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ТОВАРИШІ ВИБОРЦІ!
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗАКЛИКАЄ ВАС І 

ВИКОНАТИ СВІЙ ГРОМАДЯНСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК: І 
18 БЕРЕЗНЯ 1962 РОКУ ОБРАТИ НАЙВИЩИЙ ОРГАН І 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НАШОЇ КРАЇНИ - ВЕРХОВНУ й 
РАДУ СРСР! »

УСІ НА ВИБОРИ!
І 

(із Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу),

ЗВЕРНЕННЯ
Центрального Комітету Комуністичної партії 

Радянського Союзу
До всіх виборців — робітників і робітниць, колгоспників і колгоспниць, 

радянської інтелігенції, воїнів Радянської Армії і Військово-Морського Флоту

XXII з’їзду партії, новою

Дорогі товариші!
Громадяни Радянського Союзу!
18 березня 1962 року відбудуться вибори до Верхов

ної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 
Це — важлива політична подія в житті радянського су
спільства, велике і радісне свято трудящих нашої 
Батьківщини.

Підготовка до виборів у Верховну Раду СРСР про
ходить в обстановці небаченого піднесення трудової 
енергії і творчої ініціативи радянського народу, викли
каного історичними рішеннями XXII з’їзду КПРС, 
прийнятою ним Програмою Комуністичної партії Ра
дянського Союзу — програмою побудови комуністич
ного суспільства в нашій країні.

Комуністична партія вважає за потрібне доповісти 
радянському народові про виконання завдань, висуну- 

^тих у дні минулих виборів до Верховної Ради СРСР, 
розповісти про плани на майбутнє. Ці плани повністю 
визначаються рішеннями XXII з’їзду партії, новою 
Програмою КПРС.

Весь наш великий народ сприйняв рішення XXII з’їз
ду, нову Програму партії як свою найріднішу і най
ближчу справу. Політика партії користується безмеж
ним довір’ям і палкою підтримкою радянських людей. 
Перед усім світом знову постала незламна сила єд
ності і згуртованості радянського суспільства, беззавіт- 
на відданість усіх народів СРСР безсмертним ідеям 
мархсизму-ленінізму, ідеям комунізму.

Чотири роки минуло після попередніх виборів до Вер
ховної Ради СРСР. Це був час упертої боротьби ра
дянського народу за виконання семирічного плану, мо
гутнього піднесення промисловості, сільського господар
ства, науки і культури, дальшого розвитку Радянської 
держави і розквіту всенародної соціалістичної демо
кратії. Партія твердо і послідовно вела країну ленін
ським курсом, виробленим XX з’їздом КПРС. Рішуче 
подолавши шкідливі наслідки культу особи, відкинув
ши з шляху антипартійну групу змовників, партія здійс
нила ряд великих, справді революційних заходів у гос
подарському і культурному будівництві, в багатьох 
галузях громадського життя.

Напередодні нових виборів до найвищого органу дер
жавної влади партія з великим задоволенням відзна
чає, що завдання семирічного плану виконуються ус
пішно. ВИСОКИМИ ТЕМПАМИ РОЗВИВАЄТЬСЯ ГО
ЛОВНА 1 ВИРІШАЛЬНА ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ — 
ПРОМИСЛОВІСТЬ. Середньорічний приріст промис
лової продукції за перші три роки семирічки становив 
10 процентів замість запланованих 8,3 процента.

За минулі чотири роки виплавка чавуну збільшилася 
з 37 майже до 51 мільйона тонн, сталі — з 51 до 71 
мільйона тонн, виробництво прокату — з 40 до 55 міль
йонів тонн. Видобуток вугілля зріс з 463 до 510 міль
йонів тонн, видобуток нафти — з 98 до 166 мільйонів 
тонн. У 1957 році електростанції СРСР виробили 210 
мільярдів кіловат-годин електроенергії, а в 1961 році — 
327 мільярдів кіловат-годин. ЗБУДОВАНО І ВВЕДЕ
НО В Д’Ю ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ВЕЛИКИХ ПРОМИС
ЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Створено і впроваджено у 
виробництво тисячі найновіших типів машин, верстатів, 
апаратів, приладів. На основі технічного прогресу 

•Швидкими темпами зростала продуктивність праці. За 
рахунок підвищення продуктивності праці за останні 
роки одержано майже 70 процентів приросту промис
лової продукції.

Партія і уряд вживають заходів до більш повного 
задоволення дедалі зростаючих запитів на товари на
родного споживання. За чотири роки випуск тканин 
усіх видів збільшився з 5,7 до 6,7 мільярда квадратних 
метрів, у тому числі шерстяних тканин з 361 до 455 
мільйонів квадратних метрів. Шкіряного взуття у мину
лому році випущено 442 мільйони пар — по дві пари 
на кожну радянську людину. З чотирьох з лишком міль
йонів до 6 мільйонів тонн зросло виробництво цукру- 
Іііску з ВІТЧИЗНЯНОЇ сировини. Збільшився продаж МО
ТОЦИКЛІВ, швейних машин, радіоприймачів, телевізорів 
та інших товарів.

рік у рік наша країна все більше перевершує США 
нс тільки по темпах виробництва, але й по абсолют
ному приросту багатьох найважливіших видів продук
ції. Радянський Союз вже тепер випередив США по ви
добутку залізної руди і вугілля, виробництву коксу, 
збірного залізобетону, магістральних тепловозів і елек
тровозів, пиломатеріалів, шерстяних тканин, цукру, 
тваринного масла, по вилову риби та по ряду інших 
продуктів і виробів.

Напередодні попередніх виборів до Верховної Ради 
фрСР Комуністична партія заявила, що вона з НЕОС
ЛАБНОЮ ЕНЕРГІЄЮ БОРОТИМЕТЬСЯ ЗА КРУТЕ 
ПІДНЕСЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Партія і уряд здійснюють дуже важливі заходи, які 
забезпечують зростання виробництва зерна, продуктів 
Тваринництва і технічних культур. У безкраїх степах 
Казахстану, Сибіру, Поволжя, Уралу та інших вхідних 
районів піднято близько 42 мільйонів гектарів цілинних 

і перелогових земель. Освоєння цілинних земель — ве
ликий трудовий подвиг радянського народу, він жити
ме у віках! Валовий збір зерна в нашій країні досяг 
8—8,5 мільярда пудів на рік. За останні чотири роки на 
15 мільйонів збільшилось поголів’я великої рогатої ху
доби, на 22 мільйони — поголів'я свиней, головним чи
ном, за рахунок розвитку громадського господарства. 
Тільки в 1961 році поголів’я великої рогатої худоби 
зросло більш як на 6 мільйонів голів і свиней — на 
7,7 мільйона голів. Цей приріст вищий, ніж річний при
ріст за будь-який з післявоєнних років.

У минулому році населенню продано більше, ніж у 
1957 році: молока і молочних продуктів — в 1,7 раза, 
м’ясних продуктів — в 1,5 раза, яєць — в 1,7 раза, хоч 
у зв’язку з швидким зростанням попиту нинішній рі
вень виробництва сільськогосподарських продуктів ще 
не забезпечує повністю потреби населення. Комуністич
на партія висловлює повну впевненість у тому, що зу
силлями всієї партії, всього радянського наро
ду, насамперед самовідданою працею колгоспного 
селянства, працівників радгоспів, спеціалістів сільсько
го господарства уже в 1962 році буде значно збільшено 
виробництво продуктів для населення країни.

Чотири роки тому Комуністична партія заявила, що 
вона безустанно піклуватиметься ПРО ДАЛЬШИМ 
РОЗВИТОК НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА, 
НАРОДНОЇ ОСВІТИ, ПРО ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬ
ТУРНОГО РІВНЯ НАРОДНИХ МАС.

Тепер в СРСР вчиться кожний четвертий чоловік; 
40 процентів робітників і 23 проценти колгоспників ма
ють середню і вищу освіту. У нас готується в три рази 
більше інженерів, ніж у Сполучених Штатах Америки. 
Радянська наука і техніка досягли справді тріумфаль
них перемог. Незадовго до попередніх виборів Радян
ський Союз вивів на орбіту перший у світі штучний 
супутник Землі. У минулому році людина з планети 
Земля вперше проклала шлях у космос. Це зробили ра
дянські люди — комуністи Юрій Гагарін і Герман 
Титов!

Звертаючись сьогодні до виборців, партія з гордістю 
говорить: Ось вони, великі звершення радянських лю
дей — нашого героїчного робітничого класу, славного 
колгоспного селянства, радянської інтелігенції, чудових 
радянських вчених!

