовами секретар обкому 
ЛКСМУ т. Мальований О. Ф. і відповідальний організатор ЦК ЛКСМУ т. Ка
ретна Р. М.

Матеріали про пленум обкому ЛКСМУ друкуються на 2-й сторінці.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

Верховної 
закінчила

5

Рада 
укази
Ради 

період

відбу-

го бюджету СРСР за 1960 
рік.

Після цього сесія пере
йшла до затвердження ука
зів Президії Верховної Ра
ди СРСР. З доповіддю в 
цьому питанні виступив сек
ретар Президії Верховної 
Ради СРСР депутат М. Ге
оргадзе.

Роздільним голосуванням 
по палатах на спільному 
засіданні Верховна 
СРСР затвердила 
Президії Верховної 
СРСР, прийняті в 
між сесіями.

Ввечері 8 грудня 
лося спільне засідання Ра
ди Союзу і Ради Націо
нальностей. З доповіддю 
про проект основ цивільно
го законодавства Союзу 
PCP і союзних республік 
виступив голова Комісії за
конодавчих передбачень 
Ради Союзу депутат Д. С. 
Полянський. Сесія заслуха
ла також доповідь про про
ект основ цивільного судо
чинства Союзу PCP і союз
них республік голови Ко
місії законодавчих перед
бачень Ради Національно
стей депутата Д. Расулова 
та перейшла до обговорен
ня цих доповідей. ч

Верховна Рада одного
лосно прийняла Закон про 
затвердження основ цивіль
ного законодавства Союзу 
PCP і союзних республік і 
Закон про затвердження 
основ цивільного судочин
ства Союзу PCP і союзних 
республік.

На спільних засіданнях 
сесії 8 грудня були при
сутні керівники Комуністич
ної партії і Радянського 
уряду. Депутати і гості зу
стріли їх бурхливими, три
валими оплесками.

Сьома сесія 
Ради СРСР 
свою роботу.

Ще до початку пленуму — зустрічі, розмову...
Ось і тут зібралась й про щось жваво бесідує група молоді. Доносяться 

уривки розмови:
— Врожай у вас, Людмило, хороший, але площа малувата.
— Вся техніка, кажете, відремонтована? А добрив вже скільки вивезено?
Зрозуміла річ: молоді кукурудзоводи! Легко виникає й ллється розмова між 

людьми, яких спільна праця єднає.
У кукурудзоводів Онуфріівського і Добровеличківського районів, що зустрі

лися на пленумі, спільні турботи єдині плани — одержати найвищий врожай 
качанистої.

Досвід вже деякий є у них. Василь Дементьев, тракторист колгоспу імені 
Комінґерна Онуфріівського району, виростив у цьому році по 50 центнерів з гек
тара, а тепер береться одержати по 60 центнерів. У його земляка з колгоспу 
«Путь Октября» Івана Михайленка ще кращі показники — 63 центнери. Добре 
попрацювали комсомольські агрегати і в артілі «Шлях Леніни» цього ж району, 
де секретарем Михайло Яковенко.

Та всім їм цікаво послухати розповідь Анатолія Папуші, тракториста артілі 
імені XXII з'їзду КПРС Добровеличківського району, який виростив по 72 цент
нери качанисюї на кожному гектарі. Не набагато відстали в цьому і комсо
мольці колгоспу імені Пархоменка, ватажком у яких Людмила Жеребцова.

Н а з н і м к у (зліва направо): В. ДЕМЕНТЬЕВ, І. МИХАЙЛЕНКО, М. ЯКО
ВЕНКО, Л. ЖЕРЕБЦОВА, А. ПАПУША.

Компаніі'вці вірні своєму слову!
Колгосп імені Димитрова Компаніївського району 

в цьому році виростив по 50,2 центнера кукурудзи з гек
тара. ІЦе більший рубіж намітили димитровці на 1962 
рік — на 1000 гектарах одержати на круг по 65 центне
рів зерна кукурудзи.

Про те, що роблять димитровці для одержання тако
го високого врожаю, читайте на 3-й сторінці.



На пленумі 
обкому 

комсомолу
<•/

. <

XXII з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
ввійде в історію як з’їзд 
будівників комунізму. З’їзд

заслухав і обговорив доповіді Першого секретаря ЦК 
КПРС товариша М. С. Хрущова — Звіт Центрального 
Комітету КПРС і про Програму Комуністичної партії 
Радянського Союзу, звітну доповідь Центральної Реві
зійної Комісії О. Ф. Горкіна. доповідь секретаря 11К 
КПРС товариша Ф Р Козлова «Про зміни в Статуті 

У КПРС».
З'їзд пройшов в обстановці монолітної єдності ленін

ської партії і народу, під знаком безмежної вірності 
всеперемагаючому вченню марксизму-ленінізму, муд
рим заповітам Володимира Ілліча Леніна.

В прийнятих з’їздом резолюціях одноголосно схва
лена діяльність ЦК КПРС за звітний період, одностай
но прийнята нова Програма і новий Статут КПРС. 
,3’їзд обрав центральні органи партії.

Л. Г. Кравченко говорить, що за роботою XXII з’їз
ду з глибоким і неослабним інтересом слідкував ра
дянський народ, народи всіх континентів і країн світу.

Він докладно розповідає, що в яскравих і хвилюю
чих доповідях вірного ленінця М. С. Хрущова підсумо
вані славні звершення радянського народу, розкрито 
велич і захоплюючу перспективу будівництва комуніс
тичного суспільства.

Доповідач говорить, що всі делегати, які виступили 
на з'їзді, з великим гнівом говорили про антипартійну 
групу Молотова, Маленкова. Кагановнча та інших 
фракціонерів, які прагнули збити партію і країну з ле
нінського шляху.

• Розгром фракціонерів — це величезна перемога на
шої партії, її ленінського Центрального Комітету.

Велике значення для будівництва соціалізму і кому
нізму, для всього міжнародного комуністичного руху 
має розвінчання культу особи Сталіна, відновлення і 
дальший розвиток ленінських норм партійного життя 
І методів колективного керівництва. -

З доповіді секретаря обкому 
КП України Л. Г. Кравченка

Л. Г. Кравченко говорить, що великий політичний 
документ сучасності — Програма КПРС вказує нам 
ясні шляхи будівництва комунізму. Тепер основою ви
ховної роботі/ є глибоке роз’яснення і вивчення 1_р 
грами партії, мобілізація молоді на перетворення її в
ЖИТТЯ

Однак в роботі деяких райкомів комсомолу, і перш 
за все Онуфріївського, Новгородківського, Олександ
рійського, мають місце серйозні недоліки по політично
му навчанню молоді. Тут не всі юнаки і дівчата охоп
лені політичним навчанням.

