
інформаційне повідомлення
про Пленум Центрального Комітету

f Комуністичної партії Радянського Союзу
5 березня 1962 року у Великому Кремлівському палаці відкрився Пленум 

Центрального Комітету КПРС.
На порядку денному Пленуму питання про завдання партії по поліпшенню 

керівництва сільським господарством.
З доповіддю «Сучасний етап комуністичного будівництва і завдання партії 

по поліпшенню керівництва сільським господарством» виступив Перший секре
тар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР товариш М. С. ХРУЩОВ.

Для участі в роботі Пленуму ЦК запрошені перші секретарі обкомів партії, 
які не входять до складу Центрального Комітету, секретарі ЦК компартій союз
них республік, крайкомів, обкомів партії, що відають питаннями сільського гос
подарства, голови Рад Міністрів автономних республік, виконкомів крайових і 
обласних Рад депутатів трудящих, міністри сільського господарства, заготівель,
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радгоспів, голови об'єднань «Сільгосптехніка» союзних і автономних республік, 
начальники крайових, обласних управлінь сільського господарства, заготівель і 
радгоспів, голови обласних об’єднань «Сільгосптехніка», керівники деяких нау
ково-дослідних інститутів, керівні працівники міністерств і центральних ві
домств, редактори центральних газет і журналів, відповідальні працівники апа
рату ЦК КПРС 1 Ради Міністрів СРСР.

★ ★ ★
6 березня 1962 року Пленум Центрального Комітету КПРС продовжував 

роботу.
На Пленумі почалось обговорення доповіді товариша М. С. ХРУЩОВА 

«Сучасний етап комуністичного будівництва і завдання партії по поліпшенню 
керівництва сільським господарством».

На ранковому засіданні виступили товариші: Г. І. ВОРОНОВ (перший за
ступник Голови Бюро ЦК КПРС по РРФСР), М. В. ПІДГОРНИИ (перший се
кретар ЦК КП України), Ш. Р. РАШІДОВ (перший секретар ЦК КП Узбекиста
ну), Д. А. КУНАЄВ (перший секретар ЦК КП Казахстану), І. В. СПИРИДО
НОВ (перший секретар Ленінградського обкому КПРС), Ф. О. СУРГАНОР- (се
кретар ЦК КП Білорусії), В. Ю. АХУНДОВ (перший секретар ЦК КП Азербайд
жану), Д. РАСУЛОВ (перший секретар ЦК КП Таджикистану).

На вечірньому засіданні виступили товариші: М. О. ОЛЬШАНСЬКИИ (мі
ністр сільського господарства СРСР), І. І. БОДЮЛ (перший секретар ЦК КП 
Молдавії), Я. М. ЗАРОБЯН (перший секретар ЦК КП Вірменії), Т. УСУБАЛІЄВ 
(перший секретар ЦК КП Киргизії), А. Я. ПЕЛЬШЕ (перший секретар ЦК КП 
Латвії), А. Ю. СНЕЧКУС (перший секретар ЦК КП Литви), Б. ОВЕЗОВ (перший 
секретар ЦК КП Туркменистану), Т. І. СОКОЛОВ (перший секретар Цілинного 
крайкому КП Казахстану).

Пленум ЦК КПРС продовжує роботу.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС
У Великому Кремлівському палаці 5 березня відкрив

ся Пленум Центрального Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу.

Пленум ЦК затвердив порядок денний: «Завдання пар
тії по поліпшенню керівництва сільським господарством».

З доповіддю в цьому питанні виступив Перший сек
ретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР товариш 
М. С. Хрущов.

Першу частину доповіді тов. М. С. Хрущов присвячує 
Програмі партії, яка є нашим прапором у боротьбі за 
перемогу комунізму. Зусилля партії і народу, відзначає 
тов. Хрущов, зосереджені тепер на практичному здійс
ненні головного економічного завдання — створенні 
матеріально-технічної бази комунізму. Ось чому і да
ний Пленум Центрального Комітету обговорює питан
ня про дальше піднесення сільського господарства, як 
одне з найважливіших питань, висунутих новою Про
грамою і рішеннями XXII з’їзду партії.

Сільське господарство зачіпає інтереси буквально 
кожної людини. Рівень розвитку сільського господар
ства значною мірою визначає добробут народу. Тому 
дальше піднесення сільського господарства, збільшен
ня виробництва продуктів харчування ми повинні вва
жати загальнопартійною, загальнонародною справою.

Це зовсім не означає, що ослабляються вимоги до 
промисловості, вирішальне значення якої для дальшого 
підвищення добробуту народу загальновідоме. Хоч в 
роботі промисловості теж є чимало хиб, але вона роз
вивається успішно, витримує темпи, намічені семиріч
кою. М,- С. Хрущов для ілюстрації наводить ряд яскра
вих прикладів.

За розрахунками семирічки в 1961 році обсяг про
мислової продукції, порівняно з 1958 роком, намічалося 
збільшити на 27 процентів, а фактично він збільшений 
нз 33,3 процента. Значно випереджаються завдання се
мирічки по виробництву найважливішої промислової 
продукції — сталі, прокату, чавуну, нафти.

Щодо сільськогосподарського виробництва, каже тов. 
Хрущов, то тут наші можливості не менші, ніж у про
мисловості, хоч рівень організованості, рівень керівни
цтва, на жаль, значно нижчий. Це породжує чималі 
труднощі, для подолання яких будуть потрібні величезні 
зусилля.

Г У доповіді відзначається, що в результаті вжитих 
партією заходів після вересневого Пленуму ЦК (1953 р.)) 
всі галузі соціалістичного сільського господарства доби
лися значних успіхів. Тов. Хрущов наводить у зв’язку 
з цим ряд знаменних цифр.

У 1961 році порівняно з 1953 роком виробництво зер
на в країні підвищилося з 5.036 мільйонів пудів до 
8.380 мільйонів пудів — збільшення на 66 процентів; 
виробництво картоплі відповідно збільшилось на 16 про
центів, овочів — на 37 процентів, олійних — на 68 про
центів. За цей же період виробництво м’яса підвищи
лося з 5,8 мільйона тонн до 8,8 мільйона тонн — збіль
шення на 50 процентів; молока — на 71 процент, тва
ринного масла — на 80 процентів, виробіток цукру з 
цукрових буряків — на 77 процентів.

