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Кандидати в депутати - 
кращі сини Батьківщини

7 лютого на Семенівсько-Головківському вугільному 
розрізі відбулися багатолюдні передвиборні збори шах
тарів, присвячені висуванню кандидатів у депутати Вер
ховної Ради'- СРСР.

Першим взяв слово заступник головного інженера 
розрізу М. К. Петраченко. Він вносить пропозицію ви
сунути від колективу розрізу кандидатом у депутати 
Ради Союзу по Олександрійському виборчому округу 
№ 505 члена Президії ЦК КПРС, першого секретаря 
ЦК КП України Миколу Вікторовича Підзорного.

Виступаючий говорить про величезну державну і пар
тійну роботу кандидата в депутати і закликає всіх при
сутніх віддати свої голоси за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних.

Машиніст екскаватора П. І. Брагін від усього серця 
підтримує пропозицію т. Петраченка. Він також нази
ває кандидатом у депутати Ради Союзу ім’я міністра 
будівництва електростанцій СРСР Гната Трохимовича 
Новикова.

— Ми добре знаємо тов. Новикова, — говорить тов. 
Брагін, — як невтомного борця за щастя народу. На 
посту начальника будівництва Кременчуцької ГЕС Гнат 
Трохимович зарекомендував себе чудовим будівельни- 
ком-енергетиком, хорошим організатором, чуйним ке
рівником.
’ На трибуні — начальник розрізи М. А. Федосенко. 
Він гаряче підтримує висунуті кандидатури, розповідає ■ 
про велике трудове піднесення, яке панує серед робіт
ників у дні підготовки до виборів до Верховної Ради 
СРСР.

Збори одностайно постановили висунути кандидатами 
в депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР по 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ 
№ 505 товаришів МИКОЛУ ВІКТОРОВИЧА ПІДГОР
НОГО і ГНАТА ТРОХИМОВИЧА НОВИКОВА.

Цього ж дня багатолюдні збори трудящих по вису
ненню кандидатів у депутати відбулися на Кремен
чуцькій гідроелектростанції, у колгоспі імені Щорса 
Долинського району.

На передвиборних зборах тут висунуті кандидатами у 
депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР по 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ 
№ 505 член Президії ЦК КПРС, перший ’секретар ЦК 
КП України МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ ПІДГОРИ И И 
і міністр будівництва електростанцій СРСР ГНАТ ТРО
ХИМОВИЧ НОВИКОВ.

---------------------------ОЪОЪО—————

Кубі бути вільною!
ТЛУ БА! Країна, до якої зараз прикована увага міль- 
->*' йонів людей світу. Всі, хто має щире серце і ясний 
розум, підтримують величну боротьбу невеликого, але 
відважного народу за свободу і честь своєї Вітчизни. 

Ріками крові і смертю кращих синів свого народу за
воювала Куба право називатися вільною серед вільних. 
Та імперіалісти США намагаються перешкодити ку
бинцям будувати своє щастя. Вони як вогню бояться 
соціалістичних перетворень в цій країні. Щоб запобіг
ти поширенню соціалістичної революції на всьому ла
тиноамериканському континенті, американський імпе
ріалізм скликав нараду в Пунта-дель-Есте. І тут він 
потерпів ганебний провал. Гнів і обурення викликають 
його підступні наміри.

Позавчора в приміщенні Бобринецького технікуму 
сільського господарства відбувся мітинг трудящих рай
центру і кубинських юнаків, які навчаються в училищі« 
механізації сільського господарства. Мітинг відкрила 
сфретар Бобринецького райкому КП ^України Н. С. 
Олійник. Потім виступив учень училища механізації 
Олександр Шеремет.

— Нарада міністрів закордонних справ країн Орга
нізації американських держав, — говорить він, — під 
тиском США прийняла несправедливу резолюцію про 
штучну ізоляцію Куби від американського континенту. 
Нічим не прикрита підготовка імперіалізму до нової 
інтервенції проти Куби, загроза знесилити її економіч
ною блокадою викликає справедливий гнів прогресив
ної громадськості всього світу. І хай пам’ятають янкі, 
що Куба не одинока. Наші серця, серця всіх чесних 
ліОдей з Кубою. Руки геть від Куби!

Ми зібрались на цей мітинг, — сказав кубинець 
Роландо Альбарес, — щоб затаврувати ганьбою амери
канських імперіалістів, які знову протягують свої зві- 
пині лапи до свободолюбиво! Куби. Американський ім
періалізм, відчуваючи свою загибель, прагне придушити 
Еволюційний рух в будь-якій країні, в тому числі і на 
?(убі. Але нас не заляка™. Куба веде справедливу бо
рьбу, будує нове прекрасне життя, е маяком у 
рнзвольній боротьбі для латиноамериканських народів. 
Ми не боїмось, бо знаємо, що з нами все чесне люд- 
’’ 0 світу, весь табір соціалізму, з нами могутній і вір- 
сТ. друг — Радянський Союз.
"’’цл мітингу виступили також доярка колгоспу імені 

з’їзду КПРС Бобринецького району Валентина Ко- 
л ' „убинець Хуан Ваядарес, секретар обкому ЛКСМУ 
УС’ГТі Лащсвська.

Учасники мітингу з великим піднесенням прийняли 
•ти президенту республіки Куби Освальдо Дортікосу, 

л’^Еер-міністру Фіделю Кастро, а також Асоціації мо- 
ПРЄнХ повстанців Куби, в яких висловлюють свою під- 
Ло;1' .. героїчному народу в його справедливій бо- 
триму 
ротьбі- у

КИЇВ. Група учасників
республіканської наради ! _
молодих кукурудзоводів З І '- - >■■
Кіровоградщини оглядає но
ві сільськогосподарські ма- [ ~ . - -
шини на Виставці передо- ЙКг
вого досвіду в народному 
господарстві УІ’СІ’.
Фото ІО. МОСЕНЖНИКА.

(Фотохроніка РЛТЛУ). •>і^і«иаиякж ...
ЧЛЛЛЛАКЛААЛЛ/V4-НУ) МЫНЫ;

ПОЛУМ'Я МОЛОДИХ СЕРДЕЦЬ, НАТХНЕННУ ПРАЦЮ” 
великій справі комунізму

Республіканська нарада молодих ку ку р у дзовод ів
Два дні в Київському палаці спорту молоді кукуруд- 

зоводи Радянської України вели ділову розмову про 
те, як збільшити свій патріотичний внесок у велику 
справу будівництва комунізму, дати країні вдосталь 
продуктів сільського господарства. Все полум’я гаря
чих сердець, комсомольське завзяття, натхненну пра
цю — успішному здійсненню історичних рішень XXII 
з’їзду партії, Програми КПРС — таке одностайне 
прагнення комсомольців, всієї молоді, що ведуть на
полегливий штурм нових рубежів славного семиріччя.

В кожній промові, проголошеній з трибуни наради, 
відчувалось глибоке піклування про дострокове вико
нання взятих на 1962 рік високих зобов'язань. Адже 
скоро весна, не за горами той час, коли сотні тисяч 
юнаків і дівчат, разом з усіма хліборобами республіки, 
вийдуть в поле, щоб покласти в землю золоті зерна н 
виростити на комсомольських гектарах найвищі в сві
ті врожаї «королеви полів». Щоб цього добитися, тре
ба своєчасно подбати про добрива, насіння, добре під
готувати машини, кожному кукурудзоводові оволодіти 
правилами передової агротехніки. -

В похід за велику кукурудзу юнаки і дівчата виру
шають сповнені сил і енергії, озброєні могутньою тех
нікою, якою щедро оснащає Батьківщина колгоспи і 
радгоспи. Вірний шлях до успіху вони бачать в цінних 
порадах і настановах, які дав Микита Сергійович Хру
щов на республіканській нграді працівників сільського 
господарства України та на зональних нарадах, в чу
довому досвіді передовиків, у великих досягненнях ра
дянської науки. •

Хай же вам щастить, невтомні трудівники соціаліс
тичних ланів! Великих, багатих вам врожаїв!

Вчора, 7 лютого, на нараді тривало обговорення до
повіді першого секретаря ЦК ЛКСМУ Ю. Н. Єльченкт 
«Про завдання молодих кукурудзоводів республіки по 
вирощуванню високих урожаїв кукурудзи в 1962 
році».

Минулий рік був для нас особливо знаменним, гово
рить ланкова колгоспу імені Калініна Тернопільської 
області Марія Тимчук. Мені пощастило побувати на 
січневому Пленумі ЦК КП України, де з великою яск
равою промовою виступив товариш М. С. Хрущов. Всім 
нам глибоко в серце запали його настанови і поради. 
Наші комсомольці, всі колгоспники керувались ними 
у своїй практичній роботі.

Марія Тимчук розповідає, що на Тернопільщині на
раховуються сотні майстрів високих урожаїв кукуруд
зи. За їх методами торік працювали 782 ланки і 278 
молодіжних агрегати, які на площі 77 тисяч гектарів 
зібрали хороший урожай.