В період розгорнутого будівництва комунізму зро
стає роль комсомолу, який покликаний допомагати 
партії виховувати молодь в дусі комунізму, залучати 
її до активної участі в створенні матеріально-технічної 
бази нового суспільства.

Велику роботу по виконанню з.обов язань провели 
комсомольські організації, у молоді немало відрадних 
трудових перемог.

Та зараз важливо не марнувати жодного дня, вва
жаючи, шо кожен день семирічки повинен стати днем 
ударної праці.

Обкому,- райкомам, міськкомам, первинним організа
ціям необхідно провести велику роботу з тим, щоб кож
ний колектив, робітник визначив своє конкретне зобов я- 
зання, мав детальний комплексний план підвищення про
дуктивності праці.

Доповідач критикує маловисківську, онуфріївську, 
устинівську, долинську, новомиргородську районні ком
сомольські організації за те, що вони незадовільно ви
конують свої зобов’язання.

Знам’янська, кіровоградська комсомольські організа
ції не виконали своїх зобов’язань по відгодівлі свине», 
а молодь Компаніївського району відгодувала лише 
2763 голови при зобов’язанні 10 тисяч.

Обкому, райкомам ЛК.СМУ, первинним комсомоль
ським організаціям необхідно зміцнити ферми калра. 
ми, організувати навчання молодих тваринників на ба
зі кращих ферм, вивчення основ зоотехнії.

Дуже важливо у кожному' колгоспі і радгоспі ство
рити бригади по переробці кормів, не допускати пере
боїв у їх доставці на ферми.

Юнаки і дівчата області з честю витримали іспит по 
вирощуванню кукурудзи. Особливо високий врожай зі
брали комсомольці і молодь Олександрівського, Ново- 
українського, Хмелівського, Новопразького районів.

Проте комсомольсько-молодіжні ланки, агрегати, 
первинні організації Долинського, Петрівського, Бобрн- 
нецького районів не додержали свого слова. Вони одер
жали найнижчий врожай кукурудзи в області.

Обком, райкоми ЛКСМУ, первинні комсомольські ор
ганізації повинні зараз розгорнути велику роботу за 
вирощування високого врожаю кукурудзи у 1962 році.

Головне — укомплектувати механізовані ланки, аг
регати, закріпити за ними кращі площі, домогтися то
го, щоб-на кожний комсомольський гектар під кукуру- 
дзу було вивезено не мейш як по 15—20 тонн місцевих 
добрив.

Доповідач зупиняється на питаннях виховання учнів. 
Рівень політехнічного навчання учнівської молоді сер
йозно відстає від вимог життя. Робота учнів в май
стернях, на полях часто залишається лише трудовим 
процесом, тісно не пов’язаним з учбово-виховними зав
даннями.

Головне завдання комсомолу — виховання юнаків і 
дівчат на героїчних традиціях революційної боротьби, 
на прикладах самовідданої праці робітників, колгосп
ників, інтелігенції, на великих ідеях марксизму-леніїйІ- 
му; готувати стійких, високоосвічених молодих будів
ників комунізму.

Комсомольські організації повинні добиватися, щоб 
принципи морального кодексу будівника комунізму ста
ли законом життя кожного колективу, повсякденними 
нормами поведінки молоді.

£----------------------------------------------------------------------- —

КУРС — на комплексну
Для молодих механізато

рів Новоукраїнського райо
ну, яких у нас налічується 
понад 300 чоловік, рік цей 
був напруженим. Але зате й 
високоврожайним, багатим: 
на площі 6 тисяч гектарів 
вирощено по 55,8 центнера 
кукурудзи в зерні при зо
бов’язанні 50 центнерів з 
гектара.

Та в наступному, 1962 
році, молоді кукурудзоводн 
району мають намір здобу
ти ще видатнішу перемогу. 
Ми вже обговорили питан
ня про участь комсомольців 
і молоді у вирощенні куку
рудзи та бобових культур. 
І основний шлях для себе 
намітили. А шлях цей — 
комплексна механізація ви
рощування кукурудзи. Це 
дасть змогу одержувати ви
сокі врожаї цієї культури 
на великих площах при 
найменшій затраті праці.

Досвідом молодих послі
довників Олександра Васи
льовича Гіталова доведено, 
що один агрегат у складі 
двох механізаторів може 
успішно вирощувати куку-

А. ЛИТВИН, 
секретар Новоукраїнського 

райкому ЛКСМУ

механізацію 3 малого скждаоьсж веж®

рудзу, одержуючи значно 
вищі, ніж при ручному об
робітку, врожаї. Про це 
свідчить врожай, вироще
ний у цьому році комсо
мольськими агре татами 
тт. Танцюри, Петерса, Бу
лаха, які виростили по 60— 
87 центнерів кукурудзи в 
зерні на площах 100—240 
гекіарів.

В наступному році куку
рудза на комсомольських 
гектарах буде висіяна, об
роблена і зібрана лише за 
допомогою механізмів. Вже 
зараз в комсомольських ор
ганізаціях району успішно 
працюють бригади по виве
зенню добрив під майбутні 
посіви качанистої.

У нас вже стало тради
цією кожен рік навчати мо
лодих механізаторів пере
довим методам вирощуван
ня кукурудзи у школі пе
редового досвіду! Ця 
ла, створена на базі 
торної бригади О. В.

лова, дуже допомагає меха
нізаторам в оволодінні тех
нікою обробітку кукурудзи, 
вчить використовувати най
ефективніший метод одер
жання врожаїв — ком
плексну механізацію.

По цьому шляху повин
ні нині йти усі комсомоль
сько-молодіжні ланки і аг
регати, бо тільки комплекс
на механізація дозволить у 
повній мірі використати ве
личезні можливості такої 
цінної культури, як куку
рудза. 4

У відповідь на поставлені 
партією завдання молодь 
вирушає в новий похід за 
високий врожай кукурудзи. 
Виростити якнайвищий вро
жай на найбільшій площі 
з застосуванням- суцільної 
механізації — в цьому на
ше невідкладне завдання.