Таке зростання виробництва сільськогосподарських 
продуктів дало змогу значно збільшити їх державні за
готівлі.

В значних розмірах збільшилось і поголів’я худоби. 
З І січня 1954 року по 1-е січня 1961 року поголів’я 
великої рогатої худоби зросло на 26,3 мільйона голів 
(в тому числі корів — на 11,1 мільйона), свиней — на 
ЗЗ’З мільйона і овець — на 28,9 мільйона голів. У ми
нулому році поголів’я худоби також збільшилося.

І все Ж таки, каже тов. Хрущов, ми піддаємо гострій 
«ткрнтиці становище в сільському господарстві.

РІЧ у тім, що докорінно змінилися вимоги ДО СІЛЬ
СЬКОГО господарства. Ми ведемо тепер мову не про те, 
щоб на кілька процентів збільшити виробництво зерна, 
м’яса чи молока. Ні. мова йде про інше, про те, щоб у 
короткі строки подвоїти і потроїти виробництво най
важливіших сільськогосподарських продуктів. За досяг
нення нинішнього рівня виробництва ми боролися 40 
років. Тепер треба зробити вдвоє-троє більше і не за 

сорок, а за якихось кілька років. Цього вимагає життя, 
цього вимагають інтереси будівництва комунізму.

Якщо ми цього завдання не розв’яжемо, то постави
мо країну перед великими труднощами, справі будівни
цтва комунізму буде завдано серйозної шкоди. Ми по
винні усвідомлювати, що потреби в продуктах харчу
вання швидко зростають, а в дальшому вони зроста
тимуть ще швидше. І це цілком зрозуміло. Збільшуєть
ся • населення, підвищується рівень реальної заообітної 
плати, зростають прибутки трудящих.

З 1953 року населення в країні збільшилось на 29 
мільйонів чоловік, в тому числі міське на 28 мільйонів. 
Прибутки трудящих, з урахуванням зниження податків 
і скасування передплати позики, зросли майже на 42 
мільярди карбованців. Ці гроші люди витрачають на 
придбання продуктів, одягу, взуття.

Тов. Хрущов наводить разючі цифри, що показують, 
як значно з 1953 по 1961 рік зріс продаж через держав
ну торгівлю найцінніших продуктів харчування. За цей 
час споживання продуктів на душу населення збільши
лось на 35—50 процентів при умові, шо населення зрос
ло на 29 мільйонів чоловік.

М. С. Хрущов далі підкреслює, що темпи зростання 
сільського господарства стримувались травопільною си
стемою землеробства, і ми, каже він, зіткнулися з труд
нощами в організації безперебійного постачання насе
ленню м’яса та деяких інших продуктів. Позначилось 
також і те, шо здобуті успіхи у деякої частини наших 
кадрів викликали зазнайство і самозаспокоєність. Бага
то керівників ослабили увагу до сільського господар
ства, до потреб колгоспів і радгоспів.

В результаті ослаблення керівництва сільським гос
подарством поставлено під серйозну загрозу виконання 
семирічного плану виробництва сільськогосподарських 
продуктів. За семирічним планом намічалося, наприклад, 
у 1961 році зібрати 9,4 мільярда пудів зерна, фактично 
зібрано 8,4 мільярда пудів; відповідно проектувалося 
виробити м’яса у забійній вазі 11,8 мільйона тонн, фак
тично вироблено 8,8 мільйона тонн; молока — 78.4 міль
йона тони, фактично — 62,5 мільйона тонн.

Тов. Хрущов потім наводить розрахунки, зроблені за 
дорученням Центрального Комітету партії Держеконом- 
радою щодо потреб у сільськогосподарських продуктах 
на найближчі роки в розрахунку на душу населення.

В 1962 році (за планом): м’яса на душу населення— 
42 кілограми, молока і молочних продуктів — 266 кг, 
яєць — 127 штук, цукру — 34 кг.

Потоібно для більш повного задоволення потреб: 
У 1963 р. — м’яса — 58 кг, молока і молочних про

дуктів — 343 кг, яєць — 135 шт., цукру — 38 кг.
У 1964 р.. відповідно, 61 кг, 365 кг. 142 шт. і 41 кг;
У 1965 р. — 64 кг, 386 кг. 150 шт., 44 кг;
У 1970 р. — 90—100 кг. 467 кг, 260 шт., 44 кг;
У 1980 р. — 90—100 кг. 467 кг. 365 шт., 44 кг.
Щоб задовольнити потреби населення в продуктах 

харчування за вказаними нормами, треба довести ви
робництво сільськогосподарських продуктів у країні, з 
урахуванням інших потреб держави, до таких 
по роках:
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При таких обсягах виробництва в розрахунку на сто 
гектарів орної землі колгоспи і радгоспи повинні ви
робляти (в центнерах):

1961 рік
Треба виробляти

622 40 121

для задоволення потреб:
1962 рік 729 58 170
1963 рік 756 61 183
1964 рік u 795 65 197
1965 рік ;"!?- 825 69 208
1970 рік 944 103 265
1980 рік 1.100-1.200 117—124 327—347

Піддавши глибокому аналізові можливості країни, 
можливості союзних республік, тов. Хрущов переконли
во показує реальність наміченої програми різкого збіль
шення виробництва сільськогосподарських продуктів, 
йдеться насамперед про зміну структури посівів, рішу
чий перехід з паротравопільної системи землеробства 
на просапну. При травопільній системі 52 мільйони гек
тарів орної землі зайнято чистими парами і травами, що 
дають мізерні врожаї. Треба збільшити посіви куку
рудзи, бобових, цукрових буряків на корм — культур, 
які дають високі врожаї і великий економічний ефект.

З площі, нині зайнятої травами і парами, говорить 
тов. Хрущов, можна зібрати 220 мільйонів тонн кормо
вих одиниць проти 25 мільйонів тонн, одержаних у, 
1961 році.

Якщо дві третини цих кормів використати для вироб
ництва м’яса, а одну третину для виробництва молока, 
то можна одержати: м’яса (в забійній вазі) — 12 міль
йонів тонн І молока — 60 мільйонів тонн.