В роботі молодим кукурудзоводам області значно 
допомогло застосування технологічної карти, яка роз
роблена на основі передових методів праці знатних 
майстрів. Як робітники на заводі, перш ніж варити 
сталь, досконало вивчають технологію виробництва, 
так і ми, кукурудзоводи, підкреслює тов. Тимчук, повин
ні знати, коли і як провести той чи інший агротехніч
ний захід.

Ідучи назустріч Пленуму ЦК КПРС, з’їздам ВЛКСМ, 
ЛКСМУ, ланка Марії Тимчук веде напружену бороть
бу за одержання в 1962 році 100 центнерів зерна куку
рудзи на кожному з 100 гектарів. Зараз члени ланки 
заготовляють місцеві добрива, а механізатори вивозять 
їх на ділянку — на кожний гектар по 25 і більше тонн.

Тепло зустріли учасники наради виступ знатної лан
кової з колгоспу імені Першого травня Черняхівського 
району Житомирської області, Героя Соціалістичної 
Праці Н. Г. Заглади. Вона розповіла молоді про те, як 
починала свій трудовий шлях батрачкою у куркулів і 
поміщика, яке велике щастя дає їй, вже літній жінці, 
вільна радісна праця на колгоспних ланах, бо плоди 
цієї праці йдуть на користь всьому суспільству, всім 
людям, служать великій справі комуністичного будів
ництва в нашій країні.

Надія Григорівна поділилась з учасниками наради 
досвідом вирощування зернових культур, цукрових 
буряків, картоплі, льону. Вона повідомила, що її лан
ка тримає світовий рекорд по вирощуванні льону: лан
ка за один рік зібрала два урожаї і одержала 41 цент
нер льоноволокна з гектара.

Ллє кукурудзу у нас, на Поліссі, колись зовсім не 
вирощували, говорить тов. Заглада. У нас навіть і на
сіння її не було. Одного разу на нараді передовиків 
сільського господарства України товариш Микита 
Сергійович Хрущов порадив мені спробувати посіяти 
на Поліссі кукурудзу. Я дала згоду. Коли приїхала до
дому, мене вже чекало насіння кукурудзи, яке літаком 
було надіслано в наш колгосп.

І радісно, і тривожно було мені братися за нову 
справу. Але якщо дала слово — всіх сил докладай, а 
додержуй його. Посіяла я тоді під заступ, вручну. Ви
росла кукурудза сантиметрів ЗО і сіла. А у нас на краю 
села жив старий дідок, йому вже було років за 80. Ро
бити йому було нічого, от він ходив скрізь і придив
лявся, що робиться на селі. Подивився один раз па 
мою кукурудзу і каже: «Це якби ви, Надіє Григорівно, 
з богом в серці сіяли її, то може її виросла б ця куку
рудза».

Ну, що мені було робити? 1 вирішила я піти до 
агронома в МТС, порадитись. «А ви зробіть піджив
лення курячим послідом, підлийте розчин під кожне 
стебло та підгорніть» — так мені сказали в МТС. ' Я 
цс все виконала. І що ж ви думаєте — за два тижні 
кукурудзу не можна було впізнати, вона почала рос
ти, набирати сили. От тоді знову прийшов цей дід та й 
каже: «А ви знаєте, товариші, Надія Григорівна хоч 
і комуніст, а мабуть богу молиться, бо такої кукуруд
зи не діждала б». (Сміх в залі. Оплески).

1 з того часу почала я, дорогі друзі, вирощувати цю 
чудову культуру. По 60, 70, 80, 90, 100 і навіть по 
1І1 центнерів збирали ми врожай качанистої з кож
ного гектара. Вона дає і зерно, і хороший силос — 
а значить, і молоко, і м’ясо, і Сало.

Я закликаю вас, товариші, беріться по-справжньому 
за вирощування цієї чудової культури, впроваджуйте 
передову агротехніку, досягнення науки, застосовуйте 
багату техніку, яку зараз ми в достатку маємо в кож
ному колгоспі ї радгоспі, і ви доб’єтеся великих успіхіа.

Про наполегливу боротьбу молдавських комсомольців 
і молоді за вирощування високих урожаїв кукурудзи 
розповів в своєму виступі секретар ЦК ЛКСМ Молда
вії М. В. Бондаренко. Він зазначив, зокрема, що велику 
допомогу в цьому подає республіці створена за рішен
ням ЦК ВЛКСМ зональна рада по районах України і 
Молдавії, яка організовує широкий обмін досвідом ви
робництва цієї культури.

Кукурудза стала справжнім господарем наших ланів, 
сказала ланкова колгоспу «Дружба» Іршавського райо
ну на Закарпатті Марія Мелай. Приємно усвідомлюва
ти, що серед комсомольсько-молодіжних ланок області 
найвищий урожай її виростила наша ланка. Ми одер
жали по 101 центнеру зерна і по 700 центнерів зеленої 
маси з гектара. Інші комсомольсько-молодіжні ланки 
колгоспу «Дружба» виростили по 60—90 центнерів. ЦК 
ЛКСМ України високо оцінив роботу первинної комсо
мольської організації артілі, яка зайняла одне з перших 
місць в республіканському змаганні кукурудзоводів.

Промовець підкреслює, що запорукою успіху було 
впровадження у виробництво передового досвіду, яко
му навчили молодь колгоспу знатні кукурудзоводи 
Ю. Ю. Піщ’єж і Г. М. Ладані, і висловлює їм за цю 
науку щиру комсомольську подяку.

Про роботу учнівської виробничої бригади кукурудзо
водів Мишурннрізької середньої школи Верхньодніпров
ського району на Дніпропетровщині розповів керівник 
цієї бригади Василь Бондар. Ще в 1949 році, за ініціа
тивою Марка Озерного, в школі була створена ланка 
кукурудзоводів. Тепер тут працює бригада, яка в ми
нулому році на 10 гектарах одержала по 76,5 центнера 
сухого зерна кукурудзи і по 125 центнерів гарбузів з 
гектара. У 1962 році учні вирішили одержати по 90 
центнерів зерна на кожному з 15 гектарів. «Озернятам» 
допомагає послідовниця прославленого кукурудзовода 
Г. Г. Стара.

В Мншуринрізькій школі створено школу кукурудзо- 
водів-«озернят». Завдання її полягає в тому, щоб тісні
ше зв’язати середню загальноосвітню школу з потреба
ми сільськогосподарського виробництва, підготувати 
постійні кадри для колгоспу, які добре будуть обізнані 
з «секретами» вирощування 200-центнерннх врожаїв ку
курудзи.

Марія Гапончук з колгоспу «Україна» Клеванського 
району Ровенської області і Валентина Синеок з кол
госпу «Дружба» Бердянського району Запорізької об
ласті очолюють комсомольсько-молодіжні ланки, які до
бились перших успіхів у вирощуванні кукурудзи на ве
ликих площах. Борючись за звання колективів кому
ністичної праці, ровенські і запорізькі молоді трудівни
ці в нинішньому році взяли на себе підвищені зобов’я
зання. Виступаючи з трибуни наради, ланкові говорили 
різними словами, але думка у них була одна: ми пра
цюватимемо так, щоб бути гідними високого звання 
будівника комунізму.

Продовження на 2-4 стор.



ПОЛУМ’Я МОЛОДИХ СЕРДЕЦЬ, НАТХНЕННУ ПРАЦЮ 
ВЕЛИКІЙ С ПР А ВІ КОМУНІЗМУ

(Продовження).

Секретар ЦК. ВЛКСМ В. А. Саюшев у своєму виступі 
повідомив, що днями ЦК ВЛКСМ підбив підсумки все
союзного соціалістичного змагання молодих кукурудзо- 
водів по вирощуванню високих врожаїв в 1961 році. Пе
реможцями визнані по Українсько-Молдавській зоні 
Молдавська республіканська. Полтавська і Кіровоград
ська обласні комсомольські організації.

Представникам Полтавської і Кіровоградської облас
тей тон. Саюшев вручає перехідні Червоні прапори ЦК 
ВЛКСМ і Міністерства сільського господарства Союзу 
РСР, почесні грамоти ЦК ВЛКСМ.

Приймаючи перехідні Червоні прапори, секретар Пол
тавського обкому комсомолу В. Г. Прокопенко і секре
тар Кіровоградського обкому комсомолу О, Ф. Мальова
ний урочисто запевнили учасників наради, що молодь, 
комсомольці Полтавської і Кіровоградської областей 
докладуть всіх сил, щоб у четвертому році семирічки 
добитись те вищих показників у вирощуванні куку
рудзи.

На нараді, тепло зустрінутий присутніми, виступив з 
промовою Голова Ради Міністрів Української РСР 
В. В. Щербицький.