нашого району з 
захопленням при-

Молодь 
великим 
ступила до здійснення' ве
личних накреслень програ
ми комуністичного будівни
цтва. Всі думи, помисли і 
діяння наші з тобою, рідна 
партіє/

Кожен прагне внести свій 
вклад у загальнонародну 
справу. Цим благородним 
поривом охоплена і вся мо
лодь нашого колгоспу.

На ферму я прийшла 
після закінчення десятиріч
ки. Що й казати, важкува
то доводилось спершу. Дос
віду ніякого, вміння неви- 
стачало. Спасибі, допомогли 
старші, досвідчені. А згодом 
побувала на республікан
ській нараді 
сільського 
Корисною вона була для

Г. ГАВРИЛЮК, 
свинарка колгоспу «Росія» 

Ульяновського району, 
ударниця комуністичної 

праці

мене: і досвід майстрів за
позичила, і впевненість у 
власні сили потроїлась.

В нинішньому році я зо
бов’язалась здати державі 
400 центнерів свинини. Вже

передовиків 
господарства.

шко- 
трак- 
Гіта-

Наступ триває
Н. КАСЬЯНЕНКО,

ланкова комсомольсько- молодіжної ланки 
колгоспу «Україна» Олександрійського району

Нашу ланку тепер всю
ди добрим словом згадують 
за те, що 70-центнерний 
врожай кукурудзи вирости
ла. Що ж, дівчата варті то
го, бо працювали на совість.

Але, скажу відверто, цей 
показник нас не зовсім за
довольняє. Бо ж коли ба
чиш який розгін бере нині 
наш народ, які у партії пла
ни величні, то немов сили 
потроюються. Мріємо ми 
про такі врожаї качанистої, 
які вирощує иа Тернопіль
щині Євгенія Олексіївна До- 
динюк. А в найближчий 
час, тобто у наступному ро
ці, поставили за мету наздо
гнати свого вчителя Ф. Я. 
Косянчука, до якого я по 
досвід їздила.

Велика любов до землі, 
до праці є і у пас, молодих. 
А це — головне, з цього бе
руть стаот найелавегніші 
рекорди. Крім того, є у нас 
вже і власний досвід бо
ротьби за воожай.

Г'ГТІТ’Л V.Vt'R’» mwnw

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
10 грудня 1961 р. 2 стор.

Ще напруженішою буде 
вона у 1962 році. Площа під 
посів комсомольської куку
рудзи у нас вже виділена. 
Зорана на зяб і під оран
ку внесено близько 20 тонн 
перегною на кожен гектар. 
А зараз, у дні місячника, 
дівчата вивозять добрива 
під культивацію, заготовля
ють попіл, пташиний послід.

Оброблятимуть посіви на
шої кукурудзи комсомольці- 
механізатори Володимир Та
раненко і Костянтин Нетре- 

Всі ми те з осені поча- 
закладати фундамент 

врожай наступного ро- 
вже зараз боремось за 

те, шоб одержати не менше 
85 центнерів зерна куку
рудзи з гектара.

А щ'е у цьому році на
ша ланка взялась за виро
щення іншої культури ве
ликих можливостей — горо
ху. Беремося одержати по 
25 центнерів гороху з гекта
ра на площі 20 гектарів. 
Ланка у нас дружна і, ду
маю, що вона не поступить
ся й надалі своєю хорошою 
славою.

ба. 
ли 
під 
ку,

Щоб будівництво 
завершити достроково

А. НОГА,
секретар комітету комсомолу будівельного 
управління Долинського цукрокомбінату

Вивчення матеріалів з’їзду партії, яке в даний час 
проходить в усіх бригадах і змінах нашої ударної ком
сомольської будови, викликає у молодих будівельників 
патріотичне стремління — достроково завершити спо
рудження цукрокомбінату. Є у нас хороші діла, хороші 
колективи, на які рівняєтеся вся молодь будови. Це 
бригади, очолювані товаришами Снятковою, Шабельни- 
ковим, Литвином.

Та в цілому по комбінату ми все ж не виконуємо пла
ну будівництва об’єктів. З цього приводу хотілося б 
зробити докір нашим підрядним організаціям. Так, жод
ного разу не виконали ще своїх планових завдань мон
тажники тресту «Сантехмонтаж». Надзвичайно погано і 
з поставкою будівельних матеріалів — арматурного за
ліза, електрокабелю, лісоматеріалів.

У нас на будові є комсомольський штаб, пости. Не
вже ж немає їх в організаціях, з чиєї вини виникають 
всі ці непорозуміння? А якщо є вони там, то чи мають 
право не зважати на те, що у нас простоюють механізми, 
зривається графік робіт? Адже це — не по-комсомоль- 
ськи.

Комітет комсомолу будови прагне підтримувати всі 
передові починання молоді. Зараз ми ведемо боротьбу 
за те, щоб кожен молодий робітник набув будівельну 
спеціальність. Незабаром відкриються вечірні курси 
бульдозеристів, крановщиків.

Наша молодь горить бажанням підвищувати свій за
гальноосвітній рівень і ми просимо, щоб були відкриті 
класи школи робітничої молоді безпосередньо на будо
ві. Варто б більше уваги звернути на побутові умови 
молодих будівельників, адже у наших гуртожитках 
немає червоних куточків, бібліотек, погано постачається 
наша їдальня.

Потрібно в усьому підтримувати і йти назустріч мо
лодим трудівникам ударної комсомольської будови щоб 
завершили вони її так, як і прагнуть — достроково

здано 385 центнерів. В цьо
му місяці з відгодівлі буде 
знято ще групу свиней. От
же, зобов’язання виконаю 
з честю.

Я розумію, що це ще ма
ло. Але велике складається 
з малого. І цей, нехай не
значний успіх, стане для ме
не черговим кроком до ви
сот майстрів, черговою схо
динкою до рівня героїв.

МОРАЛЬНИЙ КОДЕКС
закон нашого життя

У ЩАСЛИВИЙ час вступаємо ми в життя. В Про
грамі, прийнятій на XXII з’їзді КПРС, партія уро

чисто проголошує, що нинішнє покоління житиме 
при комунізмі. А нинішнє покоління — це ми. Нам 
випало щастя зводити будову комунізму, на прапорі 
якого накреслені слова: Мир, Праця, Свобода, Рів
ність, Братерство, Щастя всіх народів.