Здійснити повністю таку зміну структури посівних 
площ у 1962 році, очевидно, не вдасться, говорить тов. 
Хрущов. Використання земель, зайнятих тепер травами 
і парами, під' такі цінні культури, як кукурудза, цукро
ві буряки, горох, кормові боби, вимагатиме оснащення 
колгоспів і радгоспів додатковою кількістю техніки для 
сівби, обробітку і збирання врожаю. За дорученням 
ЦК працівники об’єднання «Союзсільгосптехніка» зро
били розрахунок, скільки і яких машин потрібно буде 
для того, щоб освоїти під просапні культури названі 
вище площі. Цю техніку треба поставити сільському 
господарству в певні строки.

Впровадження просапних культур вимагає і додатко
вої кількості мінеральних добрив. У цьому році у нас 
також обмежені ресурси насіння кормових бобів, го
роху і цукрових буряків.

Але і при цих умовах треба максимально використати 
наші можливості для того, щоб уже в 1962 році серйоз
но поліпшити структуру посівних площ.

Головне, ше раз підкреслює тов. Хрущов, треба кра
ще використовувати землю, звільнитися від пут траво
пільної системи землеробства, докорінно перебудувати 
керівництво сільським господарством.

Далі в доповіді показано неспроможність травопіль
ної системи землеробства, подолання наслідків якої є 
найважливішим завданням; поставлено вузлові завдан
ня перед сільськогосподарською наукою.

Велика частина доповіді присвячена питанням управ
ління сільським господарством. Хотів би підкреслити, 
каже тов. Хрущов, шо я веду мову не про загальне ке
рівництво, а саме про управління сільськогосподарським 
виробництвом. Установ, які здійснюють загальне керів
ництво сільським господарством, у нас більш ніж до
сить, а ось органу, який би управляв сільським госпо
дарством, займався організацією виробництва і заготі-

СЗакінчення на 2-й сюр.).



ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМІТЕТУ КПРС

(Закінчення)

вели, глибоко вникав у потреби колгоспів і радгоспів, 
спрямовував розвиток кожного господарства зокрема, 
добиваючись найбільш ефективного використання зем
лі, — такого органу управління у нас нема. Не було 
його по суті і за всі роки Радянської влади. Сільське 
господарство було і залишається малокерованим.

Президія ЦК, говорить тов. Хрущов, виносить на об
говорення Пленуму таку пропозицію: створити в об
ластях колгоспно-радгоспні або радгоспно-колгоспні ви
робничі управління, залежно від того, яка форма гос
подарства переважає — колгоспи чи радгоспи. Ми вва
жаємо, шо створювати два управління окремо — кол
госпне і окремо радгоспне не слід.
• Треба, щоб у кожній республіці, краї, області розро
били структуру виробничих управлінь залежно від кіль
кості колгоспів і радгоспів з тим, щоб управління не бу
ли громіздкими. Більшість товаришів при обговоренні 
схилялась до того, щоб управління були не районними, 
а міжрайонними, територіальними виробничими управ
ліннями. Думаю, це правильно. Якщо управління будуть 
районними, то вони виродяться в районні відділи сіль
ського господарства, від яких ми відмовились.

Очевидно, відзначає тов. Хрущов, управління повин
но будуватися на якійсь демократичній основі, бо воно 
займатиметься і колгоспами і радгоспами. Очолюватиме 
управління голова ради виробничого управління, до 
складу якої увійдуть найдосвілченіші голови колгоспів, 
директори радгоспів і спеціалісти, а можливо секрета
рі райкомів партії і голови райвиконкомів.

Головне в діяльності виробничих колгоспно-радгосп
них управлінь полягає в доборі і навчанні кадрів, у пе
ренесенні кращого досвіду передових господарств в усі 
колгоспи і радгоспи. В районі нові управління спирати
муться на опорний колгосп або радгосп. В особі опор
но-показових господарств знайдено хорошу форму по
дання допомоги іншим колгоспам і радгоспам.

У виробничих управліннях повинні бути інспектори— 
організатори на певну кількість колгоспів і радгоспів.

Для колгоспів і радгоспів, об’єднуваних управлінням, 
визначається план виробництва. В плані буде передба
чено. скільки господарство повинно виробити продуктів. 
Управління повинні стежити за тим. щоб забезпечува
лося виконання плану, управляти господарством, дава
ти завдання, знаходити резерви, організовувати вироб
ництво продуктів, здійснювати контроль.

Очевидно, нам слід наполегливіше запроваджувати 
контрактацію сільськогосподарських продуктів, про
довжує тов. Хрущов. Думаю, доцільно мати якийсь до
говір і з -радгоспами з тим. щоб керівники радгоспу 
знали, яку кількість і яких продуктів повинен постав
ляти радгосп державі.

Нам слід обмінятися думками, каже тов. Хрущов, і в 
такому питанні: чи потрібно зберегти Комітет заготі
вель чи передати його функції виробничим управлін
ням.

Треба продумати і таке питання: може доцільно ма
ти у виробничому управлінні звільненого парторга ЦК 
або обкому партії і двох-трьох інструкторів.

Виробничі колгоспно-радгоспні управління, очевидно, 
доцільно підпорядкувати обласному, крайовому, рес
публіканському комітетам по сільському господарству.

Далі в доповіді ставиться питання про створення ко
мітетів по керівництву сільським господарством у рес
публіках, в краях і областях, очолюваних першими сек-

рстарями ЦК національних компартій, крайкомів і об
комів. Комітет по керівництву сільським господарством, 
відзначає тов. Хрущов, треба мати і в союзі. Очолюва
ти його, мабуть, повинен заступник Голови Ради Мі
ністрів.

Тов. Хрущов потім говорить про ту велику матері
ально-технічну допомогу, яку подано сільському госпо
дарству після вересневого Пленуму ЦК 1953 року. Про
те за останні два—три роки, відзначає він, у нас ослаб
лена увага партійних і радянських органів, працівників 
промисловості до питань посилення матеріально-техніч
ної допомоги колгоспам і радгоспам. Президія ЦК вва
жає, заявляє доповідач, що тепер треба розробити кон
кретну програму посилення матеріально-технічної допо
моги сільському господарству.

