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Шоста сесія Верховної Ради Української PCP
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Вчора, 27 грудня, з Киє
ві продовжувала свою ро
боту шоста сесія Верхов- .. .. • т рсрної Ради Української 
п’ятого скликання.

О 10 годині ранку 
кривається чергове ' 
дання сесії. За столом го
лови — заступники голо
ви Верховної Ради Ук
раїнської РСР Є. Т. Зінь- 
ківська, М. К. Лазуренко, 
М. С. Слободянюк, К. Ф. 
Стародубов.

Депутати і гості тепло зу
стрічають появу в ложах ке
рівників Комуністичної 
партії та уряду України 
товаришів О. І. Іваїценко, 
І. П. Казанця, II. Т. Каль- 
чснка, 
М. В.
ніна, 
В. К. 
членів 
Ради, 
ської РСР.

Робота сесії Верховної 
Ради УРСР яскраво відо
бражає глибоке розуміння 
українським народом істо
ричних завдань, поставле
них XXII з’їздом КПРС, 
його монолітну згуртова
ність навколо Комуністич
ної партії і її ленінського 
ЦК, очолюваного товари
шем М. С. Хрущовим. Де
путати розповідають про 
гаряче прагнення трудівни
ків республіки разом з 
усіма радянськими людьми 
якнайшвидше перетворити 
в життя грандіозні накрес
лення партії.

В дебатах виступили де
путати: О. Д. Сурвачова 
(Луцький виборчий округ 
Волинської області), П. Ф. 
Канкан (Косівський вибор
чий округ Станіславської 
області), Ю. В. Буран 
(Львівський — Залізничний 
виборчий округ Львівської 
області), голова Україн
ського республіканського

від- 
засі-

Д. С. Коротченка, 
Підгорного, І. С. Ce- 
В. В. ІЦербицького, 
Клименка, а також 
Президії Верховної 

міністрів Україн-

об’єднання «Укрсільгосп- 
техніка» В. І~. Кривошеев, 
депутати М. В. Хорунжий 
(Тарутинський виборчий 
округ Одеської області), 
О. Г. Селіванов (Білгород- 
Дністровський виборчий ок
руг Одеської області), 
С. Д. Бушнєв (Рубежан- 
ський виборчий округ Лу
ганської області), М. П. 
Суркін (Феодосійський ви
борчий округ Кримської об
ласті), І. М. Ілляш (Терно
пільська область), І. Ф. 
Левченко (Волочиський ви
борчий округ Хмельницької 
області), М. П.
(Тростянецький 

округ Сумської області).
З заключним 

ступив заступник Голови 
, Міністрів УРСР, го

лова Держплану УРСР де
путат П. Я. Розенко.

Верховна Рада одного
лосно приймає Закон про 
Державний план розвитку 
народного господарства 
Української PCP на 1962 
рік.

З заключним словом ви
ступив міністр фінансів 
УРСР депутат А. М. Бара- 
новський.

Верховна Рада одного
лосно приймає Закон про 
Державний бюджет Укра- 
"------- “ Радянської Соціа-

на

Мазуленко 
виборчий

словом ви-

інської 
лістичної Республіки 
1962 рік і Постанову про 
затвердження звіту 
виконання Державного 
бюджету Української РСР 
за 1960 рік.

Далі Верховна Рада пе
реходить до розгляду тре
тього питання порядку 
денного — затвердження 
указів Президії Верховної 
Ради Української РСР. З 
доповіддю виступив секре
тар Президії Верховної Ра
ди Української РСР де
путат А. Н. Зленко.
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Верховна Рада одностай-; 
но приймає Закон про за-' 
твердження указів Президії; 
Верховної Ради УРСР і; 
внесення змів у статті 18 і: 
45 Конституції (Основного 
Закону) Української РСР, 
а також Закон про вне
сення зміни до статті_ 2 
закону Української 
від 31 травня 
«Про дальше 
ня організації 
промисловістю 
цтвом в Українській РСР».| 
Приймаються постанови| 
про затвердження указів« 
Президії Верховної Ради г 
УРСР про призначення го-| 
лів Державних комітетів« 
Ради Міністрів УРСР, За-і 
КОНИ затвердження

Пролетарі всіх країн, єднайтеся! і

PCP: 
1957 року 

удосконален- 
управління 
і будівнн-

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V 
№ 156 (507) П’ятниця, 29 грудня 1961 р.

указів Президії Верховної 
Ради УРСР — «Про зміну 
статей 24 і 80 Кримінально
го Кодексу Української 
PCP», «Про відповідаль
ність водіїв автомототран
спорту і міського електро
транспорту за керування 
транспортом у нетверезому 
стані», «Про доповнення Ко
дексу Законів про сім’ю, 
опіку, шлюб і акти гро- 
.мадського стану Україн
ської PCP статтею 28/1»,

«Про дальше обмеження 
застосування штрафів, що 
накладаються 
стративному
Верховна Рада прийняла 
постанову про 
складі "
Української РСР.

На цьому шоста 
Верховної Ради 
п’ятого скликання закінчи
ла свою роботу.

(РАТАУ).
---- ©-----

в адміні- 
лорядку».

зміни у
Верховного суду

сесія 
УРСР

Ціна 2 коп.

у Бригада в'язальниць 
| Кіровоградської панчіш- 
| ної фабрики, яку очолює 
і Олександр Пасічник, з 
$ місяця в місяць переви- 
| конує завдання при від- 
| мінній якості роботи. 
| Нещодавно бригаді при-

5 На знімку: бригадир 
| Олександр ПАСІЧНИК 
| дає завдання в’язальни-
< цям Ользі ДЕМЕНЮК
< і Натілії БОРОДІ НІЙ. 
I Фото К. ВАСИЛЬКА. 
$

< своєно звання колективу 
| комуністичної праці.

механізації—
ВУЛИЦЮ“

На адресу райкому 
були, зауваження 

ПІ» ПЕРІОД всенародного патріотично- 
го піднесення, викликаного XXII 

з’їздом Комуністичної партії, відбули
ся звітні вибори в первинних комсо
мольських організаціях, проходили ра
йонні і міські комсомольські конфе
ренції. На них комсомольці були особ
ливо діловими, принциповими. Кожен 
молодий трудівник з великою міркою 
підходив як до своєї особистої діяль
ності, так і до роботи всієї комсомоль
ської організації. Немало було вислов
лено критичних зауважень на адресу 
райкомів, Г 
пропозицій

Саме з 
мольцямн 
реагування 
починати свою роботу новообрані рай
коми, їх бюро і секретарі. З того, яке 
відображення знайшла ця критика в 
повсякденних справах райкомівців, мож
на робити висновки, наскільки вони 
цінують довір’я комсомольців, прислу
хаються до їх голосу.

У кожному райкомі вже повинен 
бути розроблений в деталях план захо
дів по виконанню критичних зауважень 
і пропозицій. І не у вигляді папірця, 
захованого про всяк випадок десь під 
сукном, а в живому втіленні, в щоден
ній роботі.

Тільки користь для загальної справи 
переслідували зауваження й претензії, 
що були у комсомольців до своїх рай
комів. Так, на звітно-виборних зборах 
первинної організації радгоспу «Марі- 
ампільський» висловлювалось побажан
ня, щоб частіше бували там працівни
ки Петрівського райкому комсомолу, 
щоб конкретніше керували справами, 
більше допомагали. Взяв до уваги цю 
критику інструктор РК ЛКСМУ М. Са- 
єнко і тепер, часто буваючи в радгоспі, 
допомагає організовувати й проводити 
комсомольські збори, бере участь на 
засіданнях комітету. При такій неослаб
ній увазі з боку райкому життя первин
ної організації стало жвавішим, комсо
мольці вже виробили плани на 1962 рік, 
приступають до їх здійснення.