Нам належить не лише здійснити цю історичну мі
сію, але й викувати свій характер, свої звички, 
свою мораль згідно високих вимог комуністичного 
завтра, сформульованих у моральному кодексі бу
дівників комунізму.

Підтримуючи почин передових колективів респуб
ліки, наша бригада бере за непорушний закон сво
го життя моральний кодекс будівника комунізму. 
Ми зобов’язуємося завжди і у всьому дотримува
тись його принципів. Бригада бере на себе такі 
бов’язання:

Виконати семирічку по продуктивності праці 
5 років.

Свої завдання виконувати за 5—6 годин. 
Суворо дотримуватись трудової дисципліни. 
Систематично підвищувати кваліфікацію, придба

ти по дві суміжних спеціальності.
Взяти під суворий контроль всі резерви виробни

цтва, запровадивши у бригаді господарський розра
хунок.

Працювати без контролера і випускати продукцію 
лише відмінної якості.

Всією бригадою навчатися у вечірніх школах і 
вузах.

Кожному членові бригади брати активну участь в 
громадському житті, набути громадську професію.

Ми будемо непримиренні до дармоїдства, неспра
ведливості, нечесності, безгосподарності і кар’єри3' 
му. Будемо жити за правилом: «Людина людині — 
друг, товариш і брат; один за всіх — всі за одно
го». Виконавши ці свої зобов’язання, ми доможемо
ся, щоб високі принципи морального кодексу будів
ників комунізму стали нашими переконаннями, нор
мами нашої повсякденної поведінки.

Друзі, ровесники! На штурм, на будови комунізму 
кличе нас наш мудрий вихователь-— Комуністична 
партія. Завжди, коли партія казала: «Треба», комсо
мол відповідав «Єсть!». То ж давайте і зараз з мо; 
лодим запалом візьмемось за здійснення всенарод: і 
справи побудови комунізму, щоб гідно віддячити п. 
тії за її материнську турботу.

Бригада свердлувальниць 3-го механо- і 
складального цеху заводу «Червона зірка*: » 
бригадир — Володимир ПОЛУДЕНЬ, чле- || 
ни бригади: Лариса БОНДАР, Тетяна п 
БРИЖИЦЬКА, Марія ГОЛЬША, Вален- і 
тина ГОРДУЄ, Тамара НОВАК, Надія РУ- 
ДОВА, Олена РЯБК1НА, Алла СЕРДЕ- (і 
ЖЕНКО.

зо-

за

Л



Компаніївці вірні своєму слову
РАЇНА inu- «а —В КРАЇНА Зби- 

ц* ратнме найви
щі в світі врожаї 
кукурудзи!» — за
явили передові колгоспи — кукурудзово- 
дн республіки. Одним з ініціаторів цього 
змагання є колгосп імені Димитрова 
Кампанивського району.

Дкмитровці ведуть наступ за велику 
кукурудзу, з дня на день все наполег
ливіше, все сміливіше. В усіх бригадах 
колгоспу проходять тепер збори. Меха
нізатори і хлібороби обговорюють на 
них зобов’язання, вишукують невико
ристані резерви, оглядають свої бойові 
порядки, техніку.

трудовий ритм не спадає. На фермах 
і в кузнях, біля гноєсховищ і на по
лях всюди, де б ви не побували, він 
відчувається в гуркоті машин, в бадьо
рих окликах людей.

Ми в другій комплексній бригаді. Бі- 
ля скирти соломи працюють скотарі, на
кладаючи солому на машину; з відкри
тих дверей ферм час від часу виходять 
доярки з корзинами чи відрами; біля 
гноєсховищ рухаються тракторні при
чепи.

Вже V х°Док зробили, — гово
рить Аркадій Капиш, високий, кремез
ний з веселими темними очима механі
затор. Він працює на гноенавантажувачі.

— Перший день завжди організацій
ний. А в цій бригаді мн перший день 
возимо, — втручається в розмову Олек
сандр Коваль, тракторист. Та, побачив
ши, що причеп уже навантажений, він 
вправно включає швидкість і трактор 
повзе у поле.

Будні трудові, неспокійні

Під’їжджає бідаркою якийсь чоловік.
— Це бригадир комплексної брига

ди, — підказують нам механізатори.
Знайомимось.

Микола Григорович Худояр, — 
відрекомендувався він.

Цікавимось роботою, врожаєм, пла
нами на 1962 рік.

— Що говорити... Дещо у нас зроб
лено, — говорить М. Г. Худояр. — Вся 
площа, яка йде під кукурудзу, зорана 
на зяб. Під глибоку оранку внесено по 
20 тонн перегною на гектар. А решту — 
524 гектари угноїмо навесні. Оце хлопці 
стараються перемістити всі добрива 
звідси в поле. Ми підрахували, що до 
15 лютого вивеземо весь гній. Це при 
умові, якщо працюватимуть тільки при
чепи. А як підмерзне та не буде дощу, 
тоді в роботу включимо й автомашини.

В цей час під'їжджає ще один трак
тор з причепом. Водій його — Федір 
Сурженко (фото праворуч). Покручую
чи в руках цигарку, він розповідає, що 
і вантаження і розвантаження добрив 
провадиться механізовано, 
скорочує час.

Аркадій Капиш розпочав 
добрива. Ківш його машини

Це значно

вантажити 
вщерть на

ПОХІД
за високий врожай 
ПОЧАВСЯ

Ґ~\ДНИМ з перших в райо- 
ні наш колгосп виступив 

за одержання високого вро
жаю кукурудзи. Що ж 
зроблено і що буде робити
ся у нас в цьому відношен
ні?

Перш за все — вивезен
ня перегною на поля. Пло
щі під високоврожайні ді
лянки вже виділені, меха
нізатори, ланкові знають їх. 
Перегній наші трактористи 
возять побригадно: закінчи
ли в одній — переходять в 
іншу. Вивезено понад 10 ти
сяч тонн перегною. Механі
затори Федір Сурженко, 
Олександр Коваль, Борис 
Кирилов та інші вивозять 
за день по 17—20 тонн доб
рив. На вивезенні працює 
чотири трактори з причепа
ми.