Навівши розрахунки «Союзсільгосптехніки» про по
треби розширення машинного парку в сільському госпо
дарстві, тов. Хрущов відзначає, що треба буде подвої
ти випуск сільськогосподарської техніки. Це важке зав
дання. каже він, ми його, звичайно, не розв'яжемо за 
один рік або навіть за два—три роки. Але взятися за 
здійснення цього завдання треба негайно, щоб макси
мального результату добитися вже в найближчі дза— 
три роки.

Треба заінтересувати людей у кращому викооистаині 
землі і техніки, говорить далі тов. Хрущов. Повинна 
бути додаткова оплата, дцоб кожний працівник 6vb за
інтересований у підвищенні продуктивності праці.

Не можна не сказати про те, що колгоспи допускають 
серйозні перекручення в розподілі прибутків. Політика 
партії спрямована на те, щоб всемірно розвивати гро
мадське господарство колгоспів і на його основі невпин
но підвищувати матеріальний добробут колгоспників. 
З цією метою ми рекомендували колгоспам збільшува
ти відрахування в неподільні фонди, будувати поряд з 
виробничими приміщеннями культурно-побутові закла
ди — дитячі ясла і садки, клуби, школи, лікарні, що 
відповідає корінним інтересам колгоспників.

Само собою зрозуміло, що колгосп повинен при цьому 
видавати на трудодні колгоспникам відповідну кіль
кість грошей і продуктів.

На жаль, деякі керівники створюють фонди за раху
нок зниження оплати праці колгоспників, знецінюють 
трудодень, чим підривають колгоспне виробництво. Тре
ба засудити як негідну практику, коли місцеві органи 
примушують економічно слабі колгоспи будувати шко
ли. інтернати, лікарні за рахунок коштів колгоспів.

В заключній частині своєї доповіді тов. Хрущов під
креслює. що на виконання рішень XXII з’їзду про роз
виток сільського господарства повинні бути спрямовані 
сили всіх партійних організацій. Рад депутатів трудя
щих, профспілок і комсомолу. Завдання полягає в .то
му. щоб очолити творчу активність 
народне змагання за збільшення 
бавовни, м’яса, молока, вовни та 
лаоських продуктів.

Розв’язавши завдання повного 
країни в сільськогосподарських продуктах, каже М. С. 
Хрущоз, ми зізьмемо один з головних рубежів у роз
витку економіки, здобудемо історичну перемогу в бо
ротьбі за здійснення Програми нашої партії. Це буде 
нова перемога марксистсько-ленінського вчення, яке за
палює народи в боротьбі за торжество комунізму.

(ТАРС).

мас. розгорнути все- 
виробництва зерна, 

інших сільськогоспо-

задоволення потреб

Сезон великого перелому
ТТ ЮДИНА прийдешньо- 

го... Лише два слова, 
а які сонячні горизонти від
криваються за ними! Адже 
для майбутнього уже сьо
годні, поряд із створенням 
•матеріально-технічної бази, 
вкладаються всі сили у ви
ховання нової людини. В 
ній гармонійно повинні по
єднуватися духовне багат
ство, моральна чистота і 
фізична досконалість. Зно
ву і знову перечитуєш іс
торичні рішення XXII з’їз
ду КПРС. Які відповідаль
ні завдання постають перед 
фізкультурними організація
ми країни!

На даному етапі розвит
ку фізкультури 
особлива увага 
приділятися 
самодіяльного
ного руху. Ось лише єдина 
цифра: на Кіровоградщнні 
до 1965 року потрібно за
лучити до систематичних 
занять 400 тисяч юнаків і 
дівчат. Хіба можна домог
тися цього без добре орга
нізованих колективів фізич
ної культури!

В області є багато колек
тивів. які своєю роботою 
можуть бути справжніми 
маяками у фізкультурному 
русі. Так, наприклад, колек
тив заводу «Сільгоспде- 
таль» (голова ради колек
тиву т. Аксьонов) налічує 
в своїх рядах 565 чоловік. 
Тут лише за минулий рік 
підготовлено 124 розрядни-

і спорту 
повинна 

розгортанню 
фізкультур-
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ки, молодь займається 16 
видами спорту, 
хорошій роботі 
ських кадрів до 750 членів 
заводського колективу ре
гулярно займається вироб
ничою гімнастикою.

До кращих колективів 
Фізкультури належать і 
Олександрійський електро
механічний завод (голова 
ради колективу т. Хазан) 
та. Семенівсько-Головків- 
ський вугільний розріз (го
лова т. Копп).

Повновладно вступає в 
свої права весна. Вона не
се на стадіони і спортивні 
майданчики голос суддій- 
ських свистків, удари по 
м’ячу, вогонь гострих по
єдинків. То ж, коли хочеш 
домогтися високих резуль
татів, уже сьогодні потріб
но поліпшити тренування. 
Науковими дослідженнями 
доведено, що фізичні впра
ви позитивно впливають на 
розвиток людини лише то
ді, коли вона тричі і більше 
разів на тиждень займаєть
ся цими вправами.

На жаль, цього ще ніяк 
не можуть зрозуміти спор
тивні вожаки районних рад. 
Внаслідок перегул я р н и х 
тренувань 198 колективів 
області не підготували жод
ного розрядника. Це гово
рить про необхідність до
корінного перегляду систе
ми змагань.

ТГРЕЗИДІЯ обласної ра- 
-*1 ди вирішила в цьому 
році змінити практику про
ведення першостей області 
з 11-й видів спорту: волей-

Завдяки 
громад-

бола. басхетбола, ручного 
м’яча, городків, настільного 
теніса. легкої атлетики, ша
хів. еіашок, гімнастики, 
стрільби кульової і важ
кої атлетики. За новою си
стемою до участі в пер
шості області будуть до
пускатися лише ті команди 
районів, які перемогли у 
райцентрі не менше як де
сять чоловічих і стільки ж 
жіночих команд. Така си
стема зобов’язує фізкуль
турні організації серйозно 
підійти до побудови та 
обладнання найелементар
ніших спортивних споруд 
та підготовки суддійських 
кадрів.