Та в деяких райкомах помітні наміри 
знехтувати критикою, як кажуть, про
пустити її мимо вух. Або ж гірше то-

внесено багато конкретних 
щодо поліпшення їх роботи, 
ліквідації викритих комсо- 

недоліків, з оперативного 
і на зауваження повинні роз-

го — підмінюють справжнє реагування 
паперовою метушнею. Бо як же інак
ше назвеш оті, з дозволу сказати, захо
ди, які «розробили» в Новоукраїнсьчо- 
му райкомі ЛКСМУ? Інструктори по- 
--------------  ----  ---------------- петиції, в 

пере- 
всім, 
Але 

ж са- 
прак- 

строк, 
взагалі, 

чому ж все-таки цей папірець зветься 
«Планом заходів по реагуванню на 
критичні зауваження»? Навряд чи змо
же на це відповісти перший секретар 
райкому ЛКСМУ Анатолій Литвин.

Судячи з того спокою, який панує 
серед працівників Новопразького рай
кому комсомолу, і з благодушного на
строю його секретаря М. Заболотної, 
можна подумати, що на адресу райкому 
не було жодного критичного зауважен
ня. Але ж ні: ними рясніють протоко
ли звітних зборів первинних організа
цій та районної конференції. Ось ос
новні з них: в районі погано працю
ють народні дружини, серед комсомоль
ців слабо поширюється комуністичне 
змагання, не всюди створено низові ко
лективи фізкультури. А що ж райком 
у відповідь на такі серйозні претен
зії? Відповіді поки що ніякої.

У вищій мірі безтактно повів себе 
перед комсомольськими зборами пра
цівник Добровеличківського райкому 
ЛКСМУ т. Доній. Комсомольці арті
лі імені Пархоменка, користуючись йо
го присутністю на звітно-виборних збо
рах, висловили прохання, щоб райком 
допоміг в організації вечора відпочин
ку колгоспної молоді, щоб їм передали 
кращий досвід проведення таких вечо
рів. Але т. Доній не лише не виконав 
даної тут обіцянки, але й жодного ра
зу після того не з’явився у колгоспі.

Працівники райкому ні на мить не 
повинні забувати, що від того, як зва
жають вони на висловлені комсомоль
цями критичні думки, залежить їх ав
торитет серед молоді, що спрямовані ці 
зауваження на звершення великих 
справ, якими живе нині комсомол'.

трудилися над складанням 
якій більше двадцяти пунктів, — 
рахували загалом основні, відомі 
питання комсомольської роботи, 
жодного слова немає про те, які 
ме і чиї були зауваження, що 
тично намічено зробити, в який 

’ хто несе відповідальність. І,

Всесоюзна нарада 
в питаннях 

ідеологічної роботи
МОСКВА, 28. грудня. 

(ТАРС). Сьогодні на Всесо
юзній нараді в питаннях іде
ологічної роботи закінчилось 
обговорення доповіді секре
таря ЦК КПРС Л. Ф. Ільї- 
чова «XXII з’їзд КПРС і 
завдання ідеологічної робо
ти партії». В дебатах на до
повідь взяли участь 35 чоло
вік.

З коротким заключним 
словом виступив тов. Л. Ф. 
Ільїчов. Підбиваючи підсум
ки дискусії, він відзначив, 
що на нараді відбувся діло
вий, іворчий обмін думка
ми в корінних питаннях 
ідеологічної роботи. Нара
да ще раз показала, що всі 
види ідеологічної зброї на
шої партії, нашого народу є 
в повній бойовій готовнос
ті.

Комплексній
„ЗЕЛЕНУ
ОІДБУЛАСЯ обласна нарада механізаторів. Числен- 

на армія трактористів, комбайнерів, бригадирів 
тракторних бригад зібралася в приміщенні обласної фі
лармонії, щоб обговорити назрілі питання дальшого 
впровадження комплексної механізації вирощування 
кукурудзи, цукрових буряків та інших культур.

З доповіддю виступив секретар обкому партії т. ЛЕС- 
НЯК. Він детально розповів про роботу окремих пере
дових тракторних бригад, колгоспів, відділень «Сіль
госптехніка». Обком партії, відзначив доповідач, реко
мендує колгоспам області взяти курс на підготовку кад
рів механізаторів широкого профілю — трактористів- 
машиністів. Для цього необхідно правильно організу
вати навчання людей, поширювати передовий досвід, 
постійно підвищувати кваліфікацію трактористів. Окре< 
мо доповідач зупинився на дальшій механізації тварин
ницьких ферм, в господарствах області.

Після доповіді виступили із співдоповідями бригади
ри тракторних бригад колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського району та артілі «Україна» Кірово
градського району двічі Герой Соціалістичної Праці 
О. ГЕГАЛО В та В. МЕЛЬНИЧЕНКО. Вони розповіли 
учасникам наради про досвід вирощування кукурудзи 
та цукрових буряків з застосуванням комплексної ме
ханізації, відповіли на запитання присутніх.

На нараді виступили механік Маловисківського цук- 
рокомбінату т. Н/КОЛЕНКО, бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені Комінтерну Онуфріївського ра
йону т. ЩЕРБИНА, головний інженер заводу «Червона 
зірка» т. КУРЗОВ та інші. Вони розповіли присутнім 
про успіхи своїх господарств, підприємств, поділилися 
планами на наступний рік.

На нараді виступив перший секретар обкому партії 
Ф. Г. МАРТИН О В.

Учасники наради прийняли звернення до всіх механі
заторів області з закликом широко застосувати в своїх 
колгоспах, радгоспах комплексну механізацію, бороти
ся за зниження собівартості одиниці продукції, виро
щувати кукурудзу без затрат ручної праці.

На літаках Москва—Мирний
Фініш на землі

27 грудня на льодяному аеродромі 
поблизу південно-полярної обсервато
рії Мирний приземлився другий ра
дянський повітряний корабель' 
«ІЛ-18», пілотований відомим поляр
ним льотчиком А. Поляковим.

Таким чином перший переліт ра
дянських важких турбогвинтових 
таків з європейського континенту 
радянську антарктичну станцію Мир
ний блискуче завершений. Льотчики 
проклали нову полярну трасу за
гальною довжиною 25 793 кіломет
ри. Шлях через чотири континенти 
— Європу, Азію, Австралію і Ан
тарктиду та два океани Індійський 1 
Тихий літак «АН-10» пролетів за 
48 годин 27 хвилин, а «ІЛ-18» за 44 
години 34 хвилини льотного часу.

Протягом усього маршруту з лі
таками підтримувався безперервний 
радіозв’язок.

Лі
на

нтарктиди
На борту турбогвинтових літаків 

до далеких берегів шостого конти
ненту прибули 34 чоловіка. Серед 
учасників перельоту — група нау
кових співробітників сьомої радян
ської антарктичної експедиції на чо
лі з відомим полярним дослідником 
Героєм Радянського Союзу М. Ос- 
трекіним, а також представники 
преси, радіо і кіно.

Очолюють переліт начальник Го
ловного управління Північного мор
ського шляху Мністерства морсько
го флоту О. Афанасьєв і начальник 
управління полярної авіації Цивіль
ного повітряного флоту СРСР Герой 
Радянського Союзу М. Шевелєв.

Учасники перельоту — радянські 
полярні льотчики Цивільного повіт
ряного флоту довели реальність вста
новлення регулярного авіаційного 
зв’язку з шостим континентом.

(ТАРС).
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РИГАДА свердлувальників, яку очолює Во
лодимир Полудень з третього механоскла

дального цеху заводу «Червона зірка», висе дав
но завоювала добру славу на заводі не тільки 
серед молоді, але й серед «ветеранів» вироб
ництва. її поважають за наполегливість в праці, 
в навчанні, за міцну робітничу дружбу. Цій мо
лодіжній бригаді присвоєно звання колективу 
комуністичної праці імені XXII з’їзду КПРС.

Ось і сьогодні бригада виконала 7-годинне 
завдання за 5,5 години. Кілька місяців тому 
цього було б досить, щоб хлопці і дівчата з 
піднесеним настроєм розійшлися по домівках. 
А зараз вже й це не вдовольняє свердлувальни
ків. «Як працювати в четвертому році семиріч
ки, як практично підготувати себе до життя в 
комуністичному СУСПІЛЬСТВІ?» — ось що тур
бує їх.