Все, що робиться в нашій країні — і підкорення мо
гутніх рік і зрошення безводних степів, і спорудження 
велетенських заводів та електростанцій, і освоєння кос
мічних трас, — все робиться для народу, в ім’я люди
ни, для блага людини.

Комуністична партія своїм головним завданням зав
жди вважала і вважає ПІКЛУВАННЯ ПРО ПІДНЕ
СЕННЯ НАРОДНОГО ДОБРОБУТУ. За чотири роки 
національний доход СРСР зріс на 38 процентів, збіль
шились реальні доходи робітників, службовців і кол
госпників.

У нашій країні немає сім’ї, яка б реально не відчу
ла результати соціальних заходів, здійснених партією і 
урядом за останні роки. На бюджеті мільйонів сімей 
помітно позначилися збільшення заробітної плати низь- 
кооплачуваним робітникам і службовцям, підвищення 
пенсій, почате з 1960 року поступове скасування подат
ків. Після запровадження підвищених пенсій витрати 
держави на ці цілі зросли з 3 до 7,6 мільярда карбо
ванців. Перший етап скасування податків дав трудя
щим за рік додатково 360 мільйонів карбованців, а дру- 
гий рік дасть ще 400 мільйонів.

Ось уже більше року, як усіх робітників і службовців 
переведено на семигодинний і шестигодинний робочий 
день. В результаті робочий тиждень зменшився на шість 
з половиною годин, причому заробітна плата не тільки 
не зменшилась, але у значної частини робітників і 
службовців зросла.

Все більше матеріальних благ одержують трудящі з 
суспільних фондів. У 1957 році виплати і пільги насе
ленню з суспільних фондів становили 20,2 мільярда кар
бованців, у минулому році — 26,4 мільярда карбованців. 
На державному забезпеченні перебувають пенсіонери, 
близько 4 мільйонів студентів і учнів одержують сти
пендії і забезпечуються гуртожитком; понад 7 мільйонів 
трудящих та їх дітей щороку відпочивають і лікуються 
в санаторіях, будинках відпочинку, піонерських таборах 
за рахунок коштів соціального страхування і колгоспів; 
близько 7 мільйонів матерів одержують допомогу.

Величезну увагу партія приділяла і приділяє житло
вому будівництву. Будуємо ми багато: в розрахунку на 
тисячу чоловік населення в нашій країні споруджується 
вдвоє більше квартир, ніж у США і Франції, і в два з 
лишком рази більше, ніж в Англії і Італії. 50 мільйонів 
радянських людей — майже чверть усього населення 
Радянського Союзу — відсвяткували новосілля протя
гом останіх п’яти років. Партія і уряд вживають серйоз
них заходів для того, щоб протягом найближчого деся
тиріччя в країні б\ло покінчено з недостачею жител.

Дорогі товариші!
Нам, радянським людям, припала велика честь: пер

шими в історії людства прокладати шлях до комунізму, 

«Комунізм, — говориться в Програмі партії, — це 
безкласовий суспільний лад з єдиною загальнонародною 
власністю на засоби виробництва, цілковитою соціаль
ною рівністю всіх членів суспільства, де разом з всебіч
ним розвитком людей виростуть і продуктивні сили на 
основі науки і техніки, що постійно розвиваються, всі 
джерела суспільного багатства поллються повним пото
ком і. здійсниться великий принцип «від кожного — пе 
здібностях, кожному — по потребах».

Щоб побудувати таке суспільство — найсправедливі- 
ше і найщасливіше на землі — треба, насамперед, ство
рити його матеріально-технічну базу. Партія науково ви
значила той рівень суспільного виробництва, якого по
винна досягти наша країна, щоб протягом двох десяти
річ створити могутню економіку комунізму. ОБСЯГ 
ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПОВИНЕН БУТИ 
ЗБІЛЬШЕНИЙ НЕ МЕНШ ЯК У ШІСТЬ РАЗ, А 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ — В ТРИ 
З ПОЛОВИНОЮ РАЗИ.

І ми доб’ємося цього! У нас є всі необхідні умови: 
найпередовішнй суспільний лад, моральна і політична 
єдність нашого суспільства, незліченні природні багат
ства, першокласна промисловість і велике, механізоване 
сільське господарство, передова наука, яка цілком слу
жить інтересам народу.

Ось чому Комуністична партія твердо і впевнено го
ворить радянському народові:

— уже в найближче десятиріччя Радянський Союз 
перевершить по виробництву продукції на душу насе
лення наймогутнішу і найбагатшу країну капіталізму— 
США; значно підвищиться рівень народного добробуту; 
всі колгоспи і радгоспи перетворяться у високопродук
тивні і внеокодоходні господарства; в основному буде 
задоволено потреби радянських людей у впорядкованих 
житлах; СРСР стане країною найкоротшого в світі ро
бочого дня;

— в підсумку другого десятиріччя буде створено ма
теріально-технічну базу комунізму, яка забезпечуватиме 
достаток матеріальних і культурних благ для всього на
роду; радянське суспільство безпосередньо підійде до 
здійснення принципу розподілу по потребах, відбудеться 
поступовий перехід до єдиної загальнонародної влас
ності; в СРСР буде в основному побудовано комуністич
не суспільство;

— протягом двадцяти років реальні доходи на душу 
населення зростуть більш як у три з половиною рази; 
уже на кінець першого десятиріччя в країні не залиши
ться низькооплачуваних робітників і службовців; су
спільні фонди збільшаться в десять з лишком раз;

— наша Батьківщина буде країною найвищого життє
вого рівня населення і найвищої культури.

Найближчі чотири роки — важливий етап великих ро» 
біт по будівництву комунізму. Радянський народ завер
шить виконання семирічного плану. В 1965 році про» 
мислове виробництво зросте порівняно з 1961 роком не 
менш як на 40 проценіів. Більше, ніж намічалося кон
трольними цифрами на 1965 рік, буде вироблено най
важливіших видів промислової продукції і різних товарів 
народного споживання. Буде повністю задоволено попит 
населення на продовольчі продукти.

Уже тепер можна з впевненістю сказати, що семиріч
ний план ми не тільки виконаємо, але н перевиконаємо.

Велична будова комунізму споруджується наполегли
вою працею радянського народу — робітничого класу, 
селянства, інтелігенції. Чим продуктивніша їх праця, тим 
ближча заповітна мета! «Комунізм, — говорив на XXII 
з’їзді М. С. Хрущов, — можна побудувати працею, пра
цею і тільки працею мільйонів».

Звертаючись до героїчного робітничого класу, до ін
женерів, техніків, конструкторів, до всіх працівників 
промисловості, партія кличе їх невтомно боротися за 
дальший технічний прогрес і підвищення продуктивності 
праці, зниження собівартості і поліпшення якості виро
бів, за найбільш раціональне використання капітальних 
вкладень. ЩЕ ШИРШЕ РОЗГОРТАЙТЕ ВСЕНАРОД
НЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ, ЩЕ НАПОЛЕГ
ЛИВІШЕ ВПРОВАДЖУЙТЕ У ВИРОБНИЦТВО ДО
СЯГНЕННЯ НАУКИ І ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ, 
ПОВНІШЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ РЕЗЕРВИ, ДОБИ
ВАЙТЕСЬ, ЩОБ КОЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКО
НУВАЛО І ПЕРЕВИКОНУВАЛО ВИРОБНИЧІ ПЛА
НИ ТА СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ!

Партія закликає славне колгоспне селянство, робітни
ків і робітниць радгоспів, спеціалістів сільського госпо
дарства зосередити зусилля на кращому використанні 
землі і підвищенні культури землеробства, прискореному 
піднесенні виробництва зерна, бавовни, кукурудзи, цук
рових буряків, гороху, бобів та інших найцінніших куль
тур, комплексно механізувати всі галузі сільськогоспо
дарського виробництва, створити міцну сталу кормову 
базу і наполегливо добиватися виконання планів роз
витку тваринництва. ШИРОКО ВПРОВАДЖУЮЧИ 
ДОСВІД ПЕРЕДОВИХ ЛЮДЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОС-

(Закінчення на 2-й стор.).



ЗВЕРНЕННЯ
Центрального Комітету Комуністичної партії 

Радянського Союзу
робітників І робітниць, КОЛГОСПНИКІВ І КОЛГОСННИ 

воїнів Радянської Армії і Військово-Мор
ЗА ПРАКТИЧНИМИ СПРАВАМИ, КОНТРОЛЬ ФАК
ТИЧНОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА РІШЕНЬ 
ПАРТІЇ І УРЯДУ.