Думаємо підключити в цю 
роботу і тваринників. Торік 
вони вивозили добрива у 
вільний від роботи час, 
добре таки допомогли лан
ковим, механізаторам. Ви
возили відводами, саньми, 
безтарками. Більша частина 
комсомольців, молоді пра
цює на фермах. Вони завж
ди допоможуть своїм дру
зям з інших бригад, ланок. 
Все це думаємо обговорити 
на відкритих комсомоль
ських зборах в кожній 
бригаді.

Зараз у нас в артілі йде 
комплектування ланок куку-'> 
рудзоводів. Ланковими зат- , 
верджуємо завзятих дівчат..1 
Це ланки Марії Скрипничен-\> 
ко, Галини Цис^-.Вже не-, 
перший рік вирощують вони , 
кукурудзу. Галина Цис, на-.' 
приклад, в цьому році одер- ■, 
жала по 582 центнера ку-.• 
курудзи з кожного гектара. • 
Кожен член її ланки одер- .' 
жав по 11,8 центнера куку--, 
рудзи в додаткову оплату. ■ 
Ланка зобов’язалася 1962 
році зібрати пташиний лос- / 
лід, попіл, виготовити 1350 > 
штук кулів, зробити (
затримання на площі 70 і 
гектарів. Дівчата дали сло- > 
во на кожному з 135 геката- < 
рів виростити в наступному} 
році по 70 центнерів кача-а 

нистої. \
Добираємо в кожну лан- 

ку молодих колгоспниць, 
хороших механізаторів, б

ланці буде 13— 
15 чоловік. Ко
жен член її зо
бов'язується зі
брати по 200 кі
лограмів пта
шиного послі
ду, 100 кілогра
мів попелу? В 
бригадах є спе

ціальні приміщення 
зберігання добрив.

Крім цього, вже зараз го
туємося до снігозатриман
ня. В цьому нам допомо
жуть школярі. Разом з ком
сомольцями, молоддю бу
дуть виготовляти кулі, які 
потім вивеземо в поле.

Всі члени ланок кукуруд- 
зоводів будуть відвідувати 
семінари, які проводитиме 
агроном Микола Полосмін
кін. Кукурудзоводи вивча
тимуть досвід вирощування 
качанистої, зможуть озна
йомитись з роботою передо
виків, практично розробити 
ряд заходів, щоб застосува
ти їх в своїй роботі.

Хочеться ще кілька слів 
сказати про механізаторів. 
Вони взяли зобов'язання 
відремонтувати до кінця ро
ку весь інвентар, техніку. 
Слова свого дотримують. 
Ремонт техніки завершує
ться.

В цьому році ми одержа
ли непоганий врожай куку
рудзи: в середньому по 50,2 
центнера з кожного гектара. 
Є всі можливості в 1962 ро-~ 
ці виростити ще більший 
врожай. Боротьбу за нього 
ми

для

розпочали вже зараз.

Т. ЧУМАЧЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації.
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бригадою закріпили 69,5 ген- □ 
тара площі. Тут мн мали о 
сіяти гібридну кукурудзу. □ 
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Механізатори 
не підведуть

ЕХЛ Н ІЗ АТОРОЛ1 я пра- 
‘,11 тою недавно, всього два 
роки. До цього був їздовим, 
працював на фермі. Ллє ду
же люблю техніку і мене на
правили в тракторну брига
ду. Згодом одержав тракто
ра «ДТ-24». За нашою

"ісооапаа
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щоб вони нас не підвели.
Сівбу розпочали у визна

чені строки. Зразу ж че
рез кілька днів провели бо
ронування, спушили грунт 
легкими боронами. На мою 
думку, так слід робити і на
далі. Це підтверджено прак
тикою: такий обробіток 
зменшує затрати ручної 
і. 
жай ми одержали 
ний — по 72,5 центнера ку
курудзи з гектара. А тепер 
площі під високоврожайну 
кукурудзу вже виділено, от
же, слово за нами. Ми зо
бов'язалися на 500 гектарах 
виростити по 70 центнерів 
кукурудзи в 1962 році.

Зараз механізатори пра
цюють на вивезенні добрив. 
Кожен за день вивозить по 
17—20 тонн перегною.

Крім цього, наша трак
торна бригада комплексно 
ремонтує всю техніку, ін
вентар.

Свого слова ми дотримає
мо: високий врожай кача
нистої виростимо.

В. ЗАХАРОВ, 
тракторист, групком- 
сорг третьої комплекс
ної бригади.

• повнює причеп. 
, Ось і Федір Сур
женко від’їжджає 
в п’ятий рейс...

А В ЦЕЙ час у Семенівці, в клубі 
третьої комплексної бригади, зібра

лися колгоспні гвардійці — механізато
ри другої тракторної бригади. Біль
шість з них прямо з роботи, в засмаль
цьованих спецівках.

Відкриваючи збори, голова колгоспу 
делегат XXII з’їзду КП України Я. Я. 
Вітер розповів про величні накреслен
ня XXII з’їзду КПРС, про завдання, 
що стоять перед механізаторами кол
госпу у здійсненні одного з накреслень 
Програми партії — вирощення високого 
врожаю сільськогосподарських культур.

Як і всюди в ці дні в колгоспі, і тут 
зайшла велика розмова про кукурудзу.

— Хіба ми, комбайнери, — сказав 
Павло Ніколаєв, — можемо зараз, 
коли йде наступ за велику кукурудзу, 
бути осторонь цієї справи. Я прошу 
включити мене до складу агрегату Ва
силя Григоренка- і Петра Тарасенка. І 
ми виростимо на стогектарній площі 
по 70 центнерів кукурудзи з гектара.

Пропозиція П. Ніколаєва знайшла 
одностайну підтримку і в інших ком
байнерів — Павла Магра, Григорія- 
Хребтана, Сергія Кіблика. Всі вони за
явили про свою готовність посіяти, об
робити і зібрати по 100 гектарів куку
рудзи і одержати на круг по 70 цент
нерів зерна.

Хорошу думку подав тракторист мо
лодий комуніст Борис Кирилов. Він із 
своїм напарником Василем Коваленком 
вирішив скоротити строки ремонту за
кріпленого за ними інвентаря до 20 
грудня 1961 року...