Сьогодні аж ніяк не мож
на миритися з тим, що в 
Олександрійському, Ново- 
празькому та Хмелівському 
районах на сто фізкультур
ників припадає один суддя. 
Невже в Новоукраїнському 
районі кращі умови, де на 
кожних 25 фізкультурників 
припадає громадський суд
дя та інструктор? Умови 
одні й ті ж, різниця лише 
в стилі роботи спортивних 
керівників та в ступені 
втручання у фізкультурно- 
масову роботу працівників 
райкомів комсомолу.

Великі завдання поста
ють також і перед громад
ським активом, обласними 
керівниками спорт и в н н х 
секцій. Добре працюють за
раз секції кульової стріль
би (голова т. Алехно)' 
баскетбола (т. Рітор), лег
кої атлетики (т. Савченко)

ЛІДІЯ Клімакова керує 
комсомол ьсько-молодіж- 

ною зміною хімічного цеху 
Олександрійської ТЕЦ-3. Ця 
зміна завоювала звання ко
муністичної і з честю носить 
його вже другий рік.

На знімку: Лідія КЛІ МА
КОВА.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

ТРУДЯЩІ
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ

УЛЬЯНОВКА. В район
ному Будинку культури від
булася зустріч виборців з 
кандидатом у депутати до 
Ради Сюзу Верховної Ра
ди СРСР по Новоархан- 
гельському виборчому окру- 
гу, дояркою колгоспу «Ро
сія» Ульяновського району 
Героєм Соціалістичної Пра
ці Людмилою Ананіївною 
М узикою.

Довірена особа — С. 1. 
Саюк ознайомив виборців 
з біографією кандидата —
сооэооосоэоооооосхххххх^эооооо^

І ВІСТІ
9 3 ферм
8 Всього другий рік працює 
Я дояркою Шура Білодід, а в 

Берсславці її вже всі добре 
знають. Бо трудиться дів
чина старанно і успіхів 
неабияких досягає. По 
8 літрів молока зараз одер
жує вона щодня від кожної 
з

8
8
8
8

8 
Я
8

8

та інші. Та аж ніяк не мо
жуть похвалитися своїми 
успіхами волейболісти (го
лова т. Красновський), важ
коатлети (т. Агеєв), боксе
ри (т. Новиков).

Більшість керівних секцій 
займається лише проведен
ням обласних змагань, а 
допомога колективам фіз
культури в районах їх не 
цікавить. Мало приділяє 
цьому уваги й голова бюро 
спортивних секцій обласної 
ради В. Л. Звержховський. 
Він (хоч і досвідчений ор
ганізатор) самоусунувся від 
ділового контролю над 
шефською роботою в колек
тивах фізкультури.

Завдання перед фізкуль
турними організаціями на 
1962 рік великі. Потрібно 
підготувати 11 майстрів 
спорту і 24 тисячі спорт- 
сменів-розрядників. Для ви
конання цього завдання 
слід більше організовувати 
змагань у вихідні і перед
вихідні дні, ширше практи
кувати матчові зустрічі, 
кроси, дні стрибуна, бігуна 
тощо. Не можна нехтувати 
змаганнями і за спрощени
ми правилами.

Новий спортивний сезон 
повинен стати сезоном ве
ликого перелому в бік знач
ного поліпшення фізкуль
тури і спорту серед моло
дих трудівників Кіровоград- 
щини.

в. ЖУЧЕНКО, 
голова президії облас
ної ради Союзу спор
тивних товариств і 
організацій.

короткою і простою, з жит
тєвим шляхом ясним І 
широким, сповненим вели
ких трудових справ.

На зборах виступили мо
лодий виборець 
т. Лукашевська, 
райспоживспі  лки 
люк та інші.

Л. А. Музика 
слові до виборців 
ла за виявлене їй довір'я. 
Вона сказала:

— Виявленим мені висо
ким довір'ям я зобов'язана 
рідній Комуністичній партії 
і комсомолу, які виховали 
мене і дали путівку в жит
тя. Тож я віддам всі свої 
сили служінню народові, 
справі побудови комунізму 
в нашій країні.

ГОЛОВАНІВСЬК. Тут 
відбулася зустріч трудящих 
району з кандидатом у де
путати до Ради Союзу Вер
хової Ради СРСР по Ново- 
архангельському виборчому 
округу, дояркою колгоспу 
«Росія» Ульяновського ра
йону Людмилою Ананіїв
ною Музикою.

На зборах виступили ре
дактор районної газети 
т. Касуркін, завідуючий 
райвно т. Добров, доярка 

■ колгоспу «По шляху Лені- 
1 на» т. Безноско.
І НОВГОРОДКА. Тут від- 
І булася зустріч виборців з 
.) кандидатом у депутати до 
} Ради Союзу Верховної Ри-
> ди СРСР по Олександрів- 
; ському виборчому округу 
! Міністром будівництва
> електростанцій СРСР
> тов. Новиковым Гнатом
> Трохимовичем.
> Довірена особа — заві- 
! дуючий Верблюзькою се- 
! редньою школою І. В. Гри- 
; гор знайомить виборців з
> трудовою і громадською
> діяльністю Г. Т. Новикова.
> 3 теплими словами про 

свого кандидата виступили
} краща доярка колгоспу іме

ні Леніна (с. Новгородця) 
комсомолка Таня Маруїцак

вчителька 
працівник 
т. Гаври-

в своєму 
подякува-

8
8
8

закріплених корів. 
Д. АНДРОСОВИЧ. 

Бобринецький район.
* ♦ *

На тваринницькій фермі 
артілі «Родина» лише недав
но механізували доїння ко- 

х Рів. Тепер доярки Галина 
8 Шевченко, Ніна Кудря, 
8 Євдокія Бігун одержують 
8 від кожної корови по 7 кі- 
8 логоамів молока.
8 Механізація дої'-ня дасть 8 
8 можливість дояркам 
~ шити групи корів до 28—ЗО 8 

голів. У
І. ТЕЛЯТНИК. Н 

Маловисківський район. О
* * * 8 

На різних роботах пра- 
цюзала Варя. Скромна, на- о 
полеглива і працьовита, ні- Ь 

х коли не привеотала до себе Я 
д уваги. Непокоїло її одне — X 
8 чому так мало молока Я 
8 одержують в артілі. Так 8 
8 Варя Чоботар стала тварин- 8 
8 ником. Спочатку доглядала 8
2 телят, потім взяла групу 8 
<2 первісток. Стала дояркою. Я 
8 Частина корів вже розтелн- У
3 лася. Варя завоювала пер- О
X ПІР МІГЇЇР СРПР.1 ПАППУТ по
х надоях молока. По 9—9,5 Я 
<; літрів від корови одержує 2 
8 дівчина.