Підрахувавши свої можливості, бригада вирі
шила виконати план четвертого року семирічки 
до жовтня 1962 року. Наступний рубіж — це 
виконання семирічки по продуктивності праці 
до кінця 1963 року.

А тому члени бригади і далі будуть викону
вати 7-годинні завдання за 5 годин. Для цього 
вони склали свій бригадний плай підвищення 
продуктивності праці, який передбачає ущіль
нення робочого часу, запровадження швидко
змінних патронів, освоєння двох суміжних про
фесій кожним свердлувальником. ,

Продукцію молоді свердлувальники випуска
тимуть тільки відмінної якості, а в 1962 році 
доб’ються права працювати з особистим клей
мом. Бригада Володимира Полудня взяла шеф
ство над сусіднім колективом своєї дільниці 1 
допоможе йому до 45-х роковин ~ 
Жовтня добитися звання бригади 
ної праці.

Свердлувальники запропонували

Великого 
комуністпч-

Свердлувальники запропонували за почином 
групи передових молодіжних колективів респуб
ліки розпочати в місті масове змагання за осо
бистий вклад в дострокове виконання 
кн 1 перші підсумки цього змагання 
до дня відкриття XIV з’їзду ВЛКСІУТ.
— ----- —п.

семнріч- 
підвести

ОІ НАСЛІДУ 
МОЛОДИХ

□ □
Станемо майстрами

К А Ч А Н ИСТОЇ

НАША учнівська виробнича бригада працює вже 
третій рік. За цей час ми набули певного досвіду у 

вирощуванні просапних культур і, зокрема, кукурудзи. 
Виробниче навчання і практика в нас проводяться на 
базі тракторної бригади О. В. Гіталова.

Виробнича бригада має власний трактор «Беларусь». 
Цілий сезон він працює то на ділянках, закріплених 
за бригадою, то на колгоспних полях. Нарівні з меха- 
нізаторами-гіталовцями працювали десятикласники 
Микола Сагайдак, Леонід Кононенко, Микола Руден
ко, Тарас Осипенко, Микола Липовський та інші. Сво
їм трактором учні виконали об’єм робіт у колгоспі, 
який в переводі на умовну оранку становить 570 гек
тарів.

Теплим словом, цінною порадою, особистим прикла
дом допомагали нам у польових роботах Олександр 
Васильович Гіталов та кращий механізатор його брига
ди Григорій Маркович Торба.

Досвід старших товаришів і наше юне завзяття до
помогли нам виконати свої зобов’язання. Бригада ви
ростила з кожного гектара по 77 центнерів зерна ку
курудзи, по 455 центнерів силосної маси, по 32 цент
нери озимої пшениці.

В наступному році ми думаємо перекрити ці показ
ники. А для цього вже зараз ведемо наполегливу під
готовку. На свою площу в 56 гектарів вивезли вже 
понад 80 тонн перегною. Будемо вирощувати кукуруд
зу, цукрові буряки, соняшник.

З кожним роком сільське господарство оснащується 
новітньою технікою. І правильно ставлять питання 
дівчата-механізатори О. Корінецька, О Щабельська, 
О. Чубенко, Л. Лабінська, Л. Кравець, щоб всі дів
чата — кукурудзоводи, тваринники, садоводи, випуск
ники середніх шкіл оволоді
вали технічними знаннями. 
Ми теж так думаємо і вже 
працюємо в цьому напря
мі. Всі члени нашої вироб
ничої бригади до кінця нав
чального року досконало 
оволодіють трактором. І з 
певністю можемо сказати, 
що ми, майбутні хлібороби, 
озброївшись багатим досві
дом гіталовців і здобувши 
знання механізаторів широ
кого профілю, станемо май
страми вирощування куку
рудзи без затрат ручної 
праці.

Ліда КРАВЧЕНКО, 
бригадир виробничої 
бригади Комишуват- 
ської середньої школи 
Новоукраїнського ра
йону.

ГТТТТТТ» » її VЇХ V їїїїТЇЇЇТТТТ

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

ГІТАЛОВЦІВ
рішеннями XXII з’їзду 

КПРС і новою Програмою партії, хлібороби кол
госпу імені Кірова визначають нові рубежі у виробни
цтві сільськогосподарської продукції. Так, наприклад, 
колгоспники планують одержати з гектара озимої 
пшениці по 29,7 центнера на площі 3090 га, кукурудзи 
по 50 центнерів на площі 810 гектарів.

За прикладом новоукраїнських механізаторів наші 
кукурудзоводи прагнуть вирощувати качанисту за до
помогою комплексної механізації. Зокрема, без затрат 
ручної праці обійдуться механізовані ланки Миколи 
Гончара, Федора Сензюка, Григорія Ковтуненка та 
агрегати Григорія Стеценка і Сергія Гарби. Вопи зо
бов’язалися посіяти, обробити посіви і зібрати кача
нисту без затрат ручної праці на площі 660 гектаріз 
і одержати по 50—55 центнерів сухого зерна на кож
ному гектарі.

Зараз механізатори зайняті вивезенням місцевих до
брив на майбутні плантації королеви полів.

Д. АНДРОСОВИЧ, 
тракторист колгоспу імені Кірова Бобрине- 
цького району.

ШЛЯХАМИ

ОКРИЛЕНІ історичними 
КПРС і новою Ппогп:

ЗМАГАННЯ за особистий вклад в семирічку 
тепер розпочалось в більшості комсомоль

ських організацій промислових підприємств 1 
будов Кіровограда. Перш за все, кожен із учас
ників змагання зобов’язується підвищувати про
дуктивність прані, бути активним поборником 
технічного прогресу. Так, комсомольці бригади 
Лідії Ластовіної з швейної фабрики ставлять 
перед собою мету — досягти в 1962 році рів
ня продуктивності праці, запланованого на кі
нець семирічки. Конкретні зобов’язання розро
били і комсомольці агрегатного заводу. Вони 
трудяться під лозунгом: «Змінне завдан
ня — за п’ять з половиною годині».

Другою умовою змагання є випуск продукції 
тільки відмінної якості. Саме так вирішив пра
цювати слюсар заводу «Сільгоспдеталь» Віктор 
Куркотілов, який при виконанні змінних норм 
на 140 процентів зобов’язується працювати без 
браку.

Кожен юнак і дівчина будуть неухильно під
вищувати культуру виробництва, удосконалюва
ти його технологію. Виходячи з цього, комсомо
лець А. Чистяков з будуправління № 1 тресту 
«Цукробуд» вносить дві раціоналізаторські про
позиції, які дадуть державі 1500 карбованців 
умовно-річної економії.

Молоді учасники змагання розуміють, що за
порукою поступального руху вперед є всемірне 
поширення передового досвіду, рівняння на ком
сомольські маяки. Така третя умова змагання. 
Саме з цією метою Любов Бабенко 1 Леонора 
Ткаченко з вірьовочної фабрики взяли шефство 
над відстаючими робітниками.