Допізна засиділись механізатори, об
говорюючи свої насущні завдання. Але 
говорили, не тільки механізатори, а й 
рільники, які прийшли послухати раду 
механізаторів. І в їх словах, жестах 
відчувалася та велика неспокійна енер
гія, яка штовхає людей на великі діла. 
Навіть старенький Іван Данилович Ри- 
баченко, колишній тракторист, не втри
мався:
- Я 

лектив 
Вітер 
ірактори. Прошу забронювати один за 
мною. І даю слово виростити 100 гек
тарів кукурудзи і одержати 70-цент- 
нерний врожай. Отже, і я своїми руками 
хочу будувати краще життя — наш ко- \ 

мунізм!

І
Оснозною ланкою дальшого роз-£ 

витку всього сільського господар-А 
ства, базою швидкого зростання тва- у 

ринництва є прискорене піднесення а 

виробництва ЗЕРНА. Валове Еироб- 0 
ництво зернових культур зросте про-

* тягем двадцятиріччя більш як у два ? 
рази, а їх урожайність — подво- ?

І
їться. Значно збільшиться виробим- й 
цтво пшениці, кукурудзи, круп’яних " 

і зернобобових культур. 4

(З Програми Комуністичної а 
партії Радянського Союзу). 4

прошу й мене включити в ко- 
механізаторів. Тут Яків Якович 
говорив, що ми закупимо нові

c. ФУРМАН. 
О. ШКАБОЙ.

Добрива дай-буде врожай
<1 к 1 НАМІЧАЛОСЯ 30- 

бов’язанням, наш кол
госп виростив в цьому році 
по 50,2 центнера зерна ку
курудзи з кожного гектара. 
Окремі бригади і ланки ма
ють далеко кращі показни
ки. Так, молодіжна ланка 
Галини Цис одержала зер
нової кукурудзи по 58,2 
центнера з гектара, а третя 
комплексна бригада М. М. 
Кривошея по 56,8 центнера. 
Ще більше порадувала нас 
гібридна кукурудза — по 
64 центнери видав кожен 
гектар.

А треба сказати, що яко
їсь особливої агротехніки 
на вирощуванні гібридної 
кукурудзи мн не застосо
вували. Посіяли її по зяб-

правил агро,- 
в наших 

вирощувати не 
як 50-цеитчерний

левій оранці і внесли під 
культивацію трохи більше 
добрив, аніж на посівах то
варної кукурудзи, частина 
якої сіялася по веснооран
ці. Отже, така різниця у 
врожайності свідчить про 
те. що дотримання найеле
ментарніших
техніки дозволяє 
умовах 
менше 
врожай королеви полів.

Ми поставили своїм зав
данням на 1962 рік виро
стити по 65 центнерів ку
курудзи з гектара на площі 
1000 гектарів. І нині ділом 
підкріплюємо своє слово.

Насамперед, велику ува
гу приділяємо угноєнню і 
підготовці грунту. Вся пло
ща, по якій розміщувати
меться кукурудза, виорана 
на глибину 27—30 санти
метрів. На 476 гектарах 
внесено під оранку 9520 
тонн перегною з розрахун
ку по 20 тонн на кожний 
гектар. Перегній рівномірно 
розміщено по полю з до
помогою гноєрозкидача. На 
решті площі під глибоку 
весняну культивацію внесе
мо по 15 тонн 
сипцю та по З 
шиного посліду.

Крім цього,
. мо органо-мінеральну суміш 
' в рядки під час сівби і 
: росту рослин. В період 
■сівби, наприклад, внесемо 
; на кожен гектар в гнізда

перегпою- 
тонни пта-

вноситиме-

На знімку: кращі мехапі- ( 
затори колгоспу їм. Димит- і 
ропа Компапіївського райо- < 
ну (зліва направо) Борис ( 
КИРИЛОВ І Володимир і 
ЗАХАРОВ. 1

Фото В. КОВПАКА. '

по 120 кілограмів перегною- 
сипцю, 20 кілограмів супер
фосфату і 10 кілограмів 
аміачної селітри. А при під
живленні розрахунок буде 
такий: по 80 кілограмів су
перфосфату, ЗО кілограмів 
аміачної селітри і 20 кіло
грамів калійної солі.

Крім мінеральних добрив, 
яких ми закупимо 400 тонн, 
широке застосування діста
нуть органічні добрива — 
попіл та пташиний послід. 
Для цього вже зараз кол
госпники збирають добрива 
у себе по дворах. Поповни
мо ці запаси пташиним по
слідом, який маємо вивезти 
з Кіровоградського птахо
комбінату.

Тепер у нас закінчується 
комплектування ланок, і 
буквально днями розпочне
мо агрозаняття, а в трак
торних бригадах, крім то
го, буде йти вивчення пере
дових прийомів праці, зо
крема, на навісних знаряд
дях.

Сівбу кукурудзи проведе
мо в найбільш стислі стро
ки при температурі грунту 
10—12 градусів на глибині 
9—10 сантиметрів. Сіятиме
мо виключно насінням пер
шого класу гібриду 
«ВІР-42» першого поколін
ня.

Отже, заходи, які ми на
мітили і втілюємо їх в 
практичні діла, дають пра
во запевнити, що по 65 
центнерів зерна кукурудзи 
буде.

м. полосмінкін,
агроном колгоспу.

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



У двері постукали. Олександр Тимофійович на мить 
відірвався від паперів.

— Прошу!
В кабінет ввійшли свинар Пеонтій Лукашевський, 

доярки Віра Усатенко і Віра Чередниченко. Зупини
лись біля порогу.

— А, молода гвардія завітала, — радо зустрів їх го
лова колгоспу. — Добре, дуже добре. Сідайте, — в но
гах, кажуть, правди немає. Розповідайте, з чим при
йшли.

— Починай, Левко, — підштовхнула Леонтія в бік 
В. Чередниченко.

— А що тут довго теревені розводити, — неквапливо 
заговорив молодий свинар. — Справа ясна...

— Та ти ближче до діла, — розсміявся Шульга.
— Можна й ближче. От ми, — Лукашевський кивнув 

на двох подруг, — і багато інших закінчили середню 
школу. Працюємо в колгоспі. Освіту маємо, а практич
них навичок невистачає. Ось і вирішили просити прав
ління: допоможіть нам швидше оволодіти сільськогос
подарським виробництвом.

— І ще одне, — втручається в розмову В. Усатен
ко. — Дехто з наших колишніх однокласників мріє про 
інститути, технікуми. Добре б підготовчі курси ство
рити.