Партія добивається, щоб наш державний апарат оув 
простим, кваліфікованим, оперативним, без бюрократиз
му і тяганини. Треба організувати постійний і дійовий 
громадський контроль за виконанням законів Радянської 
держави, добитися того, щоб ніхто не міг ухилитися від 
народного контролю. Громадський контроль — надійне 
знаряддя боротьби з бюрократизмом і тяганиною, з роз
краданнями народного добра, школа комуністичного 
виховання мас.

Дорогі товариші!
За чотири роки, що минули, сталися важливі зміни в 

розстановці і співвідношенні сил на міжнародній арені. 
Світова соціалістична система зміцніла, стала могутньою 
опорою прогресивного людства в боротьбі за мир і без
пеку народів. В змаганні двох систем соціалізм здобував 
вирішальні перемоги, відвойовує у капіталізму нові_й но
ві позиції. Могутня хвиля національно-визвольної бо
ротьби розбила вікові колоніальні тюрми в багатьох 
країнах Азії і Африки. Посилюють рух проти імперіа
лістичного гніту народи Латинської Америки. Імперіа
лізм зазнав глибокої моральної поразки в очах усіх на
родів.

Тепер кожній чесній людині на землі ясно, що коли 
війну вдалося відвернути, коли народи користуються 
благами мирного життя, то в цьому величезна заслуга 
радянського народу, нашої партії, братніх партій країн 
соціалізму, всіх комуністичних і робітничих партій, між
народного робітничого класу, миролюбних сил усіх країн.

Щоб забезпечити міцний мир між народами. Радян
ський Союз добивається загального і повного роззброєн
ня при суворому міжнародному контролі. Наші пропози
ції передбачають загальну відмову від зброї, як засобу 
розв’язання спірних проблем. Радянський уряд не раз 
виступав з ініціативою в цьому питанні. В 1959 році, на 
XIV сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних 
Націй, глава^нашого уряду М. С. Хрущов запропонував 
декларацію про загальне і повне роззброєння, яка 
знайшла найширший відгук в усьому світі. Але імперіа
лістичні держави, насамперед американський імперіа
лізм — цей головний оплот світової реакції, ведуть ша
лену гонку озброєнь. Вони чинять опір здійсненню ра
дянських пропозицій про’ роззброєння, завели в тупик 
переговори про припинення випробувань ядерної зброї, 
вдались до дій, які ускладнили міжнародну обстановку. 
Це примусило наш уряд при повному й одностайному 
схваленні радянського народу вжити необхідних заходів 
для зміцнення безпеки країни, зміцнення миру в усьому 
світі.

Радянський Союз наполегливо бореться проти агресив
них планів відродженого західнонімецького мілітаризму, 
за ліквідацію залишків другої світової війни. В числен
них документах Радянського уряду послідовно і терпля
че роз’яснювалась невідкладна необхідність укладення 

~ німецького мирного договору і нормалізації на його 
основі становища в Західному Берліні.

Радянська держава незмінно підтримувала і підтриму
ватиме справедливу боротьбу народів Азії, Африки, Ла
тинської Америки за національне визволення. З ініціати
ви Радянського Союзу Організація Об'єднаних Націй 
прийняла декларацію про надання незалежності коло
ніальним країнам і народам.

Розвиток міжнародних подій переконливо показує, що 
об’єднаними силами могутнього соціалістичного табору, 
миролюбних несоціалістичннх держав, міжнародного ро
бітничого класу і всіх сил, які відстоюють справу миру, 
можна відвернути нову світову війну.

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
І ДАЛІ АКТИВНО І ПОСЛІДОВНО ЗДІЙСНЮВА
ТИМЕ ПОЛІТИКУ МИРНОГО СПІВІСНУВАННЯ 
ДЕРЖАВ З РІЗНИМ СУСПІЛЬНИМ ЛАДОМ, БОРО
ТИМЕТЬСЯ ЗА ЗАГАЛЬНЕ І ПОВНЕ РОЗЗБРОЄН-

Це нтр альн/иїі її ояшіе т .Ком уністич/н<ії 
партії Радянського Союзи>

•R

До всіх виборців 
радянської інтелігенції,

(Закінчення).

ПОДАРСТВА, ТРУДІВНИКИ КОЛГОСПІВ І РАД
ГОСПІВ УЖЕ В ЦЬОМУ РОЦІ ПОВИННІ ДОБИТИ
СЯ СЕРЙОЗНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ з тим, 
ЩОБ ЦЕ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕАЛЬНО ВІДЧУЛИ МІЛЬ
ЙОНИ РАДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ.

Партія закликає радянську інтелігенцію — працівни
ків народної освіти, охорони здоров’я, науки, культури, 
літератури і мистецтва — І далі ВІДДАВАТИ ВСІ СИ
ЛИ ВЕЛИКІЙ СПРАВІ КОМУНІСТИЧНОГО БУДІВ
НИЦТВА, ВІРНО СЛУЖИТИ РАДЯНСЬКОМУ НА
РОДОВІ, БОРОТИСЯ ЗА ДАЛЬШИЙ РОЗКВІТ НА
УКИ. ЯКНАЙШВИДШЕ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИ
РОБНИЦТВО НОВИХ ВІДКРИТТІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ, 
ЯСКРАВІШЕ ВІДОБРАЖАТИ У ТВОРАХ ЛІТЕРАТУ
РИ І МИСТЕЦТВА ВЕЛИЧ І КРАСОТУ ГЕРОЇЧНИХ 
СПРАВ РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ, ТОРЖЕСТВО ІДЕЙ 
СОЦІАЛІЗМУ І КОМУНІЗМУ!

Комуністична партія в своїй Програмі урочисто прого
лосила, що НИНІШНЄ ПОКОЛІННЯ РАДЯНСЬКИХ 
ЛЮДЕЙ ЖИТИМЕ ПРИ КОМУНІЗМІ. Для цього по
трібно не тільки побудувати могутню матеріально-тех
нічну базу, але й виховати всіх радянських людей в дусі 
високої комуністичної СВІДОМОСТІ.

Звичайно, комуністична свідомість не впаде з неба, 
не прийде сама собою. Вона виробляється в повсякден
ній праці на благо суспільства, в активній участі міль
йонів людей в громадському житті, в наполегливому на- 
вчанні, в ході тієї величезної і різнобічної ідеологічної 
роботи, яку провадить наша партія.

Виховання людини комуністичного суспільства вима
гає повного подолання всіх пережитків капіталізму — 
дармоїдства, злодійства, користолюбства, пияцтва, 
хуліганства та інших пороків. Тут треба діяти енергійно 
і силою закону, і силою громадського впливу. Почесна 
роль у цьому належить профспілкам, комсомолові, на
родним дружинам, добровільним товариствам, усій ра
дянській громадськості.

Товариші виборці!
Кожний з вас з цілковитою підставою може сказати: 

ДЕРЖАВА — ЦЕ МИ! Наша соціалістична держава, 
виникши у вогні Жовтневої революції як держава дик
татури пролетаріату, перетворилась тепер у ЗАГАЛЬ
НОНАРОДНУ державу. Мільйони радянських громадян 
на ділі беруть участь в управлінні справами країни, в 
керівництві господарським і культурним будівництвом.

В будь-якій буржуазній державі так звана «демокра
тія» є прикриттям насильства над народом. Лицемірна 
і брехлива буржуазна «демократія» — рай для багатих, 
пастка і обман для експлуатованих, для бідних. Бур
жуазні держави нехтують і намагаються звести нані
вець навіть ті нечисленні демократичні права, які тру
дящі завоювали в запеклих класових битвах. Ідеологи 
імперіалізму з цинічним святенництвом називають «віль
ним» світ, в якому панує грошовий мішок, править куп
ка багатіїв.

Але що може протипоставнти капіталізм справжній 
свободі і розквітові особи в Радянському Союзі? Свобо
ду для багатих експлуатувати і грабувати бідних, міль
йони «вільних» від роботи, зростання податків, невтрим
ну гонку озброєнь, расову дискримінацію, цькування де
мократичних організацій? Який же це «вільний світ»? 
Ні, це не вільний світ, це — світ безправ’я і безробіття, 
рабства і гноблення!