Приємно і радісно було слухати, говорить гов. ЇДер- 
бицький, змістовні, запальні промови молодії < будівни
ків комунізму, як і яскраві, душевні поради і побажан
ня представників старшого покоління —- прославлених 
майстрів високих врожаїв Євгенії Олексіївни Долишок 
та Надії Григорівни Заглади. Серце наповнюється гор
дістю за нашу рідну партію, за любиму Батьківщину, 
які створили всі умови для творчої праці, щасливого і 
радісного життя нашого народу.

Молодь України, яка йде в перших рядах всенарод
ної боротьби за комунізм, багато вкладає сил в розви
ток сільського господарства, зокрема в збільшення ви
робництва кукурудзи. В минулому році в республіці на 
вирощуванні кукурудзи працювало близько ЗО тис. 
комсомольсько-молодіжних ланок і учнівських вироб
ничих бригад. Всього у вирощуванні кукурудзи брало 
участь близько 400 тисяч сільських кликів і дівчат.

Республіканська нарада молодих кукурудзоводів бу
де мати велике значення, бо вона дала змогу обміня
тись досвідом, порадитись, що потрібно зробити для 
дальшого різкого збільшення виробництва кукурудзи, 
як краще використати молодечий запал, енергію і 
завзяття на розв’язання найважливішого зіздання на
шої партії — збільшення виробництва зерна, як осно
ви всього сільськогосподарського виробництва.

Дозвольте від імені Центрального Комітету Кому
ністичної партії України і Уряду передати вам і всім 
молодим передовикам сільського господарства нашої 
республіки, які показують зразки свідомого, комуніс
тичного ставлення до праці, палкий пр4івіт і сердечно 
побажати вам нових великих успіхів у роботі, навчан
ні і особистому житті.

Далі тов. Щербицький детально спиняється па під
сумках минулого, 1961 року, наводить переконливі циф
ри і факти про величні досягнення радянського наро
ду, в тому числі і трудящих Радянської України, в 
боротьбі за здійснення грандіозних планів комуністич
ного будівництва, накреслених історичними рішеннями 
XXII з’їзду КПРС і новою Програмою нашої партії.

По республіці в цілому семирічний план виконується 
з випередженням майже на рік. а по ряду важливих 
галузей — навіть на 2 роки.

■З перших днів нового року працівник,і промисловос
ті, будівництва, транспорту наполегливо працюють, 
щоб забезпечити успішне виконання плаи-з четвертого 
року семирічки.

Микита Сергійович Хрущов у звітній доповіді на 
XXII з’їзді КПРС дав високу оцінку роботі нашої рес
публіки по збільшенню виробництва зерна в 1961 році. 
Посівні площі сільськогосподарських культур збільши
лись проти 1960 року на 388 тисяч гектарів, 
розширено площі посіву кукурудзи на зерно в повній 
стиглості, бобових культур, цукрових буряків і соняш
ника. Перевиконано план вихідного поголів'я --------- '
рогатої худоби і свиней.

Приріст поголів’я великої рогатої худоби по всіх 
категоріях господарств за рік становив 1.670 тисяч 
голів, у тому числі корів — 292 тисячі, поголів’я сви
ней збільшилось на 3.409 тисяч, овець і кіз — на 623 
тисячі голів.

В минулому році республіка одержала близько 2.1 
мільярда пудів зерна кукурудзи, зібраної в молочно- 
восковій стиглості, тобто . виконала зобов’язання, взя
те на січневому Пленумі ЦК КПРС, ділом відповіла 
на критику, якій було піддано на цьому Пленумі рес
публіку. В засіки Батьківщини засипано 786 мли. пу
дів хліба. Такої кількості зерна колгоспи і радгоспи 
нашої республіки те ніколи не виробляли і не прода
вали державі.

В успішному виконанні взятих зобов’язань важливу 
роль відіграла кукурудза, валовий збір сухого зерна 
якої становив 627 мільйонів пудів, або майже ЗО про
центів до валового збору всіх зернових культур Дер
жаві продано зерна кукурудзи 179 мільйонів пудів,- 
втроє більше проти 1960 року, зернобобових культур 
одержано 82 мільйони пудів, або в два рази більше.'1

Успіх нашої республіки у збільшенні виробництва зер
на вирішили кукурудза, озима пшениця і горох, пито
ма вага яких у валовому зборі зерна становить майже 
оО процентів. ’

В грудні 1961 року відбулася нарада працівників сіль
ського господарства України, на якій було обговорено 
нХУМХХІїаЛ,ИНУЛтгпп/-К * завдання по виконанню рі
шень XXII з їзду КПРС в справі дальшого піднесення 
сільського господарства республіки.

В своїй промові на цій нараді товариш М. С. Хпу- 
щов дав глибокий аналіз стану сільськогосподарської о 
виробництва, вказав нам на величезні можливосгі і 
резерви по збільшенню виробництва зерна, м’яса мо
лока та іншої сільськогосподарської продукції’ які 
полягають в кращому використанні земель в поліп
шенні структури посівних площ за рахунок розширення 
посівів кукурудзи, зернобобових культур та цукрових
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великої

буряків на корм худобі, особл.іво серйозну увагу звернув 
М. С. Хрущов на недостатнє використання можливос- 
тей республіки по збільшенню виробництва кукурудзи 
на зерно і силос.

В минулому році ми одержали сухого зерна куку
рудзи лише по 25,8 центнера з гектара, а зелелої маси 
з качанами у молочно-восковій стиглості всього по 161 
центнеру з гектара. Для нашої республіки це дуже 
мало. Колгоспи і радгоспи всіх областей України мо
жуть одержувати значно вищі врожаї кукурудзи. Не 
стверджують такі факти. В минулому році 249 кол
госпів і радгоспів, близько 8,5 тисячі ланок зібрали 
сухого зерна кукурудзи по 50—70 центнеріз з гектара. 
На площі 533 тисячі гектарів зібрано зерна по 40—60 
і більше центнерів. В тому числі понад 4.000 молодіж
них ланок одержали по 50 і більше центнерів кукуруд
зи з гектара.

Важливо відзначити, що високі врожаї зерна куку
рудзи і зеленої маси одержано в багатьох колгоспах і 
радгоспах усіх зон республіки. '

Візьмемо степову зону, де часто посилаються на не
сприятливі метеорологічні умови. В цій зоні на площі 
близько 70 тис. гектіфів одержано урожай зерна куку
рудзи понад 50 центнерів з гектара. Радгосп <Беса- 
рабський» Тарутинського району, який ро л аіиовьн.іи в 
більш посушливій частині Одеської області, одержав 
урожай сухого зерна по 52,4 цнт. з гектара на площі 
1690 гектарів.

В Донецькій області радгосп «Шахтар» Велико-Но- 
восілківського району на площі 1.120 гектарів одержав 
урожай сухого зерна кукурудзи по 52,3 центнера з 
гектара.

Ці тД 
врожаю

300 — 400 центнерів силосної 

району Київ-

посіві вносилися ор- 
своєчасно І ВИСОКО-

КОМСОМОЛЬСЬКО МО.1О- 
гектарів зібрали по 

площі

багато інших прикладів одержання високого 
кукурудзи в посушливих умовах степової зо

ни показують, наскільки безпідставні пояснення тих 
керівників, які, одержавши низькі врожаї, шукають 
причини цього не в своїй г.огаїйй роботі, а в неспр іят- 
ливих метеорологічних умовах.

В лісостеповій зоні багато колгоспів Київської, Іср- 
каської. Полтавської, Вінницької та інших областей 
виростили по 50 — 60 і більше центнерів зерна куку
рудзи з гектара та по 2?? 122 цс:
маси.

Колгоспи і радгоспи Кагарлицького 
ської області на площі 3.929 гектарів зібрали врожай 
кукурудзи по 50,1 центнера зерна і на площі 3.799 гек
тарів по 312 цнт. силосної маса з гектара. Це не вилгд- 
ково. Кагарлицький район відзначається високою 
культурою землеробства. Кукурудзу тут було розміще
но по зяблевій оранці, внесено по 12 тонн органічних 
добрив на гектар. Крім того, при 
гано-мінеральні суміші. Всі плоті 
якісно були оброблені.

В цьому районі працювало 48 
діжних ланок, які на площі 2.150 ____ г._ ...
58 центнерів зерна кукурудзи з гектара і на 
2.400 гектарів по 390 центнерів силосної маси.

Тов. Щербицький відзначає, що в минулому році 
високих показників у виробництві кукурудзи поряд з 
такими відомими майстрами вирощування цієї культу
ри, як товариші Долишок, Блажевський, Ладані, Косян- 
чук, Виштак, Гїітра, Плющ та інші досягла своєю са
мовідданою працею багато молодих кукурудзоводів. 
По 70 — 100 і більше центнерів зерна кукурудзи з гек
тара зібрали комсомольсько-молодіжні ланки Ангоніня 
Тетянко з колгоспу імені Степового Ново-Санджарсько- 
го району Полтавської області; Катерини Гулій з'кол
госпу імені Шевченка Миргородського району цієї ж 
області; Зіни Осмпець з колгоспу «Україна» Могилів- 
Подільського району Вінницької області; Богдани Кіг 
з колгоспу «Дружба» Борщівського району Тернопіль
ської області; Фрозини Василннчук з колгоспу імені 
Кірова Заставнівського району Чернівецької області тз 
багато інших.