Голова артілі пообіцяв щось придумати.
Згодом до вчорашніх випускників прикріпили вчите

лів місцевої школи. Та ця ініціатива не виправдала се
бе. 1 тоді на «надзвичайну конференцію» зібрались 
Олександр ТимоіЬійович, секретар партійної організації 
колгоспу А. В. Тищенко і директор школи М. Д. Ткач. 
Про що вони говорили, невідомо, а тільки незабаром 
біля клубу з’явилась афіша, яка повідомляла про орга
нізацію в П ротопопівці народного університету.

Трудівники села сприйняли звістку недовірливо.
— Ну й чудасія, — дивувались вони. — Університет! 

Дивись на старість ще й академіками станемо.
А втім, на перше заняття прийшло понад сто чоло

вік. А тепер колгоспний університет став для трудівни
ків села життєво необхідним.

Спочатку тематика занять в новому учбовому закла
ді носила дещо розважальний характер. Однак це ніяк 
не могло задовольнити. Життя вимагало наблизити 
теми лекцій до основних політичних і виробничих пи
тань колгоспного виробництва.

Але як організувати навчання? По якому шляху пі
ти? Адже до цього часу немає конкретних планів робо
ти? В Протопопівці ці проблеми вирішили на свій страх 
і риск. Роботою університету керує рада на чолі з го
ловою артілі О. Т. Шульгою. Йому допомагають но
вий секретар партійної організації колгоспу К. В. Тро
фимович, досвідчений бригадир М. М. Овчаренко, дирек
тор школи М. Д. Ткач, старший агроном Л. Ф. Євдоки- 
мов та завідуюча сільським клубом Ліда Перевалова.

В кожному учбовому закладі повинні бути факуль
тети. Є вони і в народному університеті.

— По-перше, звичайно, сільськогосподарського вироб
ництва. — запропонував Леонід Федосійович Євдокц,мов.

— Потім громадсько-політичний, — доповнив парт
орг артілі.

— А ви що скажете? — запитав Шульга у Перева- 
лової.

— Я думаю, Олександре Тимофійовичу, обов’язково 
потрібно щось з питань культури і для жінок.

Так з’явились ще два факультети: музики, театру, кі
но та домоводства.

МОШКА ОБІЙТИСЬ 
Ми ПІ ПА БЕЗ няньок

г гр поблизу
ІОБІТНИЧІ гуртожитки... В нашому місті поки що їх небагато. Та виростають нові підприємства і у ник* з’являються 1 чудові будинки. Для лїоло- 1 дих людей на кілька років вони стають рідною домівкою. Добре, коли з перших 1 дн:в з допомогою фабрично- ' заводських комітетів профспілки і комітетів комсомо- і лу в гуртожитках виника- I ють життєдіяльні культур- 1 но-побутові ради, молодіж- I ні комісії.З ко'Жним днем вони завойовують все більший авторитет. І якщо раніше гро- 

і мадські начала в роботі гур- ? тожитків потребували опі-

вихователів, то необхідність від-ки з боку тепер така пала.Зайдіть сьогодні в будь- який з робітничих гуртожитків нашого міста, і ви зустрінете молодь з середньою, а то й вищою освітою. Окремі юнаки і дівча- 
| Чи потрібнії 1 вихователі > 
| в гуртожитках |

Хто ж читає лекції в сільському університеті? Адже 
в Протопопівці немає фахівців, які змогли б охопити 
таке велике коло питань? Дійсно, лише своїми силами 
важко справитися. Та протопопівці на це і не розрахо
вують. Вони запрошують для участі в роботі універси
тету членів Олександрійського районного відділення 
Товариства для поширення політичних і наукових 
знань, викладачів сільськогосподарського технікуму і 
музичного училища. Щиро дякували слухачі тт. Івано
ву, Гавриленку за лекції «Добрива та їх застосуван
ня», «Планування та спеціалізація ^сільськогосподар
ського виробництва». З великою увагою прослухали 
колгоспники бесіди викладачів Олександрійської му
зичної школи тт. Янова, Гапоненка і Драчунова про 
роль музики в естетичному вихованні людей.

Активно працюють в університеті і члени сільської 
групи Товариства для поширення політичних і науко
вих знань.

Теми для лекцій ніколи не доводиться шукати. їх 
підказує саме життя Якось члени ради університету 
вирішили: треба навчити колгоспників оволодіти вмін
ням водити трактори. Адже кооисть від цього буде не
абияка! Домовилися з механізаторами, і в довгі зимові 
вечори слухачі факультету сільськогосподарського ви
робництва почали теоретично вивчати деталі агрегату. 
А навесні відбулись практичні заняття.

Краща доярка колгоспу Г. В. Шило вже надоїла від 
кожної корови своєї групи близько 3000 літрів молока, 
а дехто з тваринників лише по 1200. Чому?

— Знаєте що, — сказала Ганна Василівна голові 
артілі, — дозвольте мені на тиждень — десять днів взя
ти відстаючу групу, а доярка з тієї групи хай йде на 
цей час працювати до моїх корів. Потім зберемось, об
говоримо причини.

Так народилася нова тема для заняття.
«Не пропускай занять, товаришу, — закликає пам’ят- р 

ка слухача, — адже на кожному з них ти 
свій політичний кругозір, підвищиш свою 
кваліфікацію!» .

Більше двохсот трудівників села ось уже протягом 
двох років систематично відвідують народний універ- і 
ситет села Протопопівки, заняття в якому виховують у \ 
слухачів вміння жити і працювати, по-комуністичному, а 
підвищують свій ідейний, загальнокультурний та фахо- р 
вий рівень. - А

розширеш (> 
виробничу Iі

Олександрійський район. Б. МИХАЙЛОВ.

КІРОВОГРАДСЬКОМУ ти
рі ДТСААФ відбулася тра

диційна зустріч юних стрільців 
дитячих спортивних шкіл міст 
Кіровограда і Миколаєва. Гост
ра спортивна боротьба закінчи
лася перемогою кіровоградців.

В. ШЕЛІХОВ.

. * * *
•ЗАКІНЧИЛАСЯ особисто-ко- 
9 мандна першість Централь

ної ради ДСТ «Авангард» з 
спортивної гімнастики. Спортив
ну честь області на цих зма
ганнях захищали Т. Долженко, 
Л. Ященко, Г. 
Е. Орденко.