У КОМУНІЗМ кожен юнак і дівчина хочуть 
ввійти високоосвіченими людьми. «Вчитись, 

вчитись 1 вчитись!» — ця ленінська заповідь 
сьогодні стає нормою нашого життя. Росте по
тяг молодих до знань, до освіти. Алла Ігнатея- 
ко з вагоремонтного заводу і Ніна Лимаренко з 
швейної фабрики в 1962 році вчитимуться в 
вищому учбовому закладі. Комсомольці панчіш
ної фабрики склали перспективний план підви-
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 и УКУРУДЗОВОДИ арті-

1 * *■ лі імені Димитрова > 
Компаніївського району ви- > 
рішили за зимовий час ви- < 
везти на кукурудзяні план- * 
тації 7860 тонн перегною. Ак- > 
ткану участь в цій роботі > 
бере водій тракторного гног- > 
навантажувача Аркадій Ка- > 
пиш. Він забезпечує своє- > 
часне завантаження тран- > 
спорту добривами. г

ЛЮДИНА май
бутнього!.. Яка

£ вона? Які 
І притаманні

Що ріднить її 
зі мною, що 
Про людину 
говорять в цехах заводів 
фабрик, сперечаються в гур- 

$ тожитку і на молодіжних 
у диспутах. 
Г Знову і знову юнаки та 
х дівчата беруть у руки Про- 
х граму КПРС і цитують ос- 
\ повні вимоги комуністичної 
і моралі — моральний кодекс 
л будівника комунізму. Але 
і як розуміти кожен з цих 
5 високих принципів, якою 
І ми повинні бачити людину 
і за кожним з них? Знову не- 
• згоди, знову суперечки... 
І — Поглянь, — звертає- 

і^ться він, двадцятирічний 
І юнак, до своєї супутниці. — 

к Відбудеться лекція на тему 
І £ «Моральний кодекс будів- 

т ника комунізму»...
х — Давай послухаємо, — 
\ пропоцує вона. — Це ж про 
? нас. Цікаво, якими ми бу- 
а демо через 20 років.
5 І ось ми на лекції. Член 

Товариства для поширення
* політичних і наукових 
знань Борис Лазаревич 
Шинкарьов веде нас на 
зустріч з людиною майбут
нього.

а Лектор з захопленням го- 
I ворнть про той величний і 
д неповторний у своїй красі 
X час, в який витало нам щас- 
X тя жити і творити. Це 
І час, коли здійснюються най- 

•X дерзновенніші мрії люд- 
# ства, коли радянський на- 
г род впевнено приступив до 
£ здійснення третьої Програ- 
х ми партії — програми бу- 
х дівництва комунізму.
\ Сьогодні наших успіхів 
і не можуть заперечувати на- 
і віть вороги. А ще не так 
і давно вони силкувалися до- 
4 вести, що комунізм — це 
X безплідна фантазія. І тут 
І лектор досить вдало корис- 
Л тується методом порівнян- 
I ня. Він згадує враження від 
й перебування в Росії у пер-,.
і ші роки Радянської влади ралі, викладені в морально-

але вчитись далі не пішла, хотілося бу
ти разом з своїми подругами, та й ва
била дівчину хліборобська справа.

Своєю радістю дівчина поспішила по
ділитися з подругами, але в останню 
хвилину, коли згадала про розлуку з 
ними, на обличчі з'явився легенький 
смуток. Як же вона буде без таких рід
них і милих з дитинства подруг? Може 
відмовитись? Он і кукурудзу треба зіб
рати: яка красуня вигналася, недаремно 
потрудилися дівчата.9Але ні! Як чудово 
бути агрономом своєї рідної артілі!

Незабаром Валя відмінно склала 
вступні екзамени і зараз навчається в 
інституті. Вона не забуває своїх подруг 
по ланці, часто надсилає їм листи, ді
литься з ними своїми враженнями і 
мріями на майбутнє, дає поради.

...Закінчилося збирання качанистої. 
Раділи дівчата, коли довідались про те. 
що кукурудза видала більш як по 50 
центнерів зерна з кожного гектара. Зра
діла цій звістці і Валентина. В своєму 
листі вона від усього серця дякувала 
дівчатам за те, що вони з честю дове
ли до кінця почату справу.

Мине кілька років, і вона, Валентина, 
повернеться до свого колгоспу агроно
мом, господарем нив широкополих.

. Г. ШЕВЧЕНКО
с. Костянтинівка
Знам’янського району.

На знімку: Аркадій > 
КАПИШ. 5

Фото К. Василька. < 

Сьогодні Валентина Єлістратова — 
студентка Уманського сільськогосподар
ського інституту, а лише кілька місяців 
тому в артілі «Путь Ильича» вона очо
лювала комсомольсько-молодіжну ланку 
кукурудзоводів. Багато попрацювала 
дівчина з своїм колективом: і добрива 
вивозила в поле, і пташиний послід зби
рала, і перегній-сипець для підживлення 
готувала. А як настала пора сівби, лан
кова не відходила від посівного агрега
ту, турбувалася про глибину заробки 
зерна.

Зазеленіло поле. Зашурхотіли сапи в 
дівочих руках, вийшли грунтообробні аг
регати на плантації. Три міжрядних об
робітки в обох напрямах провели меха
нізатори. Після пасинкування кукурудзи 
дівчата провели додаткове штучне за
пилення.

Наступала осінь. Коли Валентину ви
кликали секретар партійної організації 
Псівло Якович (іранський та голова ар
тілі Ганна Аврамівна Онищенко, дівчи
на трохи розгубилася: навіщо це її ви
кликають? А коли з’ясувала причину, 
радості не було меж. Ще б пак! її, Ва
лентину, посилають вчитися в сільсько
господарський інститут, вона здобуде 
професію агронома!

В спогадах дівчини виплив той день, 
коли вона стала ланковою. Валентина за
кінчила Дмитрівську середню школу.

щення загальноосвітнього рівня. Всі учасники 
змагання до кінця семирічки повинні мати осві
ту не нижче середньої.

Кожен учасник змагання особисто бореться 
за формування людини нового суспільства, за
коном життя якої уже сьогодні став мораль
ний кодекс будівника комунізму.

Новий рух сприятиме дальшому розвитку ко
муністичних відносин. Його ініціатори вважа
ють, що не повинно бути зараз комсомольця, 
який не брав би активної участі в змаганні за 
комуністичну працю.

Вже перші підсумки нового - змагання гово
рять про те, що воно займе провідне місце в 
боротьбі молоді Кіровограда за конкретне вті
лення в життя великих накреслень ХХГІ з’їзду 
КПРС.

В. СОКУРЕНКО, 
секретар Кіровоградського МК ЛКСІИУ,f

ЗУСТРІЧ зриси 
їй?

з тобою, 
відрізняє? 

майбутнього -----------•_ і

англійського письменника 
Герберта Уелса, викладені 
у книзі «Россия во мгле», 
Потім співставляє їх з вра
женнями письменника від 
пізніших відвідин Росії, ко- 
ли він побачив, що план 
ГОЕЛРО успішно здійсню
ється, і зрозумів, що «крем
лівський мрійник» — Ленін 
мав рацію, коли говорив 
про перемогу соціалізму в 
нашій країні.

Б. Л. Шинкарьов, роз
повідаючи про перемогу но
вого суспільного ладу, за
стерігає від утриманських 
настроїв. Він зауважує, що 
комуністичне завтра не зва
литься з неба, не прийде 
саме собою. Велична спо
руда комунізму зводиться 
натхненною працею радян
ського народу. І чим успіш
ніше, продуктивніше ми бу
демо працювати, тим швид
ше наблизимо здійснення 
великої мети.

Речі краше пізнаються у 
порівнянні. Підводячи під
сумки економічного змаган
ня двох суспільних систем, 
лектор наголошує на тому, 
що соціалізм ух<е давно до
вів свої незрівнянні переваги 
над капіталізмом у голов
ному — у відносинах між 
людьми, утвердивши у жит
ті закон Людини.

Погляди людей, прави
ла, якими вони керуються 
у відносинах між собою, 
виникають не стихійно, а 
цілком залежать від полі
тичного і економічного уст
рою суспільства. Яскравою 
ілюстрацією тут служить 
розповідь Вадима Кожевні- 
кова про зустріч з амери
канським інженером Біллом 
Хаусом і характер праці на 
«удосконалених» американ
ських підприємствах, де уп
равління механізмами роз
раховано на «дурнів».

Лектор зауважує, _ що 
. принципи комуністичної мо-

І 
і

Йдуть листи з Умані і=



Творчо працює гурток юних техніків при обласному 
Палаці піонерів. Діти вивчили всі основні процеси слю
сарної обробки, виготовили чимало різноманітних ін
струментів, а зараз приступили до складання діючої мо
делі стрічкового транспортеру.