П. ВІКТОРОВ. 
Колгосп «Жовтнева 
революція» Новгород- 
ківського району.

* * ♦
На фермі« бригади М 1 

колгоспу імені Леніна 
(с. Синюха) працює 36 
комсомольців і молоді. Біль
шість із них мають підоатні 
показники. ~ 
ка Таїсія 

8 кожної з 
З кріплених ____ __
2 щодоби 10,5—Й літрів __
□ лока. Такі ж показники має Я 
р і дояр Микола Поліщук.
2 О. ВАСИЛЬЄВ, £ 
р ветфельдшер колгоспу. }•
3 Новоархангельський район. £ 
^ососсг тсоссгосососсеососососсг ■

ВІДСТАВАТИ
ГГ РИЇХАВ я у Новосе

лицю з Дочбасу. Тоді 
ж, V п’ятдесят сьомому, 
пішов працювати скотарем 
в радгосп імені Горького, 
а дружина моя. Опенка _ -
дояркою. А рік тому і я 
набрав собі групу корів 

для догляду. Зобов’язання 
взяв таке: одержати від 
кожної з своїх підопічних 
по 2.700 літрів молока. І 
хоч умови у нас на фермі 
не ахти які (приміщення 
луже старе, холодне, меха
нізації майже ніжої), та 
все ж більше як па 200 
літрів перевиконав його __
переміг-таки свою суперни
цю по змаганню — Зінаїду 
Дорощ з Ульяновського 
відділку радгоспу.

Я
Я
Я
8 
я 8

Я
Я 
я

8

збіль-

Q ше місце серед подцуг 
Р надоях молока. По $ 
й 
я і 

я 
я

Так. комсомол- 
Храпунова від 

дванадцяти за
конів одержує 

’ і мо-

8
та голова колгоспу імені 
Леніна (с. В ер шино-Кам'ян
ка) П. С. Михальченко.

Г. Т. Новиков, який ви
ступив на зборах, щиро но.- 
дякував виборцям за високе', 
довір'я і запевнив, що від
дасть всі сили, всю свою 
енергію і знання справі слу
жіння народу.

НЕ ЛИЧИТЬ

А В цьому році вирішив 
довести надої від кожної

з 15 корів до 2.950 літріз. 
змагатися ж буду з Оле
ною Домською, доярко» 
колгоспу імені Шорса. 
Знаю, що нелегко доведи 
ться мені в цьому змаганні’- 
Олена_ — дівчина робот4- 
Ша, її не так-то просто 
випередити. Та я теж ке 3 
ледачкуватих. Колектив на
шої ферми бореться зарй; 
за звання комуністичного. 
І комсомольці Любов Си
лова. Ганна Осадчук та і»; 
ші йдуть першими в и’" 
боротьбі. \ І

А раз дівчата добрі переч 
моги здобувають, то мсНІ 
від них відставати ніяк не 
лнчить.

М. ДЕРЕНКО; 
дояр радгоспу імсИ* 
Горького Ульянов
ського району.



I

О БЕРЕЗНЯ приміщення 
обласної філармонії за

повнили делегати бага
тотисячної армії працівни
ків культури Кіровоград- 
щнни. Доповідач — началь
ник обласного управління 
т. Жеребцов О. М. 
діяльність культосвітніх закладів за 
1961 рік. Делегати поділилися досвідом 
роботи по роз'ясненню і пропаганді се
ред трудящих історичних рішень XXII 
з’їзду партії, Програми КПРС, наміти
ли конкретні шляхи по усуненню недо
ліків, ще наявних в роботі закладів 
культури.

Але про що б не говорили виступаючі, 
всі вони обов’язково зупинялись на 
двох, на наш погляд, головних питаннях.

культури 
охарактеризував 

-Д закладів

НОВОМУ—МОГУТНІ 
КРИЛА

ТЙ — 72 роки. Густою памороззю 
вкриті скроні. Багато років віддала 

жінка рідній школі. Зараз вона на пен
сії. Але заслужена вчителька УРСР €в- 
докія Лук’янівна Баркар сказала собі: 
«Рано мені ще у відставку. Відпочити 
встигну». Вона стала громадським за
ступником завідуючого Шевченківським 
сільським клубом Ульяновського району. 

Сотні, тисячі доярок, свинарок, меха
нізаторів і агрономів, лікарів і зоотех-

В 1959 році молодь села Шсвченкове 
Ульяновського району вирішила влас- 

? ними силами збудувати клуб. Голова 
5 артілі ім. Б.-Хмельницького т. Недигалов 
І підтримав ініціативу комсомольців, по- 
5 обіцяв всіляко допомагати. Незабаром 
(руками юнаків і дівчат було виготовлено 

8600 штук лимпачу. Тоді голова колгос
пу сказав: «Хороше діло розпочали. Мо
лодці! Хазяї свого слова. Тільки ж, 
знаєте, тепер не ті часи, щоб з глини бу
дувати...»

Завезли шлак, камінь на фундамент. 
£ Вивели фундамент. Почалися жнива, і 
< як згорнули тоді будівництво та й по 
З цей день...