В зв'язку з тим, 
чоловіків була не 
складі — кіровоградці 
аж... дванадцяте місце. Едуард 
Орденко виконав норму майст
ра спорту. Високих результатів 
домоглися Тамара Долженко та 
Ганна Наснпайко.

♦ * * 
ОЛЕКСАНДРІ ВСЬКІЯ 
редній школі Олександрій

ського району всі спортивні спо
руди побудовано силами учнів. 
Зараз тут будується тир. а на
весні наступного року школярі 
планують розпочати будівницт
во великого колгоспного стадіо- 
■у. А. ЛОБУНСЬКИЯ.

се-

Наснпайко,

що команда 
в повному 

посіли

Майстри— 
золоті руки

ЛЕНІНГРАД. Робіт’ 
ницям швейної фабрики 
імені Володарського Ні
ні Глазуновій і Лідії 
Смирновій присвоєно 
звання «майстер — зо
лоті руки». Обидві вони, 
працюють 
конвейєрі,
оволоділи всіма 
ціями. Яку.б роботу не 
доручали їм, вони зав
жди виконують її з від
мінною оцінкою.

На з н і м к у: Н. ГЛА
ЗУНОВА (справа) і 
Л. СМИРНОВА.

Фото П. ФЕДОТОВА.

на одному 
досконало 

опера-

Фотохроніка ТАРС.

Є. БЕСАРАБ.

дальність кожного мешканця за справи в колективі.В молодіжному гуртожитку швейної фабрики, розмова зайшла — вихователя, як Галя Бутенко перепитала:— Вихователь? його не призначали.Гуртожиток швейників порівняно молодий. Та рада працює тут теж жваво. В її роботі відчувається контроль з боку адміністрації підприємства, комсомольського та профспілкового комітетіз. Дівчата навіть не уявляють, щоб робив би вихователь, коли б до них його приставили.Життя підказує, що в гуртожитку вихователі не потрібні. Роль колективного організатора і вихователя молоді можуть взяти на себе життєдіяльні, бойові ради гуртожитків, молодіжні комісії. А їх роботу повинні контролювати комітети комсомолу тих підприємств, де працюють мешканці гуртожитку.Комсомол не повинен передоручати виховання молоді окремим людям •— опікунам за посадою, які, взявшись за нелегку, але благородну справу, не приносять ніякої користі.
О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.м. Кіровоград.

коли про роль педагога, здивованоА до нас

та обрані в комсомольські і профспілкові органи, носять високе звання ударників комуністичної праці. 1 раптом до них -- ------ вихователів, скрізь, а тільки там, де є понад двісті мешканців. Якщо ж до встановленої норми невистачає кілька чоловік, вихователь не призначається.А давайте тоді поміркуємо, чи можна обійтися, взагалі, без такої персональної опіки?...Один з кращих гуртожитків в обласному центрі — жіночий гуртожиток червонозорівців. Рада гуртожитку відома тут_ новими формами виховної роботи серед молоді. Непогано працюють побутова, культмасова, санітарна комісії. З ініціативи культмасової комісії на протязі року в гуртожитку проведено близько двадцяти молодіжних вечорів, зустрічей з передовиками виробництва. В дівчат побували члени бригади комуністичної праці Олександра Марикуци, ділилися досвідом дівчата з бригади Кравцової.Рада гуртожитку ла створити кілька яльних гуртків. Наміри ради були втілені у життя. На протязі року працював гурток рукоділля, який ОЧО-Ї лювала член ради гурто-} жнтку Зоя Наркевич. В< гуртку кулінарії повар за-} водської їдальні Світлана } Бузинник вчила дівчат го-} тувати смачні страви. Ни-} ні до новорічного свята го- < тує нову програму колек- } тив художньої самодіяль- } ності. І все це робиться без ) сторонньої допомоги, без < опіки і нагляду вихователя} Л. С. Андрашнікової. | Любов Семенівна Ап-] драшнікова — педагог за} освітою, щиро зізнається: }— Інколи в гуртожитку}доводиться бути прямо-та-< ки спостерігачем всього то-} го, що проводять членів ра-< ди. Мені навіть здається,] що вихователі свій вік від-} жили. ' <А потім продовжує: }— Дівчат*з бригади ко-< мукістичної праці Альбіни 1 Кравцової, тих, хто нав-} чається у вищих і середніх} фонд Оріианського дитячо- учбових закладах (а таких) го будинку. тут багато), виховувати не доводиться. Самі вони ра-\ з па гроші, що зом з радою організовують} дитячий будинок свій побут і дозвілля, улад- ’ нують всякі непорозуміння. Така форма виховання набагато підвищує відлові-{ Редактор П. МАРЧЕНКО.

прнкріпляютьПравда, не

роботи Альбінивиріши- самоді-

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ця ко
респонденція публікується в 
порядку обговорення. Про
симо всіх мешканців гурто
житків висловити свої мір
кування з приводу постав
лених вище питань.

} ПОДАРУНОК СТАРОГО 
} КОМУНІСТА дітям

ОРША (Вітебська об
ласть). Ім’я старого кому
ніста І. Н. Карасьова добре 
відоме в Білорусії. Понад 
ЗО років свого життя віддав 
він партійно-радянській ро
боті.

Два роки тому Іван Ни- 
кифорович пішов на заслу
жений відпочинок. Але він, 
як і раніше, бере активну 
участь у громадській робо
ті, буває в школах, ціка
виться вихованням молодо
го підростаючого покоління.

Недавно старий більшо
вик звернувся до міської 
Ради депутатів трудящих 
з заявою такого змісту: 
«Передаю в розпоряджен
ня міськради власну легко

ву автомашину. Кошти, 
одержані від її реалізації, 
прошу внести на рахунок 
Оршанського дитячого бу
динку».

Просьба тов. Карасьова 
задоволена. Гроші від про
даної машини внесено у

.. На ці кошти 
для дітей уже куулено те
левізор марки «Радий».

На гроші, що лишилися, с розрахо
вує купити піаніно і баян.

М. КІРОВОГРАД, вул. Л У Н АЧАРСЬКОГО, Зв.
Телефони: редактора — бв-12, відповідального секретаря "■ 

60-14, відділів — 60-24.
Газета виходить у середу, п'ятницю І неділю.

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

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Облвндаву, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. .
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