Н а знімку (справа наліво): керівник гуртка А. В. 
ХОДАЩУК з гуртківцями Валерієм БАТІЩЕВИМ і Ми
колою МИРОИЕНКОМ.

Фото В. Ковпака.

щоб 
слова 
педа- 

ко-

ЯІНОЙ
НОТАТКИ ПРО ОДНУ ЛЕКЦІЮ^ Q£ JД р

майбутнього к ом со моль ських 
вожаків

му кодексі будівника кому
нізму, — це все те краще, 
чим збагатилось людство за 
тисячоліття свого існуван
ня.

— Моральний кодекс бу
дівника комунізму, — гово
рить Б. Л. Шинкарьов, — 
складається з основних мо
ральних принципів — своє
рідних заповідей комуніс
тичної моралі.

В своїй єдності вони від
творюють образ нової лю
дини, образ, сповнений мо
ральної сили і краси. Це, 
перш за все, людина кому
ністичної діяльності, яка 
проявляється в усьому — в 
житті, праці, у відносинах 
між людьми.

Ця людина народжується 
сьогодні. Кращі люди на
шого часу — ударники і 
члени бригад комуністич
ної праці, передовики зма
гання — уособлюють в собі 
риси комуністичної моралі. 
І перед слухачами постає 
відважна четвірка — Крюч- 
ковськнй, Поплавський, Зі- 
ганшин, Федотов, образ 
невтомного шахтаря ЛІико- 
ли Мамая, відважного ста
левара заводу «Азовсталь» 
Вороцаєва, який, ризикую
чи власним життям, захи
щає юнака від потоку ста
лі, що прорвалась. Ось Га
ганова переходить у відста
ючу бригаду, ось білору
ський студент пише заяву з 
проханням послати його 
першим у космос.

Яскраві, життєві прикла
ди. Особливо вони перекон
ливі у сп і вставленні. Лек
тор розповідає про те, як 
29 японських матросів по
трапили в шторм. На судні 
почалися вбивства з-за про
віанту. Троє з них потрапи
ло на незаселений острів, 
їх підстерігає смерть. Тоді 
Двоє вбивають свого това
риша, з’їдають його. Ось 
яка вона, мораль капіталіс
тичного світу.

Лектор наводить 
багато прикладів.

ДУЖЄ
Це 

сприяє тому, ЩО розповідь 
слухається з неослабним ін
тересом. Але в доборі їх

і 20 по 26 грудня ц. р., в 
і Два тури, проходив се
мінар секретарів первинних 
комсомольських огранізацій 
'колгоспів і радгоспів.
1 Учасники семінару про
слухали доповіді «Про ро
боту комітетів комсомолу з 
молодими механізаторами і 
тваринниками»; «Впровад
ження і поширення передо
вого досвіду в сільському 
,господарстві»; «Про керів
ництво комітетами комсо
молу комуністичним зма
ганням серед молоді», «Ор
ганізаційно-політичне зміц- 

бригади 2нення комсомольських орга- 
. ... , «Комуністичне ви-

молоді і комітети

Б. Шинкарьов підходить 
дещо непродумано. В лекції 
мало місцевих фактів. А ті, 
що наводяться, мало пере
конливі. Зокрема, розповідь 
про хорошу обізнаність 
О. В. Гіталова з технікою, 
про те, як він ліквідує по- 
ламку автомашини незна
йомої марки, звучить сла
щаво («Через кілька секунд 
машина рушила»).

Лекція зовсім не пов’яза
на з місцевим життям. Чо
му б, наприклад, не розпо
вісти про колективізм і 
дружбу членів Г, 
Альбіни Кравцової з заводу 1 нізацій», 

ховання 
комсомолу».

На семінарі багато секре
тарів первинних організацій 

хвилину 4 виступили з розповіддю про 
_. -Гсвою роботу, обмінялися 

(досвідом. Так, Марія Ру- 
говорить | динська з колгоспу «Украї- 

нового, він »на» Новоархангельського

УЧНІВСЬКА 
виробнича 

бригада Ново- 
ігорівської се
редньої школи 
— одна з кра
щих у нашо-< 
му районі.
На закріплених за нею рад
госпом імені Димитрова 
площах вона щороку одер
жує високі врожаї зерно
вих та овочевих культур. 
Тільки кукурудзи на кож
ному з 15 гектарів у цьому 
році одержано по 63 цент
нери. За останні три роки 
бригада дала радгоспові по
над 40 тисяч карбованців 
чистого доходу.

Все це, так би 
арифметика життя, 
кита Сергійович 
вчить нас розпізнавати йо
го алгебру, пам’ятаючи, що 
«найголовніше, найважливі
ше в діяльності виробничих 
бригад полягає в тому, що 
в них школярам прищеплю
ються повага до сільсько
господарського виробни
цтва, любов до праці. В них 
добре поєднується освіта і 
виховання молоді».

Сорок чотири випускники 
закінчили за останні три ро
ки Иовоігорівську школу, 
і всі вони залишились пра-

мовити,
А Ми- 

Хрущов

цювати на полях і фермах 
рідного радгоспу. Тринад
цять юнаків і дівчат, тих, 
хто відпрацював один—два 
роки, дирекція та громад
ські організації радгоспу 
послали навчатися у серед
ні та вищі спеціальні учбові 
заклади країни з тим, щоб 
збагачені знаннями, вони 
повернулися працювати до
дому.

З тих, хто трудиться за
раз в радгоспі, десятеро во
дять сталевих коней. Особ
ливо хороші відзиви школа 
одержує про роботу ен
тузіастів ----- -------- --
справи 
Миколи 
дра Поліщука 
Салтана.
школи працюють 
ками 
шоферами,
Пуиінар і Володимир Ло- 
нииіин непогано справля
ються з обов’язками доя
рів.

Дівчата пішли працювати

тракторної 
Василя Діденка, 

Лисенка, Олексан- 
і та Івана 

Два випускники 
помічни- 

комбайнерів, три — 
а Володимир

«Червона зірка», про взає
мовиручку комсомольців 
колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського райо
ну, які у важку у"-—у 
прийшли на допомогу това
ришеві?

Коли лектор 
про паростки і 
жодного прикладу не наво- Трайону розповіла про робо-

....  "’’Літу бригадних організацій і 
одержання \комсомольських груп. Ніна 

Касяненко з колгоспу «Ук
раїна» Олександрійського 
району поділилася досвідом 

1 вирощування кукурудзи на 
комсомольських гектарах, 
Віктор Собко з колгоспу 

'імені Калініна Рівнянського 
’району розповів про внутрі
спілкову роботу комсомоль- 

■ ського комітету артілі. 
І В роботі семінару взяли 
;участь секпетапі обкому 
>ЛКСМУ О. Мальований, 
)О. Ткаченко, Т. Лащевська, 
) К. Неділько, а також заві
дуючий відділом партійних 
) органів обкому КП Украї- 
> ни А. Д. Качан і заступник 

«..її, Л завідуючого відділом пао- 
де-І*тійних органів обкому КП 
■і в ^України Г. Ф. Коваленко.

} М. ПУТРОВА.
®

І Перша перемога

дить з життя міста. А слід Т 
розповісти про <----------- - "
в багатьох бригадах зар-5 
плати без касира, про робіт-1| 
ників, які працюють без О 
контролерів або з власним і 
клеймом, і т. д. А декому ₽ 
й зауважіяги не завади-( 
ло б за те, що досі немає о 
хоч би в Кіровограді автобу-1 
сів без кондукторів, що ли- т 
ше один кінотеатр працює ( 
без контролера. Це б зро
било лекцію більш конкрет
ною, цілеспрямованою.

Окремо слід сказати про 
саму побудову лекції. Мо
ва ведеться про мо
ральний кодекс взагалі. 
Лекція значно виграла б, 
принесла більше користі, 
коли б Б. Шинкарьов і 
тально розвивав викладені в 
Програмі КПРС окремі 
принципи морального ко
дексу, ілюстрував їх потім 
прикладами, щоб стислі 
наукові рядки 
яскравими, 
образами 
сучасників,

ОбМУМЯРЯ

щоб 
заговорили ! 