У нашій країні існують зовсім інші, дійсно справедли
ві суспільні відносини, справжня демократія і свобода. 
Тільки при соціалізмі можливі повна соціальна і націо
нальна рівність, свобода творчості, гармонійне поєднан
ня особистих інтересів з інтересами всього суспільства, 
тільки при соціалізмі перед людиною праці відкриті всі 
шляхи, вона відчуває себе справжнім господарем своєї 
країни та її багатств, господарем своєї долі. Тільки со
ціалізм створив умови для процвітання і справжньої 
дружби всіх народів багатонаціонального Радянського 
Союзу.

Партія поставила завдання, щоб школу управління 
державою проходили все нові й нові мільйони трудів
ників міста і,села. Тому при кожних виборах до Рад 
тепер оновлятиметься не менше третини складу депута
тів. Систематично оновлятиметься і склад керівних орга
нів Рад.

Партія вважає за потрібне, щоб працівники Рад та їх 
депутати регулярно звітували перед виборцями, щоб 
здійснювалося право виборців на дострокове відкликан
ня депутатів, які не виправдали довір’я, щоб ділові і 
особисті якості кандидатів у депутати широко і всебічно 
Обговорювалися на зборах і в пресі.

Партія і уряд завжди радяться з народом у корін
них питаннях господарства, культури, зовнішньої політи
ки, виносять на обговорення трудящих мас проекти най
важливіших законів. У нашій країні право законодавчої 
ініціативи надано профспілкам, комсомолові та іншим 
громадським організаціям в особі їх загальносоюзних і 
республіканських органів.

За останні роки зросла роль Верховної Ради СРСР, 
як найвищого органу державної влади. Верховна Рада 
прийняла ряд законів, які сприяли поліпшенню керів
ництва промисловістю і сільським господарством, дер
жавним і культурним будівництвом, зовнішньою політи
кою, удосконаленню радянського законодавства. Постій
ні комісії Верховної Ради здійснюють контроль за ді
яльністю міністерств, відомств і господарських організа
цій. Набагато розширилися зв’язки радянського парла
менту з парламентаріями зарубіжних країн.

ТЕПЕР ГОЛОВНЕ В ДІЯЛЬНОСТІ ВСІХ ДЕР
ЖАВНИХ ОРГАНІВ — ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАД
СЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТРУДЯЩИХ, ОР
ГАНІЗАТОРСЬКА РОБОТА В МАСАХ, ПРАВИЛЬ
НИЙ ДОБІР КАДРІВ, ПЕРЕВІРКА И ОЦІНКА ЇХ
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 13 лютого 1962 р., 2 стор.
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ЗВЕРНЕННЯ 
учасників республіканської наради молодих кукурудзоводів 
До комсомольців і молоді колгоспів і радгоспів 
до всіх юнаків і дівчат Радянської України

Дорогі друзії
Кожен з нас є учасником великої всенародної бороть

би, яка розгорнулась на фабриках і заводах, транспор
ті і будовах, в колгоспах і радгоспах по здійсненню 
найзаповітнішої мрії всього людства, побудови світло
го майбутнього — комунізму. Історичні рішення XXII 
з’їзду КПРС, Програма партії надихають весь наш на
род на нові звершення, на нові подвиги в ім’я людсько
го щастя.

Велична мета окрилює нашу радянську молодь, кли
че вперед, на боротьбу за дострокове виконання про
грами побудови комуністичного суспільства. Ми глибо
ко усвідомлюємо, що комунізм будується вже сьогодні« 
Переднім краєм цього будівництва є боротьба за даль
ше піднесення усіх галузей сільського господарства.

Трудівники Радянської України на протязі двадцяти
річчя повинні довести валовий збір зерна до 3,8 млрд. 
пудів. Виробництво м’яса відповідно зросте в 3,3 раз а' 
молока — в 2,7 раза.

Ми, учасники республіканської наради молодих ку- 
курудзоводів, звертаємось до комсомольців і молоді 
колгоспів і радгоспів, до всіх юнаків і дівчат республіки 
з закликом потроїти наші трудові зусилля, зробити вже 

ма од ВІЛВЕРНЕННЯ НОВОЇ ВІЙНИ, ПИЛЬНО 
?ТРЖИТИМЕ ЗА ПІДСТУПАМИ АГРЕСОРІВ І ТРИ 
МАТИМЕ НА НАЛЕЖНІЙ ВИСОТІ ОБОРОНУ КРАЇ. НИ П^ТРИМУВАТИМЕ СВЯЩЕННУ БОРОТЬБУ 
ПРИГНОБЛЕНИХ НАРОДІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗД. 
ЛЕЖНІСТЬ ЗМІЦНЮВАТИМЕ ДРУЖБУ ТА СЛІВ- 
РОБІТНИЦТВО З КРАЇНАМИ СВІТОВОЇ СОЩд. 
ЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ, З УСІМА НАРОДАМИ.

У великому поході ДО радянських люд^
запалюють слова Програми КПРС. .

«Комунізм виконує історичну місію визволення всіх 
людей від соціальної нерівності, від усіх форм гноблен
ня і експлуатації, від страхіть війни і утверджує 
землі МИР, ПРАЦЮ, СВОБОДУ, РІВНІСТЬ, БРА
ТЕРСТВО І ЩАСТЯ всіх народів».

Дорогі товариші виборці!
Чотири роки, які відділяють нас від минулих виборів, 

знов показали всім радянським людям, що у Комуніс
тичної партії Радянського Союзу, створеної великим 
Леніним, слова ніколи не розходяться з ділами. Все, що 
намічає партія, втілюється в життя. Так було і так бу- 
де надалі! У ленінської партії нема і не може бути їв
ших справ, крім беззавітного служіння народові. «ПАР
ТІЯ ІСНУЄ ДЛЯ НАРОДУ, - ГОВОРИТЬСЯ в ПРО- 
ГРАМІ КПРС - В СЛУЖІННІ ЙОМУ БАЧИТЬ 
СМИСЛ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ». В будні і свята, в дні 
випробувань і радощів партія завжди йшла і йде разом 
з народом, виражаючи його волю, його корінні інтереси, 

СОЮЗ КОМУНІСТІВ І БЕЗПАРТІЙНИХ, ВИПРО
БУВАНИЙ ЖИТТЯМ, ДОСВІДОМ БОРОТЬБИ ЗА 
ПЕРЕМОГУ СОЦІАЛІЗМУ, Є МОГУТНЬОЮ, ДІЙО
ВОЮ СИЛОЮ, ЯСКРАВИМ ВИЯВОМ НЕЗЛАМНОЇ 
ЄДНОСТІ ПАРТІЇ І НАРОДУ. І тепер Комуністична 
партія виступатиме на виборах до Верховної Ради 
СРСР у тісній єдності, в нерушимому союзі з безпар
тійними робітниками, селянами, інтелігенцією. #

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ ЗАКЛИКАЄ ВСІХ ВИ
БОРЦІВ У ДЕНЬ 18 БЕРЕЗНЯ ОДНОСТАЙНО ВІД- 
ДАТИ СВОЇ ГОЛОСИ ЗА КАНДИДАТІВ У ДЕПУТА
ТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР — СПІЛЬНИХ ЯК 
ДЛЯ КОМУНІСТІВ, ТАК І ДЛЯ БЕЗПАРТІЙНИХ!

Віддаючи свої голоси кандидатам блоку комуністів 
і безпартійних, ви голосуватимете за перетворення в 
життя історичних рішень XXII з’їзду КПРС, зміцнення 
могутності нашої Батьківщини, за дальше піднесення 
народного добробуту, за зміцнення миру в усьому світі. 
Одностайним обранням до Верховної Ради СРСР кан
дидатів блоку комуністів і безпартійних ви ще раз по
кажете, яка єдина і міцна дружна багатонаціональна 
сім’я народів нашої країни, як тісно згуртований ра
дянський народ навколо Комуністичної партії і Радян
ського уряду.

ТОВАРИШІ ВИБОРЦІ!
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗАКЛИКАЄ ВАС 

ВИКОНАТИ СВІЙ ГРОМАДЯНСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК: 
18 БЕРЕЗНЯ 1962 РОКУ ОБРАТИ НАЙВИЩИЙ ОР 
ГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НАШОЇ КРАЇНИ - ВЕР- 
ХОВНУ РАДУ СРСР!

УСІ НА ВИБОРИ!
ЗА НОВУ ПЕРЕМОГУ БЛОКУ КОМУНІСТІВ 1 

БЕЗПАРТІЙНИХ!
ХАЙ 

СОЮЗ 
ЛІК!