Повчальним є досвід поліського колгоспу «Зоря» 
Менського району Чернігівської області, який одержав 
по 58,6 центнера зерна кукурудзи з гектара на площі 
60 гектарів і по 280 центнерів зеленої маси кукурудзи 
з качанами на площі 120 гектарів. В цьому колгоспі 
застосовували високу агротехніку як на посівах зер
нової, так і силосної кукурудзи, не роблячи між ними 
різниці. Посіви кукурудзи розмістили по кращих по
передниках, під зяб внесли по ЗО тонн торфогнойових 
компостів на гектар.

В Житомирській області ланки відомих кукурудзо
водів товаришів Ганни Савівни Оладько і Надії Гри
горівни Заглади та багатьох інших вирощують щороку 
по 70 — 80 і більше центнерів зерна кукурудзи з гек
тара.

Високої оцінки заслуговує також робота молодих 
кукурудзоводів Полісся. По 50—70 центнерів зерна 
кукурудзи з гектара виростили молодіжні ланки — 
Феодосії Мигловець з Ровєнської області, Євдокії 
Синько з Сумської області, Люби Власюк з Волинсько:, 
Ніни Гвоздь з Житомирської області, Василя Павлюка 
і Миколи Гайдука з Чернігівської області та багато 
інших.

Досвід цей дуже цінний і його треба вивчати безпо
середньо в передових господарствах, в школах передо
вого досвіду та широко впроваджувати у виробництво.

Це конче необхідно зробити, тому що поряд з ти
сячами передовиків є ще багато ланок, колгоспів, рад
госпів і цілих районів, які не оволоділи агротехнікою 
передових методів вирощування високих врожаїв ку
курудзи, внаслідок чого в минулому році республіка 
не виконала взятого зобов’язання одержати по 50 
центнерів зерна кукурудзи на площі 3 млн. гектарів.

Далі промовець спиняється на завданнях, які стоять 
перед сільським господарством республіки. XXII з’їзд 
Комуністичної партії Радянського Союзу, говорить 
тов. Щербицький, поставив велиш і дуже відповідальні 
завдання перед партійними, радянськими і комсомоль
ськими організаціями,, перед усіма працівниками сіль
ського господарства по дальшому збільшенню вироб
ництва зерна, м'яса, молока та іншої продукції сіль
ського господарства. Зокрема, виробництво зерна до 
1980 року в республіці треба довести до 3,8 і закупки 
його — до 1,5 млрд. пудів. За цей період виробництво 
м’яса необхідно збільшити в 3,3 раза і молока _  в
2,7 раза.

хлібозаготіиедц
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для виконання фонів ™
засипки насінних і, ФУ?льКОСті хліба на трудодні рс? 
госпникам «^обхідної кіліькост. 
публіка “»^Х^^пудів зерна Це значить ї 
тпїбаРДзабе?печити врожайність зернових не ме.іш й<

22 центнери з гектара. Це відповідальне завДьННй 
по 22 центнери рахунок вирощування висоы
може бути в^°нано ^тр У_ озимої пшениці, кхку. 
врожаїв провідних кулшур . і

РУЯкИ підомоХУтемпи зростання виробницгаа твам. 
„ииької продукції У нас ще відстають від потреб 
селения Це є наслідком того, шо ба. ато іосподарл^ 
м приділяють потрібної уваги тваринництву, „М1ВД 
забезпечують його кормами і тому не викопують ед. 
нів виробництва та продажу державі м яса і молока. 
Цей рік повинен стати переломним у виконанні завдай, 
семирічки по збільшенню виробництва продукт 13 
ринництва. Ми повинні різко збільшити виробництво ; 
закупки молока і особливо м’яса в кожному госіги 
дарстві, зробити все для того, щоб радяьськ, люди 
якнайшвидше відчули результати здійснення рішень 
XXII з’їзду партії. ...

Для цього необхідно виробити м яса в забійній вазі 
в колгоспах і державних господарствах по 43 центне. 
ри на 100 гектаріз орної землі і по 9,3 ценрнерл на И» 
гектарів інших сільськогосподарських угідь, молока — 
по 257 центнерів на 100 гектарів сільськогосподарських 
угідь. А в цілому по республіці відповідно М ЛСЗ — 1» 
69 і 15 центнерів, а молока — 385 центнерів.

Для успішного виконання завдань по виробництву і 
продажу м’яса ми повинні докласти всіх зусиль, цц>5 
здійснити заклик Микити Сергійовича Хрущова — від. 
годувати і продати державі в цьому році по одній сви- 
ні вагою близько 100 кілограмів на 2 гектара орної 
землі> а в найближчі 2—3 роки забезпечити відгодівлю 
однієї свині такої ж ваги на кожний гектар орної зїм.іі, 

Враховуючи, -що в збільшенні виробництва зерна, 
м’яса і молока вирішальне значення має кукурудза, 
за попередніми даними колгоспи і державні господар
ства будуть сіяти в цьому році кукурудзу на ПЛОЩ.': 
близько 10 мільйонів гектарів — тобто майже нл У 
мільйони гектарів більше, ніж у минулому році.

Наш священний обов’язок перед народом, справа честі 
працівників сільського господарства і зокрема сладнил 
кукурудзоводів України — виростити в 1962 році на 
площі 3 мільйони гектарів не менше, як по 50 центне
рів сухого зерна кукурудзи,а на всій площі посіву 
цієї культури зерна по 40—50 центнерів. Зеленої мал 
з качанами в молочно-восковій стиглості на площі один 
мільйон гектарів виростити по 400—500 центнерів, а на 
всій площі посіву кукурудзи на силос по 300 — 400 
центнерів.

Нам потрібно заготовити понад. 
силосу, тобто по 20—25 тонн на 
6—7 тонн на умовну голову. Це 
забезпечити тваринництво силосом 
тому числі і в літній період.

Деякі товариші ставили питання 
спорту для перевезення сільськогосподарської продук
ції. Дійсно, в період збирання кукурудзи, цукрози 
буряків, картоплі і овочів у нас створюється напру
жене становище з транспортом. В республіці вжи
ваються заходи для поліпшення постачання сільського 
господарства автотранспортом, шинами, тракторними 
візками і т. ін. Поряд з цим ми повинні забезпечити 
більш раціональне використання автотранспорту. Длі 
цього, насамперед, треба вже зараз дбати про підго
товку такої кількості шоферів, щоб автомашини, особ
ливо в період збирання врожаю, працювали обов’яз
ково у дві зміни. Основну масу кукурудзи треба си
лосувати б полі, слід у полі кагатувати біля доріг і 
цукрові буряки на корм худобі, а також частину фаб
ричних буряків. А потім, коли зменшиться напруже
ність, перевозити корми до ферм, а буряки — 
заводи.

Разом із збільшенням посівних площ кукурудзи 
розширюємо в дв.а рази посіви зернобобових культур. 
головним чином за рахунок гороху — цього 'могут- 
нього супутника кукурудзи, яким ми засіємо 1,6 иь* 
"°"а г^ктар!в- Площа посіву цукрових буряків н 

‘ худобі збільшиться на 200 тисяч гектарів і 
сягне /4о тисяч гектарів.
» Т°варнші! Зараз вже в кожному колгоспі і радгоЛ 
лягає ГтпХаНп ?°С1ВУ кукУрУдзи Тепер завдання «Я 
*ред по зябтрппй°9пп С*° -кукурУдзУ розмістити насам^- 
> д по зяблевій оранці після кращих попереднику 
рппгп сказа.тн’ що ньому важливому питанню батат-’ 
колгоспів і радгоспів не приділяють належної Увагл

ГІід кукурудзу необхідно виділяти добое угн^8 
площ,, глибоко виорані на зяб Як відомо добр«* 
культур і”тпебяМИНУ 1 Цукрр-ві буряки. Ось після Й* 
кукурудзи Па Переважно відводити площі під посі 
рудзаУ особ™™ращнх попередників належить і куФ 
рудза, особливо, коли вона зібрана 
вій стиглості. и

Відомим майстер вирощування

100 мільйонів тони 
корову, або по 

дасть можяявіс:» 
протягом року, 8

про нестачу тран-

В МОЛОЧНО-ВО^

вроЖ^ 
_____ вирощував кукурудз?одній і тій же площі, і його послідовниця Ганна бтг 

в колгоспі «Червоний партизан» Верхньодніпро^ 
го району на Дніпропетровщині і багато інших в' • 
мих кукурудзоводів рік у рік одержують 
врожаї кукурудзи на постійних ділянках. 
колгоспу імейі ВКП(б) Черкаського району ЧеР^. 
ської області Ганна Хандусь в 1961 році посіяла 
курудзу після кукурудзи і зібрала по 97 иент’’1^, 
зерна з гектара. Вона намітила і в цьому році, /і0'*» 
третій рік підряд, вирощувати кукурудзу на т’” площі.