повнокровними ( 
наших кращих 

тих, хто став 
для нас маяком в житті і у 5 
праці.

МАЛИНОВСЬКИИ.

■

10 вересня ц. р. був надрукований лист групи ком- сомоЗв села₽ Степового КомпаніГвського ракову 
«Рискувати не хочемо». В ньому йшла мова про те, що 
клуб перебуває в аварійному стані, а будівництво ново
го приміщення не закінчене через відсутність покрівлі.

Голова виконкому Компанпвської районної Ради де 
путатів трудящих т. Копотій повідомив редакцію, що 
нове приміщення клубу вже покрито шифером. -

* * ♦ ’

Укопеспонденції «На словах готові. А на ділі?», на
друкованій в № 112 газети «Молодки комунар», гост

ро критикувався Новоукраїнський Ра^.^Я°М°Хну 
погану підготовку комсомольських організацій р У 
до початку навчання в сітці ПОЛ1ТОса11[4п тнськогоУ відповіді до редакції секретар Новоукраінського 
райкому ЛКСМУ А Литвин повідомив, що стаття об 
говорена на засіданні бюро райкому комсомолу на на
пад; секретарів первинних організацій. Іепср сітка 
комсомольської політосвіти пеР^7а7дистамиИ Бюро 
плектовані кваліфікованими пР°па7пня^ 
пайкому комсомолу періодично заслуховує на своїх за 
сіданнях звіти секретарів комсомольських організацій 
колгоспів та підприємств про хід політнавчання.

■

■

■

я

■

ГРАМОТИ ЮНИМ 
аа працю відмінну
ІДЧУТНУ допомогу подали старшокласник!'. 

** Озерської середньої школи колгоспникам арті
лі імені Жданова. Силами учнів 7—10 класів було 
зібрано і вивезено на тік урожай ^кукурудзи з пло
щі 119 гектарів

Але найкраще потрудилися на своїй 15-гектарній 
ділянці члени учнівської виробничої бригади, які 
одержали кукурудзи в зерні з кожного гектара на
багато більше, ніж колгоспники. — по 41 центнеру 
Особливо постаралися влітку Надія Тарасенко, Га
лина Крупа, Катерина Позовна, Зоя Артеменко та 
інші. Школярі дбайливо угноювали площу, прори
вали і спушували сапками міжряддя.

Урожай на учнівських гектарах був би 
вищий, коли б не підвели механізатори з 
ної бригади Федора Боровського. Вони 
культиваторами майже третину рослин, 
посівам непоправної шкоди. Бракоробів було піддано 
нищівній критиці на районній нараді кукурудзово- 
дів. Але ж факт залишається фактом.

Новогеоргіїзський райком партії і райвиконком 
високо оцінили працю юних, відзначили грамотами 
Озерську школу та її учнівську виробничу бригаду 
З приводу цієї події в школі відбувся урочистий 
збір піонерської дружини. Піонери дали слово ще 
краще вчитись і працювати, добитись в наступному 
році врожаю кукурудзи по 50 центнерів з гектара.

М. КОВАЛЕНКО, 
рахівник колгоспу імені Жданова.

У великому будинку, оточеному високими дерева
ми, живе з дочками Раїсою і Наталкою Домна Ми
китівна Горбач та Сталіса Варич з маленькою донь
кою- Зовсім недавно переселилися вони сюди з 
Полтавщини, з села Глобино.

Три подруги — Р.іїса. Наталка і Сталіса почали 
працювати на кінзаводі, нічим особливим не виді
ляючись від інших.

Та довго не могли енергійні комсомолки працю
вати по-старинці. А тут ще почули про діла Ярос
лава Чижа. Вирішили молоді тваринниці і собі на
слідувати почин цього маяка.

Завідуючий свинофермою т. Козін підтримав по
друг. Очолила бригаду Раїса Горбач Дівчата набра
ли укрупнен? групи і зобов’язалися відгодувати 
державі 3000 голів свиней.
Показники спочатку були невідрадними: позначи

лась і відсутність певного досвіду, і погана органі
зація праці на фермі- Але подруг ці труднощі не 
злякали. Перш за все впровадили правильний роз
порядок- раціони годівлі тварин.

Минув час, а з ним прийшли і зрушення: на фермі 
налагоджено водопостачання, є підвісна дорога, змі
нилась організація праці-

Дехто говорить, що в роботі свинарок немає ні
чого особливого. Та це не так. Адже вони ведуть 
уперту, наполегливу боротьбу за кожний кілограм 
приросту живої ваги, за зниження собівартості кож
ного центнера свинини.

В цій боротьбі вже дещо досягнуто. Знято з відго
дівлі 1600 голів свиней, готується до здачі ще 900 
голів. Незабаром і річне зобов’язання буде вико
нано.^

Це лише перші успіхи подруг.
А. ВЕДЕНЕЄВ.

Олександрійський район.
^ваввіаіаіі■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

значно 
трактор- 
вирізали 
завдали

в рільництво та тварин
ництво.Знання. здобуті на 
уроках домоводства, дві 
випускниці використову
ють, працюючи в швейно
му цеху павільйону побу
тового обслуговування, що 
є при радгоспі.

Варто зустрітися й пого
ворити з цими 
юнаками й дів
чатами, 
почути 
вдячності 
гогічному
лекитивові шко
ли, очолюва

ному директором кому
ністом Петром Васильови
чем Мірошниченком, за 
чудовий трудовий гарт, здо
бутий у виробничій бригаді.

Багатьох із них бригада 
виховала, допомогла позбу
тися негативних рис харак
теру, виправити поведінку.

Довгий час ходила по 
школі слава про десяти
класника Леоніда Салої- 
да як про бешкетника. 
І от одного разу на засідан
ні виробничої ради хтось 
запропонував:

— Давайте саме йому до
ручимо керувати бригадою.

Керівник виробничої прак
тики Ніна Максимівна Бо
са підтримала цю, на пер
ший погляд, необачну про
позицію. І не помилилася. 
Леоніда тепер не впізнати. 
Усвідомивши відповідаль
ність, яка лежить на ньому, 
він став прикладом для 
своїх товаришів як у нав
чанні, так і в поведінці. В 
тому, що бригада вирости
ла по 63 центнери кукуруд
зи з гектара, безперечно, є 
і його особистий вклад.

Радгосп в середньому з 
кожного гектара кукурудзя
них плантацій виростив і 
зібрав у цьому році по 41,1 
центнера зерна. На третьо
му відділку з’явилися справ
жні маяки високих врожаїв 
качанистої — механізатори 
Євгеній Вербовий, Василь 
Добровольський та Артем 
Шпак, ланкові Ольга Сло- 
бодзян і Галина Лановенко, 
які на кожному з 221 гек
тарів зібрали по 50 "цент
нерів.

Члени учнівської вироб
ничої бригади старанно вив
чають досвід цих умільців. 
Вони горять бажанням ста
ти врівень з ними, зустріти 
XIV з’їзд ВЛКСМ новими 
успіхами в навчанні й пра
ці. Спостерігаючи, як міц
ніє творчий зв’язок членів 
бригади з ветеранами рад
госпного виробництва, ві
риш: бути новим маякам!

Г. ЛОЄВСЬКА, 
інспектор шкіл Усти- 
нівського райВНО.

ПРИСТРАСНО, 
З ЗАПАЛОМ

П[Е В ШКОЛІ мріяла Зіна про перший свій трудовий 
*““1 день, день самостійного життя, праці. І ось він при
йшов: довгожданий, бажаний.

Промайнули шкільні рони, одержано атестат зрілості, 
медаль: хороші путівки в життя. Роз’їжджались одно
класники — хто на комсомольські будови, хто в Донбас, 
на шахти, хто пробував свої сили, вирішивши вступити 
до інституту.