ХАЙ МИ.
БУДІВНИК КОМУНІЗМУ, 
НИЙ БОРЕЦЬ ЗА МИР І ЩАСТЯ ВСІХ ЛЮДЕЙ НА 
ЗЕМЛІ!

ПІД ПРАПОРОМ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ, ПІД 
ВИПРОБУВАНИМ КЕРІВНИЦТВОМ КОМУНІСТКИ- 

впЕрЕД, до ПОВНОЇ ПЕРЕМОГИ КО
МУНІЗМУ!

ЖИВЕ НАША ЛЮБИМА БАТЬКІВЩИНА - 
РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБ-

ЖИВЕ ВЕЛИКИЙ РАДЯНСЬКИЙ НАРОД- 
"" .. ..............МУЖНІЙ І НЕПОХИТ-

\
Z

СТВООЄННІ ДЛЯ Радянських ЛЮДЙІ 1
- BÄZ в п₽одук,і“„

восновв ÄX 

засипали в державні засїкн°7ЯЛ₽°Ц' ХЛІбоРо6“ України 
коі кількості зерЛ рХбліка и“Лв- "УДІВ зернаІ 4' 
В досягнутих venixav п/п ніколи не здава.із.
Зі - культурі ствавлі ««Ка роль «адежнть кукуруД- 
колгоспів і радгосп і ßÄ на значіи можливостей. Багато 
бувалий врожай цієї 2’ЛоЩах зібРаЛЙ не‘

Певних успіхів На мп/0 3еРИ°Фуражної культури- 
ці добились також МонРПп?УиВаНН1 к^кУРУДЗи в 1961 ро- 
ЯКІ на площі 1390 тис гектао^ ДЗ°ВОДн Республ'К». 
«а кукурудзи з кожного гектара Ри" "° 352 U1,T' S 
комсомолі! на трудовому фро^' Це велнка "ерей°Г’. 

лодіжних колективів одержалі3™’ -а СОТНІ ‘ THC”,i 
н° вважалися рекордними.

•Хороших успіхів добились „« 
механізатори Полтавської Кіп™ Äl кУкУРУДзовоД1і- 
.Чернівецької, Черкаської ’n- 1Р°ВогРаДської, Київсько1» 

ЇЗаХ» ’ ВіННйцької областей. 
(Закінчення на 3-й стор.).

такі врожаї, які неда6'



ЗВЕРНЕННЯ
учасників республіканської наради молодих кукурудзоводів 

Л.о комсомольців і молоді колгоспів і радгоспів, 
до всіх юнаків і дівчат Рад янської України

(Закінчення).

В боротьбі за велику кукурудзу нам освітлюють 
шлях невгасимі маяки — знатні майстри-кукурудзо- 
води О. В. Гіталов, Є. О. Долинюк, Г. М. Ладані, Н. Г. 
Заглада, Ю. Ю. Пітра, Є. В. Блажевськнй та багато 
інших. Девізом молодих були горді, окрилюючі слова: 
«Станемо врівень з героями».

Ми не боялися труднощів. Наполегливо вивчали агро
техніку, впроваджували у себе на виробництві досвід 
передовиків, освоювали механізоване вирощування ку
курудзи. В наполегливій, творчій праці яскраво загорі
лись нові комсомольські маяки, врівень з героями ста
ли десятки, сотні молодих кукурудзоводів. Поряд з уже 
відомими майстрами кукурудзоводами, вихованцями 
комсомолу Тимчук, Василик, Сиротюк, Василинчук, 
Восколович, Майданович, Юсипець ми сьогодні з гор
дістю називаємо імена Катерини Гулій з Полтавщини, 
Галини Мальованої з Кіровоградщини, Катерини Крав
ченко з Київщини, Марії Жили з Черкащини, Раїси 
Пасічник з Вінничинн, Олександра Буравка з Харківщи
ни, Петра Окселенка з Херсонщини, Миколи Гайдука 
з Чернігівщини, Леоніда Васильківського з Дніпропет
ровщини та багатьох інших.

Та нам, молодим, не личить заспокоюватись на досяг
нутому. І це тим більше, що в республіці багато ком
сомольсько-молодіжних ланок та комсомольських орга
нізацій в минулому році не виконали’ взятих зобов’я
зань.

Шановні товариші, наші ровесники!
В боротьбу за кукурудзу ми виступаємо 400 тисяч

ною армією. Яка це велика сила! Почесний обов’язок 
кожного з нас — добитись того, щоб всі молодіжні 
колективи виконали своє зобов’язання. Давайте ж по
працюємо так, щоб на комсомольських гектарах зби
рати найвищі в світі врожаї кукурудзи.

Ми закликаємо всіх, в кого гарячі серця і роботящі 
руки, не гаяти ні хвилини дорогоцінного часу і вже 
сьогодні широко розгорнути змагання за одержання на 
кожному із півтора мільйонів гектарів по 50 і більше 
центнерів зерна кукурудзи з кожного гектара і на та
кій же площі виростити високий врожай силосної маси! 
Таке завдання нам під силу. Вже в минулому році біль
ше 4 тисяч молодіжних ланок і агрегатів одержали по 
50 і більше центнерів зерна кукурудзи з гектара.

Що ж треба зробити, щоб такі врожаї були на всіх 
комсомольських гектарах?

Перш за все ми повинні добре засвоїти і практично

КОМУНО
О. ЄВСЕЄНКО 

лектор Кіровоградського 
міськкому КП України.

(Закінчення. Початок див. у № 16).

П ЕНІНСЬКЕ положення про швидкість проце- 
■* ■ су поступового і безперервного переростання со
ціалізму в комунізм підтверджується в наш час 
могутнім рухом сучасності — рухом колективів бригад 
і ударників комуністичної праці. В 1959 році цим ру
хом було охоплено в країні близько трьох мільйонів 
чоловік, в 1960 році — близько восьми мільйонів, а 
на кінець 1961 року більш як 20 мільйонів кращих 
людей нашої країни. Тільки в Кіровограді за право 
називатися комуністичними змагаються 19 колективів 
підприємств міста, в тому числі колективи заводів 
«Червона зірка», агрегатного, «Сільгоспдеталь», швей
ної. взуттєвої і панчішної фабрик та інші. Змаганням 

* охоплено зараз більше 23 тисяч передовиків і новато
рів виробництва міста, які вчаться жити і працювати 
по-комуністичному, вносять в життя людей нове кому
ністичне ставлення до праці, беруть активну участь в 
діяльності громадських організацій і державному уп
равлінні.

Партія покликана дбайливо доглядати, підтримува
ти і розповсюджувати паростки нового, комуністично
го, які народжуються творчістю мас, і які при підтрим
ці державної влади розростуться і розвинуться в пов
ний комунізм.

ПІДВИЩЕННЯ ролі партії в житті радянського 
“ 8 суспільства в період розгорнутого будівництва ко
мунізму зумовлене, по-трете, дальшим розвитком со
ціалістичної демократії, підвищенням ролі громадських 
організацій, розширенням прав союзних республік і 
місцевих організацій.

Паша соціалістична держава вступила в нову фазу 
свого розвитку. Почався процес переростання держави 
У всенародну організацію трудівників соціалістичного 
суспільства. Розвиток соціалістичної державності пос
тупово приведе до перетворення її в громадське само
врядування.

Підвищення ролі партії тісно пов’язано з зростанням 
Ґ ролі громадських організацій (профспілок, комсомолу, 

кооперації та ін.), які активізують свою діяльність і 
До яких поступово переходитимуть функції державних 
органів.

Особливо зросте роль Комуністичної Спілки Молоді, 
як самодіяльної громадської організації молоді, яка 
допомагає партії виховувати молодь в дусі комунізму, 
залучати її до практичного будівництва нового су- 

перетворити в життя поради Микити Сергійовича Хру
щова, які він висловив в листі-привітанні до молодої 
ланкової з Полтавщини Катерини Гулій, на республі
канській нараді працівників сільського господарства 
України та на інших зональних нарадах.

Наше невідкладне завдання — уже сьогодні в кож
ному господарстві з врахуванням конкретного досвіду 
закінчити комплектування комсомольсько-молодіжних 
ланок і закріпити за ними земельні площі. Подбаємо 
про те, щоб розмістити кукурудзу по зяблевій оранці, 
після кращих попередників.