Слід зараз перевірити, чи всі площі кукуруДзН 
на зерно, так і на силос, закріплені за ланками 1 
знають ланки, на яких саме площах вони будУ^* < 
рощувати кукурудзу. ..--Ш«?

Особливу увагу слід звернути на організації0 
нок. В першу чергу треба зміцнювати існуючі Л® 
які вже мають досвід вирощування високих вр0*^ 
кукурудзи, доукомплектувати їх необхідною 
людей. А там, де це потрібно, слід організувати 
ланки з тим, щоб знеособленої кукурудзи не 1 

(Закінчення на 3-й стор.).

високих



ПОЛУМ’Я МОЛОДИХ СЕРДЕЦЬ, НАТХНЕННУ ПРАЦЮ—
ВЕЛИКІМ СПРАВІ КОМУНІЗМУ

(Закінчення).

В боротьбі за одержання високих врожаїв вирі, 
шальне значення має вивчення і впровадження пере, 
дового досвіду і досягнень науки. Зараз навчання — 
це головне. Всім членам ланок треба вивчити агротех
ніку і практично освоїти передові прийоми вирощу, 
вання кукурудзи, підготовку і способи внесення доб- 
рив, підживлення. Кожен механізатор повинен добре 
знати машини, практично засвоїти техніку сівби і 
одержання і очних квадратів, правильне регулювання 
сівалок на висів заданої кількості насіння і добрив 
та установку культиваторів для високоякісного обро
бітку посівів.

І реба мати на увазі, що вивчення і впровадження 
передового досвіду це не побажання, а важливе і 
обов’язкове завдання, державного значення для кож« 
ного колгоспу і радгоспу, для кожного кукурудзо- 
вода, бо без_ знань і досвіду нічого і думати про 
високі врожаї кукурудзи. Одного ентузіазму для цьо
го недостатньо. В кожній області, майже в кожному 
районі є свої передові кукурудзоводи, які уміють ви
рощувати високі врожаї. Треба організувати вивчен
ня їх досвіду, щоб він сгав надбанням всіх ланок.

Держава виділяє колгоспам і радгоспам потрібну 
кількість кондиційного і каліброваного насіння районо
ваних гібридів та сортів, яке підготовлено на калібру
вальних заводах. Треба своєчасно вивезти це насіння, 
перевірити на схожість та зберігати його в придатних 
приміщеннях.

Головне в забезпеченні високого врожаю кукурудзи— 
це заготівля і внесення достатньої кількості місцевих 
добрив. Передові ланки, бригади і господарства на 1-е 
лютого цього року вже вивезли під кукурудзу по 20 — 
ЗО і більше тонн місцевих добрив на гектар.

Проте багато колгоспів і радгоспів ще незадовільно 
організували заготівлю і вивезення місцевих добрив. 
В Одеській області план вивезення місцевих добрив за 
минулий рік виконано всього на 35 процентів, за гру
день і січень вивезено під всі культури 895 тис. тонн, 
що становить лише четверту частину завдання по ви
везенню добрив тільки під кукурудзу.

Відстають з вивезенням місцевих добрив під куку
рудзу в Сумській, Чернігівській, Станіславській, Львів
ській, Житомирській і ряді інших областей. В цих об
ластях погано використовують такий важливий резерв, 
як торф, вапно і дефекат для удобрення полів.

Всі факти невиконання завдань по вивезенню на 
поля органічних добрив, при наявності їх в господар
стві, та поганого використання мінеральних добрив тре
бах розглядати як заподіяння шкоди інтересам колгос
пів і держави. Тут молодь може зробити багато. Було б 
доцільно комсомольським організаціям одночасно з ак
тивною безпосередньою участю в вивезенні добрив ство
рити в колгоспах і радгоспах спеціальні пости, які б до
бивались від правлінь колгоспів або дирекцій радгос
пів ліквідації недоліків у вивезенні і використанні 
добрив.

На вивезення добрив необхідно поставити максималь
ну кількість транспорту, всі наявні механізми, органі
зувати роботу в дві зміни, залучивши до цього всіх 
членів ланок і спеціально створені бригади.

У вирощуванні високих врожаїв кукурудзи на вели
ких площах вирішальне значення має широке впровад
ження комплексної механізації. В новій Програмі пар
тії підкреслено, що всебічна механізація є головним 
шляхом піднесення сільського господарства, основою 
підвищення продуктивності праці.

Що дає комплексна механізація вирощування і зби
рання кукурудзи, докладно розповів кілька днів тому 
на республіканській нараді механізаторів сільського 
господарства прославлений бригадир Олександр Васи
льович Гіталов. Якщо в 1961 році по колгоспах Кіро
воградської області в середньому на одного працюючо
го було вироблено 189 центнерів зерна кукурудзи, то по 
бригаді тов. Гіталова в 4 рази більше — 757 центнерів. 
Затрати праці на один центнер зерна кукурудзи в 
бригаді тов. Гіталова становили 1,1 години, а по кол
госпах Кіровоградської області — 3,4 години; собі
вартість одного центнера становила в бригаді тов. Гі
талова 42 коп., а по області — 1 крб. ЗО коп., тобто в 
три рази вища. Крім видатного механізатора товариша 
Гіталова, який на протязі багатьох років вирощує куку
рудзу без затрат ручної праці, у нас є сотні механізато
рів, що навчились вирощувати кукурудзу за допомогою 
механізмів, одержують врожаї по 40 — 60 центнерів 
кукурудзи з гектара при затратах праці від 1,3 до 2 
людино-годин на центнер зерна.

Механізоване вирощування кукурудзи зараз набуває 
вирішального значення, і впровадженням його у вироб
ництво повинні займатися всі партійні, радянські і ком
сомольські організації, всі колгоспи і радгоспи.

Зараз треба своєчасно підготувати всі сівалки, щоб 
посів кукурудзи був проведений не більш як за 8 — 10 
Днів, організувати роботу просапних агрегатів в дві змі
ни, широко впроваджувати досвід використання трак
торів на підвищених швидкостях, як це роблять пере
дові механізатори, обробляючи за день по 40 — 45 гек
тарів кукурудзи. Практика показує, що при роботі на 
підвищених швидкостях продуктивність агрегату збіль
шується на 30 — 35 процентів.

Одним із найважливіших питань виробництва куку
рудзи є її збирання. В цьому році перед нами стоїть 
завдання зібрати кукурудзу на всій площі лише ком
байнами.

На нараді працівників сільського господарства Ук
раїни Микита Сергійович Хрущов сказав: «Нам треба 
звернути особливу увагу на механізацію збирання ку
курудзи. Механізація — це тепер головне в боротьбі за 
високий урожай, за дешевий корм для худоби, а зна
чить, за дешеве м’ясо і молоко».

В минулому році в республіці машинами було зібра
но 40 процентів посівів кукурудзи. Сезонний виробіток 
на один кукурудзозбиральний комбайн становив 65 гек
тарів. Для того, щоб всю кукурудзу зібрати механізма
ми, продуктивність комбайнів треба підвищити в 2—З 
рази. Це значить, що за сезон треба зібрати комбайном 
«Херсонець» не менше 200 гектарів кукурудзи, «КУ-2» 
не менше 100 гектарів, переобладнаним силосозбираль

ним комбайном — 150 і переобладнаним зерновим ком
байном — 100 гектарів. Таке завдання цілком реальне, 
воно підтверджується багатьма фактами передового 
досвіду.

Відомий в республіці комбайнер тов. Ромашок з кол
госпу «Нове життя» Скадовського району Херсонської 
області за сезон комбайном «Херсонець-3» зібрав 486 
гектарів кукурудзи.

Комсомолець комбайнер тов. Нахман з колгоспу імені 
Димнтрова Томаківського району Дніпропетровської 
області зібрав комбайном «Херсонець» 364 гектари ку
курудзи. Багато є комбайнерів, майже в кожній облас
ті, які, добре освоївши комбайн, збирали за сезон по 
200 і більше гектарів кукурудзи.

Наша молодь, комсомольці — це освічені, технічно 
грамотні люди, які не повинні заспокоюватись середні
ми показниками, а домагатись виробітку по 250 — 300 
і більше гектарів за сезон на комбайні «Херсонець», і 
цілком правильно багато молодих механізаторів на сьо
годнішній нараді беруть підвищені зобов’язання. Тре
ба, щоб їх ініціативу підтримали всі молоді механіза
тори.