— Куди ж ти, Зіно? — запитували подруги.
— Залишаюсь працювати в колгоспі. На ферму піду.— 

відповіла дівчатам. 9
— Ти, і на ферму? З медаллю? — щиро дивувались, 

знизували плечима.
Зіна посміхалася. Все одно ж вчитися вона буде. Як 

це вони не розуміють? її чекає сільськогосподарський ін
ститут. А без практичної роботи туди нічого йти.

1 ось перший день роботи на фермі. Набрала групу 
нетелів, і розпочалися трудові будні з їх турботами і 
радощами. Рано вставала, пізно поверталась додому. 
Але вистигала проглянути спеціальну літературу по тва
ринництву, слідкувала за газетами. Коли почався розтел, 
дні і ночі проводила на фермі.

Зіна не нарікає на себе Вона задоврлена своєю ро
ботою. То нічого, що на перш.їх порах надоїла вона від 
кожної корови своєї групи лише по 2000 кілограмів мо
лока. Адже це лише поча.ок. Початок трудової діяль
ності. А успіхи неодмінно будуть. Будуть, тому що Зіна 
Лотар не вміє працювати абияк, тому що в працю вона 
вкладає весь запал, всю пристрасть.

В. ГАВРИЛЕЦЬ.
с. Успенка /
Онуфріївського району. •
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Ш ІТО. Сонце в самому зеніті. Микола розстіб- 
нув комірець ГІМИОГТІ.ЛПИИ ппппямипяп по 

багатоповерхового промислового 
трирічної перерви він знову : 
цех. Знайомий запах машинного масла. Миколі в 
цю ж мить захотілося зняти військову форму 1 
одягти злегка промаслений комбінезон. .

— Демобілізований Циганенко прибув у ваше 
розпорядження, — чітко відрекомендувався він 
секретареві комсомоль
ської організації фабри
ки.

Олександр Чер ні й 
привітно посміхнувся, 
посипались запитання. 
Розговорилися про те, 
що на фабриці загалом 
хороша молодь. Вміє 
добре працювати і від
почивати непогано. Але 
бешкетників, 
сприяння міліції.

Микола Циганенко охоче взявся за доручену 
йому справу. Де € він не з’явився з хлопцями, 
скрізь привітно зустрічали охоронців громадсько
го порядку.

Якось темної осінньої ночі Микола повертався 
з відділення міліції. Рвучкий північний вітер під
штовхував у спину, з шумом зривав з дерев лис
тя. Раптом десь поруч почулося:

— Рятуйте!
Крізь пітьму Микола помітив кілька силуетів. 
Один злодій кинувся втікати, другий, вихопив

ши ножа, кинувся до дружинника. Роздумувати 
було ніколи: з швидкістю блискавки схопив руку 
з ножем і звернув її за спину негідомого...

На рахунку відважного дружинника не один 
такий випадок.

нув комірець гімнастьорки, попрямував до 
) корпусу. Після 
зайшов у пресовий

ж завелося в місті кілька
Отож треба

Цілинному краю—рік
26_ ГРУДНЯ минув рік з того дня, коли Указом Пре

зидії Верховної Ради Казахської PCP у республіці 
було утворено Цілинний край.

Найбільша в Радянському Союзі житниця стає 
районом потужної індустрії.

Невпинно розвивається і удосконалюється сіль
ськогосподарське виробництво. 1961 рік довів, що 
там, де правильно ведуть сільське господарство, на
віть в умовах посухи одержують високі врожаї. 
Тепер думи, сподівання і діла цілинників зв’язані з 
перетворенням в життя добрих порад М. С. Хру
щова: .раз і назавжди покінчити з травопіллям, пе
рейти на просапну систему землеробства, відкрити 
простір кукурудзі, - - -
рякам.

Цілинники ведуть 
наступного року: до 
близько 14 мільйонів 
чотири п’ятих усього ярого клина, 
ще не бувало. За літо піднято додатково один міль
йон гектарів цілини. Посиленими темпами провади
ться ремонт тракторів, посівних, грунтообробних 
машин.

горохові, бобам, цукровим бу-

уперту боротьбу за врожай 
весняних робіт підготовлено 
гектарів земель — без малого 

Ніколи такого

(ТАРС).

Найкращі спортсмени року
МОСКВА, 27 грудня. (ТАРС). Федерація спортивної преси і 

радіо СРСР провела серед спортивних журналістів традицій
ний новорічний опит, в результаті якого визначено найкращих 
спортсменів Радянського Союзу за 1961 рік:

1.
2.
3.
4.

Валерій БРУМЕЛЬ — легка атлетика.
Юрій ВЛАСОВ — важка атлетика.
Ірина ПРЕСС — легка атлетика.
Ігор НОВИКОВ — сучасне п’ятиборство.

5. Тамара ПРЕСС — легка атлетика.
6. Лев ЯШИН — футбол.
7. Михайло БОТВИННИК <- шахи.
8. Тетяна ШЕЛКАНОВА — легка атлетика.
9. Валентина СТЕН І НА —• ковзанярський спорт.
10 і 11 місця поділили Юрій МЕЛІХОВ — велосипедний 

спорт і Віктор КОСИЧК1Н — ковзанярський спорт.

|У КУБИНСЬКИХ ДРУЗІВ Уміють юні кубин
ці добре навчатися, 
уміють добре й від
почивати. За прик

ладом своїх радянських друзів вони 
створили хор. Дуже подобаються їм ро
сійські пісні «Смело, товарищи^ 
«Если бы парни всей земли».~ 
то вони співають їх. Заслуженим успіхом

...............
;и, в ногу», 0
Тепер час- 0 

ти вини сіііиипуі о іл. ^иьлульвНим уСПІХОМ ‘ 
серед учнів училища користується і ку- І 
бинський ансамбль народних інструмен- \ 
тїо. і

Фото В. КОВПАКА.

ІШН! ПОСЛАНЦІ Куби з притаманною
4 їм завзятістю виправдовують виявле
ні не революційним урядом довір'я—оволо- 
I дівають сільськогосподарськими маши- 
0 нами в Бобринецькому училищі механі- 
0 зації сільського господарства (знімки 
\ згори вниз).
і На заняттях кубинці — майбутні ме- 
а ханізатори навчаються практично запус- 
а кати і водити трактори, самостійно пра-
а цювати на комбайнах. В цьому їм бага- (І 
І то допомагають їх щирі радянські друзі. (І 

Ось і зараз вільний від занять час ку- 0 
бинець Хосе Луїз Кастро (ліворуч) і 
юнак зі ~ ~ -
ського району Володимир Норов прово - ■ 
дять біля трактора «Беларусь» (знімок х 
№ 2). ' 
А в цей час у читальному залі (зні

мок № 3) /ван Шеремет, колгоспник ар
тілі «Зоря комунізму» Знам’ енського

І
♦

І
І

І
і

ЙДЕ газ 
[найбільшого родовища

ГАЗЛІ. (ТАРС). Почались виробничі ви
пробування нового газопроводу Газлі—Ка
ган. Ця магістраль зв’язала найбільше з 
країні родовище природного газу з діючим 

району (ліворуч), допомагає своєму дру-^лраз газопроводом Джаркак—Бухара 
гові Раймундо Карреро читати «/сторно »Самарканд—Ташкент. Головна узбецька
Великої Вітчизняної війни Радянського г магістраль щодоби одержуватиме з Газлі 
Союзу 1941 1945 рр.». ібільше чотирьох мільйонів кубометрів при-

Прибуття пошти з далекої Куби в Боб- Т
ринець — радісна подія. Ось одержав гР°Д,,0Г0 газУ- 
листа Мартінес Касільдо (праворуч). \ Ц“- --------Цим починається експлуатація найбіль- 

Зараз наш кооператив, — читає Цілого в нашій країні родовища «голубого 
палива», яке забезпечуватиме природним 
газом не тільки Узбекистан і Казахстан, 
але й великі промислові райони Уралу. Те
тер звідси провадиться будівництво найпо
тужнішого в світі газопроводу, перша чер- 

якого стане до ладу через два роки.