Головне сьогодні для кожного з нас — заготовити і 
вивезти під кукурудзу достатню кількість органічних 
добрив. Народне прислів’я говорить: «Землю угноїмо— 
урожаї потроїмо!». Ми закликаємо всіх молодих куку
рудзоводів і механізаторів республіки за прикладом 
комсомольців Глобннського району Полтавської облас
ті та Заставнівського району Чернівецької області внес
ти не менше як по 15 тонн місцевих добрив на кожний 
комсомольський гектар. Це нам під силу. Тільки по
трібно по-справжньому взятись за організацію цілоріч
ного виробництва і внесення місцевих добрив під куку- 
курудзу і інші сільськогосподарські культури.

Нам потрібно подбати про те. щоб у всі господарства 
було завезено для посіву високоякісне гібридне і сорто
ве відкаліброване насіння. Проведемо сівбу на високому 
агротехнічному рівні в оптимальні строки, доб’ємося 
нормальної густоти насаджень, внесення при посіві мі
неральних добрив та органомінеральних сумішей. Смі
ливіше будемо проводити боронування площ до і після 
появи сходів кукурудзи, а також забезпечимо своєчас
ний і старанний догляд за посівами кукурудзи на протя
зі всього вегетаційного періоду. Обов’язково проведемо 
підживлення рослин, триразове розпушування міжрядь 
в двох напрямках, пасинкування, знищення сажки, до
даткове штучне запилення

Молоді механізаториїВивчайте і впроваджуйте досвід 
роботи передових механізаторів, зокрема тракторної 
бригади О. В. Гіталова. Підтримаємо^ почин молодих ме
ханізаторів Новоукраінського району Кіровоградської 
області, які вирішили вже в цьому році виростити ви
сокі врожаї кукурудзи без затрат ручної праці на площі 
9 тисяч гектарів.

Треба взятися за це по-справжньому. Нехай гасло: 
«Кожний молодий кукурудзовод — механізатор» — ста
не змістом повсякденної праці.

Молоді механізатори повинні з честю витримати пер
ший серйозний екзамен весною — повністю відремонту
вати техніку до виходу в поле, одержати точні квадра
ти, висіяти в кожне гніздо задану кількість зерна.

Виростити урожай — це ще половина справи. Треба 
відразу ж готуватися до збирання, щоб провести його 
вчасно і без втрат. Ми закликаємо всіх молодих механі
заторів добре підготувати техніку, особливо кукурудзо
збиральні комбайни, добитись їх високопродуктивного 
використання, щоб зібрати в цьому році кукурудзу на 
всіх комсомольських гектарах механізованим способом.

Друзі! У боротьбі за велику кукурудзу переможе той, 
хто уміло використає передовий досвід прославлених 
мзйстрів-кукурудзоводів, досягнення науки і техніки. 
Потрібно, щоб в кожному районі, в колгоспах і радгос

ЗРОСТАННЯ РОЛІ КПРС 
в період розгорнутого будівництва комунізму
спільства, готувати покоління всебічно розвинених лю
дей, які житимуть, працюватимуть і керуватимуть су
спільними справами при комунізмі. «Комунізм — це 
молодість світу і будувати його молодим» — ця кри
лата фраза ввійшла в життя багатьох комсомольських 
організацій, які уже зараз активно виявляють ініціати
ву і почин в усіх галузях життя, розвивають актив
ність і трудовий героїзм молоді.

В цьому напрямку вже багато зробили деякі ком
сомольські організації і нашого міста, зокрема, агре
гатного заводу (секретар первинної організації ІО. Ква
ша), швейної фабрики (секретар первинної організації 
Т. Сторожук), автобусного парку (секретар первинної 
організації Г. Дяченко) та інші. Але ще багато нале
жить зробити комсомольським організаціям, щоб пов
ністю виправдати довір’я партії в справі виховання 
молоді в дусі безмежної відданості Батьківщині, на
родові, Комуністичній партії і справі комунізму.

В міру наближення до комунізму ряд функцій дер
жавних органів будуть передаватись громадським ор
ганізаціям. Таким чином, буде йти процес звуження 
втручання державних органів в господарські справи, і 
тому партія значну частину завдань буде вирішувати 
через громадські організації. А це в свою чергу потре
бує зростання її ролі, вдосконалення методів і засобів 
її керівництва.

В процесі будівництва комунізму розширятимуться 
права союзних республік і місцевих організацій. Міс
цеві Ради депутатів трудящих будуть вирішувати всі 
питання місцевого значення. Партія є єдиною органі
зацією, яка охоплює своїм впливом всю територію 
країни, всі галузі суспільного і особистого життя ра
дянських людей, і тільки вона зможе забезпечити пра
вильне наукове керівництво.

ПО-ЧЕТВЕРТЕ, зростання ролі КПРС на новому етапі 
розвитку радянського суспільства зумовлене зро

стаючим значенням теорії наукового комунізму, її 
творчого розвитку і пропаганди, необхідністю поси
лення комуністичного виховання трудящих і боротьби 
за подолання пережитків минулого в свідомості людей.

Перехід від соціалізму до комунізму — складний і 

пах були створені школи передового досвіду, широко 
використовувались всі форми вивчення передових мето-, 
дів праці на вирощуванні кукурудзи. Хай комсомольські 
гектари стануть зразками впровадження досягнень на
уки і передового досвіду!

Молоді наукові працівники, спеціалісти сільського 
господарства! Давайте ще тісніше кріпити наші вироб
ничі і творчі зв’язки, щоб ще успішніше вирішувати 
завдання, які стоять перед нами. Адже в сучасних умо
вах виключно великого значення набуває творчий, на
уково обгрунтований підхід до використання резервів 
дальшого збільшення врожайності кукурудзи при най
менших затратах праці. Вірним помічником в цьому є 
технологічні карти вирощування кукурудзи, агротехнічні 
плани, нові досягнення науки і техніки. Вони повинні 
бути на озброєнні кожного комсомольсько-молодіжного 
колективу.

Ми звертаємося до вас, молоді робітники і інженерно- 
технічні працівники! Створити достаток продуктів сіль
ського господарства в країні — наше спільне завдання. 
Тому чекаємо від вас нових досконалих сільськогоспо
дарських машин, мінеральних добрив, отрутохімікатів. 
Хай надалі міцніє дружба серпа і молота!

Наші юні друзі, члени учнівських виробничих бригаді 
Ви повинні стати надійним поповненням славного за
гону молодих кукурудзоводів республіки. Щоб вирощу
вати високі врожаї «королеви полів», треба мати міцні 
і глибокі знання, дружити з наукою, передовим досві
дом, бути наполегливими у досягненні своєї мети. Хай 
в кожній школі в учнівських виробничих бригадах гар
туються майбутні майстри колгоспного виробництва, 
досвідчені кукурудзоводи, які вже сьогодні своїми 
успіхами радують наше старше покоління.

Дорогі товариші! Великі і відповідальні завдання 
стоять перед трудівниками сільського господарства 
України. Вже в цьому році буде вироблено 2,3 млрд. 
пудівлзерна, продано державі 1 мільйон 840 тисяч тонн 
м’яса, 8 млн. тонн молока та багато інших продуктів 
рослинництва і тваринництва. Серед молодих трудівни
ків колгоспного села широко розгорнулось змагання за 
успішне перетворення в життя рішень XXII з’їзду 
КПРС. На нові величні звершення кличе нас Програма 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

Хай кожен пам’ятає полум’яні слова М. С. Хрущова: 
«Я звертаюсь до комсомольців, молоді, — ви молоді, 
енергійні багато зробили і робите для Батьківщини. Ви 
боретеся за своє світле майбутнє. То беріть наванта
ження на повну силу з тим, щоб допомогти колгоспам 
і радгоспам нарощувати виробництво зерна і особливо 
гродуктів тваринництва». Будемо ж, друзі, працювати 
так, щоб 1962 рік став роком масового зростання молоді 
на рівень з Героями Праці.

Від імені всіх молодих кукурудзоводів і механізато
рів республіки ми запевняємо ЦК КПРС, особисто 
Микиту Сергійовича Хрущова, ЦК Комуністичної пар
тії України, що не пошкодуємо сил і енергії, молодечо
го завзяття і ентузіазму, щоб внести свій відчутний 
вклад в збільшення виробництва зерна — основи роз
витку сільського господарства.

З честю дотримаємо свого словаї
За роботу, товариші, за нові перемоги в четвертому 

році славного семиріччя!

багатогранний процес. Щоб впевнено будувати кому
нізм, потрібно глибоко вивчати закономірності перехо
ду від соціалізму до комунізму, науково обгрунтувати 
чергові практичні завдання.