□
Ы ІХТО нас вдосталь досвідченими спе- 

ціалістами зараз не забезпечить. Пот
рібно виховувати і вчити ті кадри, які

19J9 рік

ЗАЛІКОВА СИСТЕМА-СПРАВА ТВОРЧА

удосконалення 
учнів. До цьо- 
нас ще н та- 
обставина: на 
нового мате-

НАШ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

Погашено лампу. 
Простору кімнату 
Заповнила миттю 
Вечірня імла. 
Засяв телевізор.
— Подивимось тату, — 
Говорить до батька 
Галинка мала.
— Сідайте ось поруч, 
Цікава ж картина. 
Запрошують також 
Дружина і син.
А токар Петро — 
Неспокійна людина, 
Лише для годиться 
Він кілька хвилин 
Побув у кімнаті.
— Пройдуся на двір

я. —■

у

6УА*вАти^

По-братньому дружно, 
По-батьківськи строго. 
Розказує щось 

чотирьом юнакам.
— Не треба напруги, 
Спокійно стояти. 
Різець нахиляти — 
Дивиться сюди... 
Ритмічно працюють 
У хлопців верстати, 
Бо старший товариш 
Із ними завжди.
Не може спокійно 
Сидіти він дома, 
Коли ще потрібно 
Учить молодих, 
Пробуде дві зміни, 
Не знаючи втоми, 
Бувало, і вночі 
Приходив до них. 
За все це Петрові 
Єдина оплата: 
Від хлопців подяка. 
В роботі їх зріст. 
Він—токар досвідчений, 
Серцем багатий, 
Людина майбутнього 

і комуніст.

Кость ДМИТРУК.

1 вийшов, 
Погладивши личко

дочки:
— Залите вогнями 
Заводу подвір’я, 
І чути, як дишуть 
Цехи гомінкі. 
Туди й простелилась 
Петрова дорога, 
м?Же в'н в цеху.
Між верстатів, і там

Форум культармійців
ніків області працюють членами клуб
них та бібліотечних рад, очолюють гурт
ки ^УДожньої самодіяльності, читають 
лекції. В усіх районних відділах культу
ри області вже створені і працюють гру
пи громадських інструкторів з питань 
клубної і бібліотечної справи. А в Кіро
вограді, Олександрії і Знам’янці при ви
конкомах міських Рад депутатів трудя
щих проводять велику роботу міські від
діли культури на громадських засадах.

В клубах тепер працюють 356 громад
ських заступників завідуючих клубами, 
818 керівників гуртків художньої само
діяльності, близько 600 громадських біб
ліотекарів.

Громадська бібліотека с. Краснопілля 
Петрівського району, якою завідує трак
торист т. Гутаров, обслуговує 46 чита
чів. колгоспниця т. Мілан з Хмелівсько- 
го району видає книги 27 чоловікам.

В кіномережі області тридцять п’ять 
кіноустановок і кінотеатрів працюють 
без контролерів, готуються перейти до 
такої форми роботи ще 20. Тепер на 
Кіровоградщині не знайдеш (за винят
ком Кіровограда, Знам’янки і Олександ
рії) штатної посади директорів кіно
театрів. їх очолюють громадські дирек
тори.

В доповіді О. М. Жеребцов відзначив 
чудову роботу Млинківського сільського 
клубу (Онуфріївський район) і Панта- 
зіївської сільської бібліотеки (Ново- 
празький район). Звичайно, завідуючі 
цих закладів культури Є. Калашник та 
Н. Бандурко самотужки не змогли б до
сягти таких успіхів.

— Наша бібліотека, — говорила у 
своєму виступі Неоніла Бандурко, — 
вже справилась зі своїм завданням: до
нести книгу до кожної сім’ї. В дні ро
боти XXII з'їзду КПРС ми почали про
водити недільні читання. Організовую
ться вони й тепер. В нашій бібліотеці 
створені кабінет політичної освіти на 

засадах і 
агіт-

те- 
чи- 
ме- 
ак- 
ко- 
на-

громадських 
постійнодіючий 
пункт. В проведенні 
матнчних вечорів, 
тацьких конференцій 
ні дуже допомагає 
тив. Характерно, що 
ли я виїжджала на
раду до Києва, бібліоте
ка не закривалась.

Так, саме ті з культ
працівників, які зуміли 
залучити в сферу своєї

5 роль вечірньої (змінної) 
школи в- системі парол

ьної освіти зараз незмірно 
зростає. В Кіровоградській 
області ці середні навчальні 
заклади вже зайняли одне 
з провідних’ місць. В 108 
школах та 295 окремих кла
сах робітничої і сільської 
молоді навчається близько 
25 тисяч юнаків і дівчат.

Своєрідність навчально- 
виховного процесу в школі 
працюючої молоді потребує 
постійного 
обліку знань 
го підводить 
ка важлива 
опрацювання

іріалу потрібно витрачати 
основну кількість часу на 
кожному уроці. Тут якраз 
і доцільна залікова система 
обліку та визначення рівня 
знань учнів.

Звичайно, зараз ще не 
можна робити остаточних 
висновків щодо цієї системи 
в цілому, але дворічний 
досвід її запровадження' в 
ряді шкіл області (Кірово
градській № 3, Олександрій
ській № 2, Ульяновській та 
інших школах робітничої 
молоді)', дає підставу вважа
ти, що за певних умов во
на цілком може себе ви
правдати.

Ми не повинні розглядати 
залікову систему ізольовано 
від інших форм обліку та 
перевірки рівня знань уч
нів. До того ж залікова си
стема запроваджується не 
відразу і масово, а в міру 
стабілізації контингенту уч
нів, поліпшення його скла
ду, в міру створення широ
кої мережі середніх шкіл 
в складі 9—-1І класів та 
заочного відділу.

Яка мета переслідується 
: при запровадженні заліко
вої системи? Насамперед, 
посилити самоконтроль уч
нів; ліквідувати безсистем
ність, прогалини в знаннях; 
запобігти випадковим 

діяльності широку громадськість, про
водять в своїх закладах культури ціка
ві. змістовні заходи, і навпаки. В Устн- 
нівському і Новгородківському районах 
надзвичайно повільно впроваджуються 
в життя громадські засади.

• • •
КАДРИ, КАДРИ 

КАДРИ

ДЛЯ ПОЧАТКУ кілька сухих,але по- 
своєму виразних цифр. В позамину

лому році з 558 завідуючих сільськими 
клубами 309 мали спеціальну і загальну 
середню освіту, 265 чоловік — незакінче- 
ну середню. Торік з середньою освітою 
було вже тільки 265 чоловік, зате з не- 
закінченою середньою — 295. Двадцять 
три чоловіки не мають посвідчення на
віть за сьомий клас. Якщо в 1960 році 
змінилось 150 завідуючих сільськими 
клубами, то в минулому 217.