Лі. Касільдо, — успішно готується до по- і 
0 сівної кампанії. Хороше працюється в 

кооперативі!
0 Від такої приємної звістки сяють об- і 
Ф личчя його друзів Крус Хуана і Хосег 
| Молінедо. (знімок № 4).

Якось Микола поспішав на нічну зміну. и
Чорні хмари низько пливли над землею. В 

світлі електричних ліхтарів кружляли сніжинки. 
Впаде така сніжинка на обличчя і перетворюєть
ся в цяточку, лоскоче приємно. Юнак зупинився, 
запалив цигарку, глянув на годинника і попро
стував далі. Все гучніше доносився шум фабри
ки. Раптом попереду, пересікаючи перехрестя, 

пальта.
— В чому справа? — 

запитав Микола.
Той розгублено кинув 

на бігу:
— Там бандити, — і 

махнув рукою в бік дво
поверхового будинку.

Циганенко кинувся в 
_________________ _____  Під’їзд. Швидко підняв

ся по східцях на другий 
поверх. В одну мить із темряви 
і з силою вдарив Миколу ножем.

Лікарня. Дві години складної 
чалися успіхом. Микола помер...

Народний суд засудив вбивцю 
вищої міри покарання — розстрілу. 
ЗАГИНУВ М. Циганенко, назавжди 

колективу справжній товариш. Тоді 
брат Леонід твердо сказав матері:

— Буду в усьому таким, як Микола.
Він поступив працювати на брикетну

за короткий час освоїв спеціальність слюсаря.
Ще за життя брата ходив Леонід до начальни 

ка відділення міліції, щоб його теж прийняли 
бригаду сприяння міліції.

— Малиіі ще, ф підростеш — 1 ми тебе з ра 
дістю приймемо.

А зараз груди Леоніда прикрашає значок дру 
жинника.

Щовечора разом з товаришами по роботі, одя 
гає Л. Циганенко кумачеву пов’язку і виходить 

5 на вулиці міста. На рахунку комсомольця — не 
5 один затриманий хуліган. І відрадно, що поруш 
Оників громадського порядку стає все менше 
> менше.
/ Так, Леонід став надійною зміною Миколі. Ио 
2 го теж люблять 1 поважають люди, бо він щодня 
/щогодини робить для них хороше, корисне діло 
< пильно охороняє їх спокій.

Раптом попереду, 
пробіг чоловік без шапки і

—0—
В Індонезії 

створено 
оперативний штаб
ДЖАКАРТА. (ТАРС). 

Президент Індонезії Сукар- 
но створив сьогодні опера
тивний штаб по визволенню 
Західного Іріану. Його очо
лює заступник начальника 
штабу армії бригадний гене
рал Ахмед Джані.

Новий штаб, заявив Джа
ні, «координуватиме всі дії 
збройних сил з метою визво
лення Західного Іріану від 
голландців».

виринув бандит

операції не увіп-

Пєшкова до най-

пішов 3 
Миколин

фабрику

В. СТРЕЛЬЦОВ, 
секретар партбюро Байдаківської брикет

ної фабрнки.
&........................................

Напередодні канікул
и АБЛ И ЖАЮТЬСЯ зимові ка- 
жж нікуди в школах — пора 
веселого і корисного відпочин
ку дітей. Багато цікавих захо
дів буде проведено в містах і 
селах області. Серед них — 
новорічні ранки, бали-маскара- 
ди, літературні вікторини, зу
стрічі з передовиками промис
лових підприємств, новобудов, 

' транспорту, сільського госпо
дарства.
1 Значне місце на час канікул 
) відводиться змаганням з різних 
І видів спорту. Цікавими мають 
.бути поєдинки шахістів, баскет
болістів і волейболістів, резуль

тати яких увійдуть у залік пер- 
>шої обласної спартакіади серед 
І колективів фізкультури шкіл- 
інтернатів (з решти видів спар
такіади змагання відбудуться 

'весною і влітку). „ 
1 Нинішні зимові канікули особ
ливо знаменні для школярів

. Пишеться 
історія села

1—1 Л ОДНОМУ з молодіж-
1 1 них вечорів, який прохо- 

у Гданській середній 
• школі, юнаки і дівчата за-

I істо- 
і рію села Глішського. Цю хо- 
I рошу ініціативу підхопили

:

див у
£ ШКОЛІ, гиііопи і діичві
2 пропонували написати 
і рію села Глинського. 11 
І рошу ініціативу
І вчителі
1 Нам цікаво було взнати, 
5 що перші поселенці прийшли 
І сюди з лівобережної Украї

ни ще за часів існування За
порізької Січі. А вже в 1861 
році тут жило більше пів
тори тисячі селян. Особливо 
детально вивчався любите
лями історії період Жовтне
вої революції та роки ко
лективізації. Літопис сёла 
вже доведено до переможно
го 1945 року’.

Учитель історії І. П. Ев
тушенко, якому доручено цю 
справу, разом з своїми по
мічниками членами історич
ного гуртка Ніною Токман, 
Валентиною Кошеленко, Га
линою Неподвижною вишу- - 
кують різну літературу, роз- ♦ 
питують старожилів, очевид- ♦ 
ців подій, збирають доку- ♦ 
менти. •
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«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

БК 00749. Зам. № 8789. T. 27.000.

Кіровоградщини. їх вперше до
пускають до республіканських 
змагань з настільного тенісу, 
баскстбола і волейбола, спор
тивної гімнастики.

Перед відповідальними поє
динками, які провадитимуться 
в першій декаді січня б Києві, 
Дніпропетровську, Миколаєві, 
Харкові, відбулися обласні зма
гання. Серед тих, хто боровся 
за першість із спортивної гім
настики, найснльнішими вияви
лися, олександрійські юнаки 
Юрій Сторожснко, Анатолій 
Чорний і Віктор Бслявцев. У 
дівчат перші два місця виборо
ли кіропоградкн Світлана Боб
рова і Валентина Ернст. Трете 
місце дісталось олександрій
ській школярці Аллі Зарубі.

У тенісистів право захищати 
спортивну честь області на рес
публіканських змаганнях завою- 
пали Микола Горбулснко і Ніна 
Карпова (Знам'янка), Олек
сандр Водяницький і Алла Хо- 
рольська (Кіровоград), Віктор 
Матушін і Світлана Василькова 
(Олександрія).

Юні баскетболісти і волей
болісти мірялися силами з до
рослими. Збірна баскетбольна 
команда обласного відділу на
родної освіти програла спорт
сменам кіровоградського «Спар- 
така», а дівчата — колективові 
швейної фабрики. Юні волей
болістки також зазнали пораз
ки — від жінок заводу «Дина
мік». Зате хлопці взяли реванш 
у зустрічі, з волейболістами 
Кіровоградської школи вищої 
льотної підготовки цивільного 
повітряного флоту.

П. 1ВАНЕНКО.

Наступний номер «Моло
дого комунара» вийде 1 січ
ня 1962 року.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир».| «КІНЕЦЬ 
ДОРОГИ». Початок о 10 год, 
ранку, 12, 2, 4 год. дня, 6, 8, 10 
год. вечора.

Кінотеатр «Сивашець». «БЕЗ
ХАРАКТЕРНИЙ ЧОЛОВІК», 
Початок о 3 год. 30 хв. дня, 
5 год. 40 хв., 7 год. 50 хв., 10 
год. вечора.

Кінотеатр 
Для дітей. 
РАБЕЛЬ». 
ранку і 12
КА». Початок о 1 год. 30 хв., 
З год. ЗО хв. дня, 5 год. ЗО хи., 
7 год. ЗО хв. та 9 год. ЗО хв. ве
чора.

їм. Дзержинського, 
«ЛІТАЮЧИЙ КО- 

Початок о 10 год. 
год. дня. «ВЕСЕЛ-