Щоб побудувати комунізм, потрібно не лише створи
ти матеріально-технічну базу. Треба сформувати кому
ністичні суспільні відносини, виховати нову людину— 
людину комуністичного суспільства, яка гармонійно 
поєднувала б у собі духовне багатство, моральну 
чистоту і фізичну досконалість.

В боротьбі за перемогу комунізму ідеологічна робо
та стає все могутнішим фактором. Чим вище свідомість 
членів суспільства, тим повніше і ширше розгортається 
їх творча активність у створенні матеріально-технічної 
бази комунізму, в розвитку комуністичних форм 
праці і нових відносин між людьми, і, значить, тим 
швидше й успішніше розв’язуватимуться завдання бу
дівництва омріяного майбуття.

Партія ставить завдання так: виховати все населен
ня в дусі наукового комунізму, добитись, щоб трудя
щі оволоділи ідеями марксистсько-ленінського вчення, 
щоб вони глибоко розуміли хід і перспективи світово
го розвитку, вірно орієнтувалися в подіях внутріш
нього і міжнародного життя, щоб вони свідомо буду
вали нове суспільство.

Складовою частиною роботи по-комуністичному ви
хованню трудящих є боротьба з проявами буржуаз
ної ідеології і моралі, забобонів і пересудів, пережит
ками минулого. Тут велика роль належить громад
ськості, комсомольським організаціям, які повинні очо
лити цю боротьбу. Вони повинні прищепити молоді 
принципи комуністичної моралі, вести велику роботу 
по втіленню в життя морального кодексу будівника 
комунізму.

Ленінська партія комуністів веде пас від перемоги 
до перемоги. І вона, наша славна КПРС, на чолі з Ле
нінським Центральним Комітетом вирішить всі завдан
ня, які поставив перед пою історичний ХХП з’їзд.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 13 лютого 1962 р., З стор.



СОНЦЕ ПОЕЗІЇ РОСІЙСЬКОЇ?
Є імена, які увібрали в 

себе живу душу народу, 
стали частиною його жит
тя. Таким ім’ям для нас, 
радянських людей, стало 
ім’я Олександра Сергійо
вича Пушкіна, чия поезія 
уже понад 100 років викли
кає в людях почуття гор
дості і захоплення своєю 
красою, своєю силою і муд
рістю.

У ці дні радянські люди 
відзначають 125-річчя з дня 
смерті О. С. Пушкіна. Ве
чір його пам’яті відбувся 
10 лютого у Великому те
атрі СРСР.

У президії зборів — ві
домі письменники, вчені, ро
бітники, артисти, музикан
ти, школярі, колгоспники... 
На Почесному МІСЦІ поряд 33Р33
з ними правнуки великого* 
поета. >

В ложі — товариші М. А. * 
Суслов, П. Н. Демічев, $ 
Л. Ф. Ільїчов, Б. М. Поно-: 
марьов, О. М. Шелепін. $

У залі перебувають чле-£ 
нн дипломатичного корпу-^ 
су. |

Відкриваючи вечір, ака-* 
демік В. В. Виноградов го-^ 
ворить про те, що Г 
кін — одне з най видатні-1 
шнх явищ в історії росім-і

визнанням найкращих лю
дей свого часу, постає пе
ред нашою епохою в усьо
му безприкладному обсягу 
свого національного і сві
тового значення. Головний 
пафос поезії Пушкіна і са
ма його життєва доля, і 
трагічна загибель — втілен
ня мужньої ------- :----------
утвердження 
пості людської 
ме завдяки цим рисам його 
поезія всією силою своєї 
художньої чарівності про
кладала шлях до народу, до 
великого читача, до свого 
нинішнього місця в духов
ному житті нашого суспіль
ства.

В нашу радянську епо
ху, продовжує О. Твардов

непокірності, 
високої гід- 

особи. Са-

«Не заросте 
народна тропа» 
Чудовий літературний вечір, 

присвячений пам'яті О. С. 
Пушкіна, відбувся минулої 
неділі в Палаці культури Імені 
Жовтня.

До початку організаційної 
частини величезна кількість 

- глядачів взяла участь у літе- 
1 іуш-5 ратурній вікторині по творах 
"-—•і 5 великого поета. Потім Ю. Б. 

Червоненко зробив захоплюю
чу, цікаву доповідь про життя

СЬКОГО народу, Його культу-> І творчість співця землі росій- < 
ри, ЙОГО мистецтва, ЙОГО; ської. Доповідь ілюструвалась ?

_ _ , ,- « віршами О. С. Пушкіна, які <
ВИЗВОЛЬНОЇ боротьби. Кож-| виконували учасинкй завод- | 
ПОМу народові нашої ра-^ СЬКОЇ художньої самодіяль- » 
дянської сім’ї велика пое-* 
тична спадщина Пушкіна) 
близька і дорога. Вона за-£ 
хоплює всіх 
дей світу.

У «Слові 
Олександр 
розкриває 
ського генія. Він каже, шо ’ 
поет, який уже за життя • м. Кіровсгред. ісмертнимн
користувався безумовним рінь поета.

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

- і
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- ? 
$ 

передових лю-|

про Пушкіна» 
Твардовський 

велич

вечора 
колективу 
показали
драми «Русал-

члени
Па- 

при-

кості.
Наприкінці 

драматичного 
лацу культури 
сутнім сцени з
ка». Постановка цього твору—

< значний успіх всіх аматорів і,
< насамперед, режисера вистави
< Л.. Садовської і балетмейстера

ПуШКІН-< С. Кубрянської.

---------' Є. БЕСПАЛОВ—РАДИМ.
КіроБсгред.м.

ський, Пушкін став тим, 
для чого був призначений 
історією. Основоположник 
і родоначальник великої 
літератури, світове значен
ня якої вже давно таке 
безсумнівне й міцне, ху
дожник, творчий геній яко
го не намагаються примен
шити навіть противники, — 
нині найбільш популярний, 
любимий і шанований 
поет великої багатонаціо
нальної країни

Володіння таким багат
ством, як пушкінська спад
щина, багато до чого зобо
в’язує нас, каже О. Твар
довський. Хочеться бачити 
Пушкіна живим і дійовим 
учасником усіх наших те
перішніх справ. Саме тому 
----з хочеться говорити 

І про важливість боротьби за 
£ чистоту і виражальну силу 
'сучасної російської мови, 
і за майстерність, лаконізм і 
? місткість, зразком яких є і 
їпоезія і проза Пушкіна.
<! Людський -------- ---------
< гуманності 
;мо ми в 
- безумству,
^сліпоті, людиноненависни- 
цтву старого світу і разом 

<з Пушкіним проголошує- 
. мо:
; — Хай славиться сонце,
хай зникне пітьма!

> Поезія Пушкіна запов
нювала цього вечора зал 
«театру, зі сцени якого де
сятиріччя звучить музика, 
Патхнена його генієм. Ар- 
«тисти і читці, співаки і му
зиканти виконували твори 
» Бородіна, Чайковського, 
? Даргомижського, Мусорг- 
1 ського, Глінки, Асаф’єва і 
«Свиридова, навіяні 
-смертними образами

розум, основу 
протиставляє- 

нашій боротьбі 
самовбивчій

Фотоетюд Р. РУБІНА,Цікаві малюнки.

ЗУСТРІЛИСЯ ІНТЕРНАТІВ^ 
двох поколінь

без- 
тво-

ПОЕТ ЮНОСТІ
Основний характер і тон поезії

Пушкіна чудово визначив Бєлін
ський: «Загальний колорит поезії Пуш
кіна і особливо ліричної — внут
рішня краса людини і леліюча душу гу
манність... Є завжди щось особливо 
благородне, лагідне, ніжне, благоухан
ие і граціозне в будь-якому почутті 
Пушкіна. В цьому відношенні, читаючи 
його творіння, можна чудовим чином 
виховати в собі людину, і таке читання 
особливо корисне для молодих лю
дей...».

Пушкін — поет юнацтва. Найдорож
чими почуттями в його творах завжди 
є патріотизм і життєлюбство. У вірші 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных» дум
ки про смерть не викликають у поета 
песимізму — він благословляє «младую 
жизнь», яка буде грати у його «гробо
вого входа».