На більшості комбайнів буде працювати в основному 
молодь, і від того, як молоді комбайнери освоять тех
ніку, вивчать машини, буде у великій мірі залежати 
успіх збирання кукурудзи. Тому нам зараз же, не гаючи 
жодного дня, необхідно серйозно зайнятись підготовкою 
на кожен комбайн по два комбайнери.

До збирання кукурудзи треба підготувати, крім ку
курудзозбиральних комбайнів, всі силосні комбайни, а 
також переобладнані в минулому році зернові. Крім 
того, вже тепер залежно від потреби необхідно ор
ганізувати переобладнання силосозбиральних комбайнів 
для збирання кукурудзи в повній стиглості.

Виступаючи на цій нараді, товариші Пасічник з Він
ницької області, Моторний з Херсонської області, Таран 
з Донецької області та інші товариші говорили, що 
зараз «Наш девіз—кожен кукурудзовод — .механіза
тор». Цей заклик заслуговує великої уваги. Всі члени 
ланок, вся молодь, яка працює в сільському господар
стві, має змогу протягом найближчих років оволодіти 
кількома спеціальностями, бути одночасно тракторис
том, комбайнером, шофером, слюсарем, зварником, 
електромонтером і т. ін., стати класними тракториста- 
ми-машииістами.

Перед молоддю України, продовжує тов. Щербиць- 
кий, стоять дуже великі і почесні завдання. Комсо
мольська організація республіки зобов’язується в 
1962 році на площі 1,5 мільйона гектарів виростити та 
зібрати по 50 і більше центнерів сухого зерна кукуруд
зи з гектара. Це зобов’язання цілком реальне. Але тре
ба завжди пам’ятати, що високі врожаї кукурудзи са
мі не прийдуть. їх можна досягти лише впертою, на
полегливою працею.

Головне зараз — не втратити часу, зустріти весну 
всебічно підготовленими, вміло розставити людей, під
вищити рівень організаторської роботи комсомоль
ських організацій, забезпечити, щоб кожна ланка до
сконало вивчила передовий досвід по вирощуванню 
високого врожаю кукурудзи і застосувала його на своїй 
ділянці.

Від роботи з людьми, від бойової організаторської 
роботи первинних комсомольських організацій, райко
мів, обкомів, ЦК ЛКСМУ від того, як ми організуємо 
соціалістичне змагання, залежатиме успішне виконання 
взятих зобов’язань. Треба, щоб комсомольські органі
зації на основі Звернення наради працівників сільсько
го господарства, наради механізаторів, а також Звер
нення наради молодих кукурудзоводів, яке буде сього
дні прийняте, опрацювали практичні заходи по прове
денню організаторської і масово-політичної роботи.

Поряд з юнаками і дівчатами, які мають вже досвід 
одержання високих врожаїв кукурудзи, в цьому році 
в боротьбу за велику кукурудзу включаються нові за

До 75-ргччя з

НАРОДИ
МЕНІ, колишньому матросу Волзької 

військової флотилії, неодноразово 
доводилось зустрічатись з бійцями Ча- 
псєвської дивізії і разом з ними діяти. 
Ми стикалися з ворогами нашої країни 
при визволенні Поволжя у 1918—1919 
роках на Волзі, Камі, Білій. При фор
суванні цих річок перекидали судами 
нашої флотилії бійців Чапаєвської ди
візії. Операції по переправі чапаєвців 
біля Вятських полян і північніше Уфи 
через ріку Білу, де мені довелось бути 
комендантом, загону десантних суден, 
назавжди збереглись у моїй пам'яті.

Чапаев, один з перших червоних ко
мандирів, уособив у собі кращі якості 
народних полководців. Все своє життя, 
талант командира-самородка він віддав 
самовідданій боротьбі за Радянську 
владу, за велику справу Комуністичної 
партії. Василя Івановича виховала пар
тія Леніна, в ряди якої Чапаев вступив 
у вересні 1917 року.

З винятковою вимогливістю і турбо
тою ставився він до підлеглих. Чапаев 
не терпів ані найменшого відхилення 
від своїх наказів і сам свято виконував 
накази, які одержувала дивізія від 
командуючого армією Миколи Васильо
вича Фрунзе.

Найбільш близьким і рідним для Ча
паева було ім'я Володимира Ілліча Ле-_ 
ніна. Ілліч тоді вимагав, щоб Східний 
фронт активно наступав на Колчака, 
швидше очищав Урал і Сибір від біло
гвардійських орд. 

Цей заклик був для Чапае
ва вищим наказом Батьківщи
ни. Виконуючи його, чапаєвці 
в районі Бугульми і під Бе- 
лебеєм розгромили корпус ге
нерала Каппеля, до зубів оз
броєний англійською і амери
канською зброєю.

В боях Чапаев був кілька 
разів поранений, але не поки
дав поля битви. Під Уфою у 
нас на очах під час форсуван
ня ріки Василя Івановича по
ранило з ворожого літака. На
швидку перев'язавши голову, 
він разом з Фрунзе і Фурмано-

гони комсомольців і молоді. Первинні комсомольські 
організації, райкоми повинні подати їм всебічну допо
могу, оточити увагою, створити всі умови для того, 
щоб це славне поповнення молодих кукурудзоводів ви
ростило високий врожай на всій площі посіву, з честю 
виконало взяті зобов’язання.

Треба, щоб комсомольські організації, колгоспи і 
радгоспи приділили виключну увагу дальшому поши
ренню досвіду учнівських бригад, зокрема вивченню і 
широкому впровадженню досвіду таких славних юних 
кукурудзоводів, як Надя Костенко з Полтавської об
ласті, Галя Мішуровська з Кіровоградської області, 
Галина Качан з Київської області, Антоніна Сердюк з 
Черкаської області та багатьох інших.

Слід було б, щоб Центральний Комітет ЛКСМУ сис
тематично узагальнював досвід молодих кукурудзово
дів, зокрема вивчив всі пропозиції і побажання учасни
ків нинішньої наради.

Було б правильно сьогодні поставити питання так, 
що вирощення врожаю кукурудзи не менше 50 цнт. 
зерна з гектара на площі 1,5 млн. гектарів є бойове і 
відповідальне завдання не лише кукурудзоводів, а всієї 
комсомольської організації республіки. А це вимагав 
від усіх комсомольських організацій посилити шефську 
допомогу селу, всебічно сприяти молодим кукурудзово- 
дам, а також буряководам, тваринникам у вирощуван
ні високих урожаїв і в досягненні високої продуктив
ності худоби.

На закінчення тов. Щербицький висловив впевненість 
Центрального Комітету Комуністичної партії України, 
Уряду республіки, всього українського народу в тому, 
що комсомол, молодь Радянської України з честю 
виконають всі завдання, які ставляться перед нею, 
будуть йти в перших рядах будівників комунізму. 
(Тривалі оплески).

Учасники наради одностайно прийняли Звернення до 
комсомольців і молоді колгоспів і радгоспів, до всіх 
юнаків і дівчат Радянської України, в якому заклика
ють їх потроїти трудові зусилля, зробити 1962 рік 
справді відчутним для радянських людей у створенні 
достатку сільськогосподарських продуктів.

У боротьбу за кукурудзу, говориться в Зверненні, ми 
вступаємо чотирьохсоттисячною армією. Яка це велика 
сила! Почесний обов’язок кожного з нас — добитись 
того, щоб всі молодіжні колективи виконали свої зобо
в’язання. Давайте ж попрацюємо так, щоб на комсо
мольських гектарах зібрати найвищі в світі врожаї ку
курудзи. Ми закликаємо всіх, у кого гарячі серця і 
працьовиті руки, не гаяти ні хвилини дорогоцінного 
часу і вже сьогодні широко розгорнути змагання за 
одержання на кожному з півтора мільйона гектарів по 
50 і більше центнерів зерна кукурудзи з кожного гекта
ра і на такій же площі виростити високий врожай си
лосної маси. Таке завдання нам під силу.

Будемо ж, друзі, працювати так, говориться далі в 
Зверненні, щоб 1962 рік став роком масового зростання 
молоді на рівень з Героями Праці.

Від імені всіх молодих кукурудзоводів і механізато
рів республіки учасники наради запевняють ЦК КПРС, 
особисто Микиту Сергійовича Хрущова, ЦК КП Украї
ни, що вони не пошкодують сил і енергії і внесуть свій 
гідний вклад у збільшення виробництва зерна — осно
ви розвитку сільського господарства.

З величезним піднесенням учасники наради прийняли 
вітальні листи Центральному Комітетові Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Центральному Комітетові 
КП України. В залі довго не вщухає бурхлива овація 
на честь рідної Комуністичної партії, її ленінського 
Центрального Комітету на чолі з товаришем Микитою 
Сергійовичем Хрущовим.

* * *
Для учасників наради молодих кукурудзоводів в Па

лаці спорту був даний концерт.
(РАТАУ).

дня народження В. І. Чапаева

ИЙ ГЕ РОИ вим керував пере
правою, а потім пер
шим в і р в а в с я у
місто.

Після звільнення Уфи Чапаєвська ди
візія була перекинута в Оренбурзько- 
Уральський район. Штаб дивізії був 
розташований у станиці Лбищенській, в 
60 кілометрах від переднього краю. Сю
ди в ніч з 4 на 5 вересня 1919 року уві
рвались білокозаки. Зав'язався нерівний 
бій. Чапаєвці спробували організувати 
опір, але сили були нерівні. Чапаев з 
групою товаришів відбив у противника 
кулемет і захопив його позиції, але 
втриматись на них не вдалося. Тоді ча
паєвці почали пробиватися до ріки Урал. 
Поранений, стікаючи кров'ю, Василь 
Іванович кинувся в ріку. Швидкі води 
підхопили його і несли за течією. Куле
метна черга ворога наздогнала Чапаева 
на середині ріки. Разом з ним загинув 
і комісар дивізії П. С. Батурін. їх вір
ний бойовий товариш Петро Ісаєв від
стрілювався до останнього патрона і за
гинув смертю героя.

Світлий образ В. І. Чапаева вдохнов
ляв наших воїнів на самовіддане вико
нання історичних рішень XXII з'їзду 
КПРС по зміцненню обороноздатності 
нашої Батьківщини, на боротьбу проти 
нових спроб імперіалістів розв'язати тре
тю світову війну.

І. ОЛЕНЄВ, 
капітан першого рангу у відставці, 
член КПРС з 1919 року.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
9 лютого 1962 р., З стор.



МИКОЛА 
ПШОЖЕИКО 
\\N\NV, ’ ХХЧЫК'ЛМГЛ' ЛКМММ

Стою в степу
Стою в степу, де гречки 

. білі.
Думки, думки, неначе рій. 
Тут першу борозну

в артілі 
Колись виводив батько 

мій.
А там, де колос 

жовговусий
/ медом соняшник пропах, 
Моя замріяна матуся 
В'язала першого снопа. 
Було непегко, мабуть, 

в полі 
їм будувать колгоспний 

лад, 
Бо їжа вся — дрібочок 

солі 
Та ще черствого хліба 

шмат.
І в них, можливо, 

й на приміті 
Ще не було мене в ті дні... 
А вже найкраща доля 

в світі
Тоді належала мені.

Пісні і шанці Півночі

Та й подиба на

Але 
Не

й там якоїсь 
засне, хоч і

Дощ
Дощ іде. О, скільки губ 
Напуває ним земля! 
Навіть сонях-соицеліоб 
Жовту миску підставля. 
Підставляє ще і ще, 
Хоч напився вже давно... 
Наливається дощем 
Та повнішає зерно.

В хаті жарко. В хаті 
задуха.

А надворі якраз 
благодать. 

Кине батько на руку 
кожуха 
сіно 
спать, 
мороки 
добра 

постіль.
пригадує давні роки, 

Та як сходилися в артіль... 
У конторі, хоч вішай 

сокиру, 
Так накурено. Гамір.

Крик. 
Всі кричать — голова, 

бригадири, 
Л мовчить тільки він, 

рахівник. 
Бо болів про свою роботу. 
Добре істину знав таку, 
Що не можна навіть 

на йоту 
Помилятись рахівнику. 
Так пригадує до півночі 
То серйозне, а то смішне... 
Та тихенько й закриє очі, 
Та й не зчується, як засне. 
Тільки падають з неба

, зорі. . 
Так їх рясно! Такі ясні! 
Сниться батькові, 

що в конторі 
Нараховує він трудодні.

Все

Біля річки Інгульця
Біля річки Інгульця, 
Під тію вербою,

■ Біля того камінця 
Стрілись ми з тобою.

1 Мерехтіли промінці 
У Волосожарі, 
Як на тому камінці 
Ми сиділи в парі. 
Танцюпали з краю 

в кран 
Хвилі, наче п’яні. _ 
«Ой, дівчино, шумить 

гай...» 
Грав я на баяні. 
Хоч короткі, та п’янкі І 
Веснянії ночі. 
Ти казала: «Ой які. 
В тебе гарні очі». 
Біля річки Інгульця, 
Де схилились верби, 
Біля того камінця 
Стрітись нам тепер би...

РОСІЙСЬКА Північ
з найбільших скарбниць 

народного мистецтва. Тут, на 
узбережжі Білого моря з дав
ніх-давен жн.ч покоління лю
дей, які зберігали і збагачува
ли народне мистецтво.

Організований у 1926 
сільською вчителькою 
пою

році 
Антоні- 

Я ні впою Колотиловою,

Північний народний хор, який 
завтра починає свої гастролі в 
Кіровограді, незабаром завою
вав популярність і переїхав з 
своєї батьківщини, Великого 
Устюга, до Архангельська.

Створена в 1934 році творча 
група з майстрів співачок і 
розповідачок па чолі з Марфою 
Семенівною Крюковою, написа
ла цілий ряд творів. Згодом в

молоді мі тці, 
виконувати не 

й танці.
році на Всесоюзному 
присвяченому VI Все- 
фсстнвалю молоді і 
в Москві, Північний 
хор завоював Золоту 
звання лауреата. А 

фестиваль
А 

музич- 
та хо- 

честь
■с. Рівне.

НАРОДЖЕННЯ
(Закінчення. Початок днв. в № 15).

♦

о

о

Комсомольці завжди були активними організатора
ми і керівниками дитячого комуністичного руху, 
використовували при цьому різноманітні форми і ме
тоди виховної роботи. 26 липня 1921 року газета 
«Известия» вмістила кореспонденцію під заголовком 
«Дитяче свято». В ній писалося: «В Златополі місце
вим комітетом КСМУ було влаштоване дитяче свя
то, в якому брало участь 1.000 дітей. Святкування 
відкрилось «Інтернаціоналом». Були влаштовані ігри 
на площі біля клубу КСМ. Після ігор дітей частува
ли чаєм. До вечора всі діти стрункими рядами, з 
червоними прапорами, з оркестром відправились в 
перший радянський театр, де для них був влашто
ваний спектакль...».

З 1922 року дитячий рух набирає все більшого 
розмаху в країні, в тому числі і на Кіровоградщині. 
В цей час утворюються групи «юних спартаківців». В 
м. Єлнсаветграді групи виникли при всіх школах і 
виробничих комсомольських осередках.

ДРУГА Всеросійська конференція комсомолу, яка 
відбулась 19 травня 1922 року, прийняла рішен

ня створити піонерські організації. Ця дата і ввійшла 
в історію, як день народження піонерії. Влітку 1922 
року в Єлнсаветграді була скликана перша загально
міська дитяча конференція, яка поклала початок 
існуванню піонерії в місті. Такі ж конференції відбу
лися в багатьох великих населених пунктах Єлиса- 
ветградського і Олександрійського повітів (нинішня 
територія Кіровоградської області).

1923 рік був роком швидкого зростання піонер
ських організацій в нашому краї. Вони починають 
відігравати все значнішу роль у вихованні дітей в 
комуністичному дусіг Можна навести багато прикла
дів активної діяльності юних піонерів міста і села.

Піонерська організація школи № 4 в 1923 році 
організувала школярів на збирання -коштів для до
помоги безпритульним дітям Німеччини. Надзвичай
но активно діяла організація в школі № 9, хоч до 
її складу входило тоді лише 42 учні. Вони видавали 
газету «Червона хвиля», журнал «Школяр». В одній 
з доповідей завідуючого цією школою підкреслюва
лось: «Піонерська організація взяла на себе керу
вання шкільною бібліотекою. Піонери самі вида
ють книги учням, беруть активну участь у справі 
зміцнення шкільної дисципліни». В школі № 6 піо
нерська організація в складі ЗО дітей організувала 
літературний, співочий, драматичний гуртки та сту
дію образотворчого мистецва. Вони влаштовували

о
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♦

дію образотворчого мистецва. Вони г..... “егуте.т::
вечори, а виручені від цього кошти витрачали для 
допомоги безпритульним.

У Новомиргородській школі № 1 піонерська орга
нізація звертала особливу увагу на відстаючих та 
пасивних учнів, і це давало позитивні наслідки.

Документи архіву розповідають про активну ді
яльність піонерських організацій у селах Панчево

ПИХАЙЛОВСЬКЕ, Тригорське, Свя- 
тогорський монастир — кому не 

знайомі ці назви? Тут відбував заслан
ня великий російський поет Олександр 
Сергійович Пушкін. В цих місцях він 
написав значну кількість своїх кращих 
творів. На високому пагорбку Святих 
(тепер Пушкінських) гір, в оточенні ві
кових дерев, покоїться прах поета- 
патріота, співця свободи. До нього ні
коли не заросте народна стежина.