До юнацтва звертається Пушкін у 
вірші «Вновь я посетил...». Поет щасли
вий від усвідомлення того, що про ньо
го згадає благородний потомок, радіє' 
молодій порослі, яка піднялася під час 
його десятирічної відсутності біля ми
лих серцю трьох сосен в Михайлов- 
ському. Він привітає грядуще «незна
комое» покоління і вірить у його світ
ле й радісне життя:

Здравствуй, племя,
Младое, незнакомое! не я 
Увижу твой могучий поздний возраст, 
Когда перерастешь моих знакомцев 
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук 
Услышит ваш приветный шум, когда, 
С приятельской беседы возвращаясь. 
Веселых и приятных мыслей полон, 
Пройдет он мимо вас во мраке ночи 
И обо мне вспомянет.
Світлим оптимізмом полонить нас ви

повнена ніжного суму «Элегия»:
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить

и страдать, 
И ведаю, мне будут наслажденья 
Меж горестей, забот и треволненья: 
Порой опять гармонией упьюсь, 
Над вымыслом слезами обольюсь 
И может быть — на мой закат 

печальный
Блеснет любовь улыбкою 

прощальной.

Постійними темами поезії Пушкіна 
були також дружба й любов. Ліричний 
герой його віршів всіма струнами душі 
відкликається на високе, хороше, пре
красне, йому в найвищій мірі характер
на вірна дружба і вірна любов. Таким 
він є у віршах, присвячених ліцей
ським роковинам, в посланнях «Во глу
бине сибирских руд», «И. И. Пущину» 
та інших.

В багатьох віршах Пушкін поетично 
втілив всі відтінки чуття любові, бага
тої і глибокої. Любов в зображенні 
поета — це світле, оптимістичне нача
ло, яке пробуджує найкращі якості ду; 
ші. Цілий світ неповторної душевної 
чистоти, благородства і ясності, безко
рисливого кохання знаходимо, напри
клад, в ліричній мініатюрі «Я вас 
любил...».

Любов до людини у Пушкіна невід’
ємна від любові до рідної природи. 
Конкретно-реалістично, в нерозривному 
зв’язку з людиною і тонко відчуваючи 
природу, втілив пост неповторні пейза
жі своєї Вітчизни. Ось як непідкупно 
просто, правдиво, живописно малює він 
український пейзаж:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут. 
Своей бремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут 
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты 
Над Белой Церковью сияет 
И пышных гетманов сады 
И старый замок озаряет.
З раннього дитинства вчимося ми

поезіях Пушкіна любити рідну приро
ду. Нашому юнацтву, всьому нашому 
народові близькі і дорогі пушкінське 
свободолюбство, патріотизм, віра в 
світле своєї Вітчизни, ідеал гармонійної 
людини. Нашому часові співзвучні про
стота, ясність, глибина в зображенні 
почуттів, висока моральність, задушев
ність і чистота думок Пушкіна про 
дружбу і любов. Все це і робить ного 
творчість чудовим засобом морального 

виховання радянської

на

__  ТИ БАЧИШ, як у них 
■* в їдальні гарно? А 

спальня? Краса!
— Що й казати. Це тобі 

не солома, якою нам дово
дилось матраци набивати...

Так перемовлялися між 
собою двоє літніх чоловіків 
біля стенду з фотографіями 
в одному з кабінетів Кіро
воградської иіколи-інтернат 
№ 1. А біля інших монтажів 
жваво ділилися своїми вра
женнями жінки. Виявилось, 
що це і є, як вони себе 
назвали, старі комунари, 
колишні вихованці Єлиса- 
ветградської школи-інтер- 
нат, створеної в місті неза
баром після встановлення 
Радянської влади. І хоч за
раз кожному за п’ятдесят, 
та й досі звертаються один 
до одного на ти: «А пам’я
таєш, Дмитре?», «Не забу
ла, Марійко, як у двадцято
му?..». Хіба назвеш інакше, 
якщо з першого ж погляду 
на великому груповому 
знімку знаходять ту ж Ма
рійку чи Зіну у простенько
му сарафані з короткими 
косичками.

Почесних гостей запро
шують в ілюмінований різ
нокольоровими вогнями ак
товий зал школи. Тут вже 
вишикувалась на урочисту 
лінійку вся піонерська дру
жина. Зливою оплесків 
зустрічають діти колишніх 
інтернатівців. Під дріб ба
рабанів і звуки горну вно
сять прапор. Слово надає
ться старому комунару, а 
нині заступнику керуючого 
обласною базою Укроптм’я- 
сорибторгу комуністу Дми
тру Максимовичу Попіль- 
ницькому. "

— Дорогі діти! Ні в яке 
порівняння не йдуть ті ро
ки, в які нам довелося вчи
тися, з теперішнім часом: 
Тоді народне господарство

—

терпіло від розрухи, рево
люція відбивалась від ін
тервентів, білогвардійців, 
різних банд. 1 все ж навіть 
в тих складних умовах Ра
дянська влада не забувала 
про нас, дітей. В 1918 році 
в Єлисаветграді була ство
рена перша школа-інтер- 
нат, до якої приймали сиріт 
і дітей з дуже бідних сімей. 
Безумовно, тоді неможливо 
було як слід забезпечити 
нас продуктами, меблями. 
В подушки ми накладали 
солому. Та все ж знали, що 
так буде не завжди, що 
збудуємо краще життя. І ось 
ці часи настали, у вас щас
ливе дитинство. До ваших 
послуг ці світлі зали, чудові 
спальні корпуси, просторі 
світлі класи.

— Так, немало довелось 
нам пережити, — доповнює 
попереднього промовця Влас 
Іванович Колесник, теж 
один з комунарів, а зараз 
підполковник у відставці. — 
Але ми міцно дружили, і це 
дало змогу перебороти всі 
труднощі. Вихованці інтер
нату стали воєначальника
ми і інженерами, артистами 
і партійними працівниками. 
У нас дуже активно діяли 
гуртки художньої самоді
яльності.

Вихованка школи-комуни 
вчителька Кіровоградської 
середньої школи № 11 Зі- 
наїда Матвіївна Завіна по
бажала піонерам найкра
щими успіхами зустріти 
славний ювілей — 40-річчя 
піонерської організації іме
ні Леніна і прочитала свій 
вірш «Вітчизні».

Щирими оплесками зустрі
чали учні кожний виступ. 
А потім гостям піднесли 
подарунки. На закінчення 
зустрічі з старими комуна
рами юні інтернатівці ви
ступили з концертом.

О. ДУЧЕНКО.

УНІВЕРСИТЕТ 
ПРАЦЮЄ 

В БРИГАДАХ
ОАРОДНИЙ університет 

працює в нашому кзлч 
госпі не перший рік. На вла
сному досвіді ми переконали
ся, що це хороша і корисна 
справа. Торік наші колгосп
ники одержали непоганий 
урожай озимих і ярих куль
тур. Звичайно, значна до
помога в цьому нашого 
університету, де вивчали не 
лише матеріали з'їздів, 
але н конкретні питання 
сільського господарства, пе
редові методи роботи знат
них ланкових.

В цьому році універси
тет працює безпосередньо 
в бригадах. Значно 
шилась аудиторія.

На занятті, яке 
давно відбулося, 
артілі П. В. Ткачеико роз
повів колгоспникам про 
роботу республіканської на
ради працівників сільського 
господарства, учасником 
якої він

А.
Колгосп 
40-річчя 
Петрівського району.

звіль

нещо- 
голова
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імені

Жовтий

і естетичного 
молоді.

викладач 
інституту

І. ЖАРКИХ,
Кіровоградського пед- 

імені О. С. Пушкіна.
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тер. Він набрав 6,5 очок 3
8 можливих. Друге місце 
зайняв робітник агрегатно
го заводу т. Насековськнй, 
третє — т. Бойко з цього ж 
підприємства.

Г. ДУБІВКА.

Вечір поезії
В Бобринецькій районній 

бібліотеці проведено вечір 
поезії на тему: ^Про любов 
хорошу, чисту і велику». В 
ньому взяло участь понад 
50 чоловік.

Присутні з увагою про
слухали _ бесіду викладача 
російської літератури мі
ської вечірньої школи ро
бітничої молоді Р. О. Хар
ченко «Що таке поезія, і як 
її треба читати й розумі
ти».

Учасники вечора Людми
ла Козляр і Валентина 
Драченко прочитали вірші 
Л. Ошаніна, Ю. Петрова 
та інших. Було також вико
нано кілька пісень на слова 
сучасних поетів. Наприкін
ці вечора була влаштована 
літературна вікторина.

П. ТЕПЛ1ОК.
м. Бобрннеііь.

Наступний номер газети 
«Молодий комунар» вийде 
16 лютого 1962 р.
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