В Пушкінсько.му заповіднику, якому 
нещодавно минуло сорок років, все на
гадує про поета. З великою душевною 
схвильованістю ступають екскурсанти 
на поріг будиночка-музея, в якому 
змужнів талант поета і створені ним 
такі поетичні шедеври, як народна дра
ма «Борис Годунов», кілька глав «Ев
гения Онегина», поеми «Цыгане» і 
«Граф Нулин», вірші «Деревня», «19-го 
октября», «Вновь я посетил...», «Вакхи- 

- ческая песня» і багато інших.
Коли ходиш по пагорбках над річ

кою Сороттю, старовинними липовими 
алеями, якими ". ”.
кін, здається, що все тут тобі знайоме 
давним-давно. Ось лісистий пагорбок, 
на якому часто відпочивав Пушкін, і, 
дивлячись на озеро, з сумом згадував 
інші береги, інші хвилі. А ось «Алея 
Керн». В червні 1825 року Олександр 
Сергійович саме тут вручив А. П. Керн 
примірник другої глави' «Евгения Оне
гина», в нерозрізаних сторінках якої 
лежав складений вчетверо аркушик 
паперу з чудовими віршами «Я помню 
чудное мгновенье». Будиночок Осипо- 
вих, спокійне озеро Кучане, старовин
ний Ганібаловський став, «скамья Оне
гина» — скільки краси і поетичної при
вабливості в цих заповідних місцях!

Але особливо вартий уваги в Пушкін- 
ському заповіднику будиночок, в якому 
жила няня великого російського поета 
Орина Родіонівна. У цього приміщення 
своя, дещо незвичайна історія. - Колись 
його зберігав син Пушкіна Григорій 
Олександрович. Двічі будинок ледве 
не згорів — в 1908 році під час поже-

(нині Новомнргородський район), Велика Виска, 
Мала Виска та інших.

VIII окружна комсомольська конференція (чер
вень, 1924) відмітила значний ріст піонерських орга
нізацій за останній рік. На тон час вже існував цен
тральний клуб юних ленінців, в його активі було 
735 дітей. При цьому клубі навчалося грамоти 200 
хлопчиків і дівчаток. В с. Черняхівці існував піонер

ський табір-комуна, в якому майже половину ста
новили піонери. В селах округу налічувалося 24 піо
нерські організації, а в них — 397 піонерів. В само
му Єлнсаветграді було на той час більше 2.000 юних 
ленінців.

АК1НЧУВАВСЯ відбудовчий період. Партія роз- 
** гортала боротьбу за індустріалізацію країни. 

Піонери Кіровоградшини організаційно зміцніли і 
виросли, ставали активними будівниками соціалізму 
в нашій країні.

багато інших.

колись бродив Пуш-

жі і в 1918 році, коли зграя білобан
дитів увірвалась в садибу великого 
поета. В обох випадках будиночок від
стояли від вогню місцеві селяни.

За роки Радянської влади будинок 
няні був перетворений в музей. Але 13 
липня 1941 року в село Михайловське 
ввірвались фашистські загарбники. Три 
роки вони безчинствували в пушкін
ських місцях, намагаючись ^знищити 
все, то свято зберігалось радянським 
народом. Пушкінськпй куточок окупан
ти пограбували і спалили, а будиночок 
няні перетворили в бліндаж.

Зразу ж після визволення заповідни
ка в роботу по його реконструкції вклю
чились наші бійці-мінери. Тільки за 
один день вони знешкодили біля двох 
тисяч п’ятсот мін. Була замінована і 
могила О. С. Пушкіна, але людоїдсько
му задумові гітлерівців не вдалось здій
снитися.

Тепер будиночок няні такий же, яким 
він був при житті поета. Приміщення 
має дві кімнати. В першій з них на 
спеціальній вітрині виставлені предме
ти, знайдені в 1945 році під час розко
пок старого фундаменту будиночка ня
ні.

За історію свого існування Пушкін- 
ський заповідник став місцем паломни
цтва радянських людей різного віку, 
професій і національностей. Рибалки 
Камчатки і залізничники Білорусії, наф
товики Башкирі! і металурги Ліпецька, 
хлібороби з Кубані і будівельники 
Москви, шахтарі Донбасу і вчителі 
Прибалтики... Та хіба всіх перелічиш! 
Тільки за три літніх місяці минулого 
року в заповідних місцях побувало по
над 120 тисяч екскурсантів.

Кожний, хто приїде в Михайловське, 
обов’язково побуває і в знаменитому 
будиночку няні, сама обстановка яко
го, матеріали, зібрані в ньому, допо
магають глибше зрозуміти і відчути, 
як близько стояв великий російський 
поет до народу.

Є. ОЛЕКСАНДРОВ.

хор прийшли 
колектив став 
тільки пісні, але

У 1957 
конкурсі, 
світньому 
студентів 
народний 
медаль і
Всесоюзний 
них театрів, ансамблів 
рів, проведений на 
40-річчя Жовтня, приніс колек
тивові найвищу нагороду — 
Диплом першого ступеня і зно
ву звання лауреата.

Північний народний хор по
бував у Польщі, Угорщині, Бол
гарії, Чехословаччнні. В ре
пертуарі колективу — народні 
пісні, танці, частівки, ліричні 
кадрилі і багато інших номе
рів. Гастролі талановитого ко
лективу на Кіровоградщині — 
дружній, щирий і неповторний 
привіт з далекої Півночі.

В. ОГІНСЬКИЙ, 
завідуючий постановочною 
частиною хору.

На знімку: Зінаїда СТАРІ- 
КОВА виконує пісню «Уроди
лася я девушка бедовая».

Фото А. ПУГАЧОВА.
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м. Псков.

нашій країні.
В. КАЛІНИЧЕНКО, 

директор державного архіву Кіровоград
ської області.

Є. ГОРБУНОВА, 
старший науковий співробітник архіву.

* 
Г 
4
4
4
4

9
Ї

* 
«р 
ф х9
94 *Ф
9
4

ЗА НОВІ УСПІХИ
1_| АБЛНЖАЄТЬСЯ 40-річчя
1 1 дня створення Всесоюз

АоЛ «1 /1\Ас-1 ЬСЯ 40-рІЧЧЯ З 
• 1 дня створення Всесоюзної 
піонерської організації імені 
Леніна. До цієї знаменної да
ти юні ленінці прагнуть підій
ти із значними успіхами в нав
чанні, щоб вирости гідною 
зміною своїм батькам, з ме
тою визначення і розв’язання 
нових завдань, що стоять ни
ні перед піонерією, цими дня
ми відбулось засідання ради 
міської піонерської організації. 
На ньому було утворено секції 
політнко-внховної роботи в 
школі, методичної роботи і 
навчання піонерського активу 
естетичного і фізичного вихо
вання, шефських зв'язків з 
підприємствами та інші.

А. ЧУБЕНКО.
м. Кіровоград.

Вони приносять | 
людній радість і 

□ 
рОБИТИ людям тіль- §
* ки приємне! — та- ° 

£ ким девізом керуються у ° 
£ своїй роботі майстри і § 
с іивеї Олександрійського 

ательє мод. Багато хо- ° 
° роиіих слів говорять ~лю- ° 
п ди на їх адресу. І ціл- § 
ь* ком заслужено. Вони □ 
° роблять так, щоб поиіи- ° 
§ та річ була добротною 
2 красивою, щоб вона від- § 
° повідала смакам і вимо- °
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□ ний пост, який слідкує <=
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о операції не зумів би за- о 
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п _ - --1 кож- о
□ сомолки Валентина Ми- 5
□ ^Дтя Коханен- □ 

і та §
самовідда- □ 
вони при- ° 
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° повідала смакам і вимо- 
° гам замовника.
□ Тут працюють
□ бригад. Своїм _______
□ ням до праці, до замов-
□ ників вони завоювали 
п звання бригад комуніс
ти тичної праці.
о Не відстають від стар
ец иіих товаришів і комсо- 
.омольці ательє. Вони
□ створили свій контроль-

п'ять
став л ви

□ за якістю продукції,
о випускається.
о Комсомольська орга-
□ нізація надає великого 
о значення оволодінню ро-
□ бітницями суміжних про-
□ фесій. Зараз тут немає
□ жодного комсомольця,
□ який на тій чи і

и мінити. свого товариша. 
□ . Комсомольці ательє не 
о тільки самі підвищують 
§ свій фаховий рівень, а й 
§ навчають швейній спра- 
° ві десятикласників се- 
° редньої школи № 4,
§ Заслуженим авторите- 
§ том користуються
2 СОМЛлігг, о________

□ ко, Оля Соловйова
§ інші. Своєю
□ ною працею _
□ носять людям радість  ̂А
□ Це—найбільша нагорода
□ комсомольцям ательє —
□ людям скромної профе-
□ схі.□□□□□□
ГоапопсшааааоааппапппппспоО

г. УДОВИЧЕНКО, 
наш позаштатний 
кореспондент.

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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