Ці цифри свідчать про те, що районні 
відділи культури, голови сільських 
Рад, партійні організації на місцях по- 
справжньому не займаються добором і 
закріпленням на роботі людей з достат
ньою освітою, не створюють для них по
трібних умов, не вчать їх, а ще менше 
виховують. В ряді районів посади заві
дуючих сільськими клубами та бібліоте
ками займають люди, які не знають і не 
люблять цієї роботи.

Дехто прагне виправдати свою безді
яльність традиційною фразою: «Доки у 
нас будуть такі ставки»... Дійсно, зар
плата 
сока.
дю таким «песимістам» може бути вис
туп на конференції голови артілі імені 
Петровського Петрівського району т. 
Почекайла:

— В 1961 році ми побудували новий 
Будинок культури. Є в селі і бібліотека, 
дитячі ясла. Немає тільки кому органі
зовувати роботу. Будинком культури за
відує тракторист, у якого початкова ос
віта. Дайте нам хорошого керівника, і 
ми будемо доплачувати йому до ставки 
ще принаймні 70—90 карбованців.

А таких колгоспів в нашій області 
стає все більше і більше.

•а у культпрацівників поки що неви- 
і. Але ж... А втім, кращою відповід-

Олександрійської
І молоді 
т. Лук’я-

«двійкам» і неатестації (яка 
ще є частим явищем); допо
могти учителеві виконати 
навчальну програму.

Залікову систему реко
мендується поєднувати з за
провадженням здвоєних 
уроків, що робить її наба
гато ефективнішою. Учневі 
і вчителеві доводиться мен
ше готувати різних домаш
ніх завдань на кожний 
день. Відкриваються більші 
можливості для використан
ня наочних посібників, роз
в’язування задач, трену
вальних вправ.

V МИНУЛОМУ році пе- 
** ред педагогічним колек
тивом 
школи робітничої 
№ 2 (директор і 
ненко) постало завдання — 
допомогти учням, що про
пускають заняття, а також 
тим, хто мав тривалу пе
рерву в навчанні. Тут за
провадили залікову систе
му. Вчителі вели індивіду
альний облік пропущеного 
кожним учнем матеріалу, а 
потім пропонували підготу
вати його до певного стро
ку і скласти залік. Дирекція 
школи контролювала вчите
лів, щоб визначити доціль
ність нової системи. Про її 
позитивне 
ло значне 
пішності і відвідування за
нять.

Які ж переваги залікової 
системи на практиці? Вона 
більш підходить дорослому 
складу учнів, які мають 
деякі навички самостійної 
роботи. Нова система облі
ку встановлює наступність 
навчання в школі і інститу
ті. Адже вузи поповнюю
ться тепер в значній мірі 
за рахунок випускників 
шкіл робітничої молоді.

Дехто побоювався, що 
введення залікової системи 
перетворить учнів на пасив
них слухачів. Щоб запобіг-

ти цьому, в школах уника
ли довгих лекцій, розклад, 
занять будувався так, щоб 
подача нового матеріалу 
чергувалася з екскурсіями, 
самостійною роботою в ка
бінетах. Заліки проводили
ся не в однаковій кількості 
протягом різних чвертей. В 
першій чверті два заліки, 
в другій — один. Учні по
ступово звикали до самос
тійного опрацювання текс
ту.

Деякі вчителі, наприклад, 
С. І. Біліченко, — - - 
Харченко. О. 
(Кіровоградські 
бітинчої молоді 
І. Б. Рябокінь 
ська середня 
ської молоді Новомиргород- 
ського району) запровадили 
робочі зошити, де умовно 
виставляли оцінки за 
участь учнів у короткому 
оглядовому повторенні по
переднього матеріалу, у за
кріпленні нової теми. Оцін
ки не повідомляються уч
ням, але поточний облік дає 
можливість виводити під
сумкову оцінку активним 
учням без складання залі
ку. Адже їх знання не ви
кликають сумніву.

Учневі дозволялося 
дати залік повторно 
відповісти вдруге, 
одержана оцінка не 
вольняла його

Заліки не нагадують ек
заменів. їх можна проводи
ти в урочний час і в годи
ни консультацій. Більшість 
вчителів наголошує на то
му, що залік не можна від
ривати від консультацій, бо 
він часто перетворюється в 
неї. Під час заліків учні до
повнюють і виправляють 
відповіді товаришів. Запи
тання учитель ставить зде
більшого в усній формі, дає
ться час для обдумування. 
IXА ВІДМІНУ від екзаме- 

нів на консультаціях- 
заліках учитель втручається

Р. Ф. За- 
К. Романов 

школи ро- 
№ 3 і 10), 

(Мартоно- 
школа сіль-

скла- 
або 

якщо 
задо-

значення свідчи- 
поліпшення ус-

є. І тому незрозуміла позиція, зайнята в 
цьому питанні райкомами комсомолу. В 
минулому році обласне управління куль
тури спільно з обкомом ЛКСМУ направи
ли в усі райкоми комсомолу області пу
тівки для відбору талановитої молоді на 
курси підготовки керівників самодіяль
ності при обласному Будинку народної 
творчості. На жаль, до цього часу ба
гато райкомів не послали на навчання 
жодного кандидата.

Є й інші форми підготовки працівни
ків культосвітніх закладів. Зокрема, вір
ну думку висловив завідуючий Олек
сандрійським райвідділом культури 
О. Ткаченко. Він запропонував організу
вати на базі Кіровоградського музично
го училища короткотермінові курси.

Не в повній мірі використовується і 
можливість вчитися заочно. З 460 заві
дуючих сільськими клубами, які не ма
ють спеціальної освіти, заочно вчиться 
тільки 47 чоловік.

Комсомол повинен взяти шефство над 
закладами культури. Це кровна його 
справа. Така цілком вірна думка черво
ною ниткою проходила через виступи 
багатьох делегатів.

□
В роботі конференції взяли участь і ви

ступили з промовами секретар обкому 
партії т. Сергієнко С. 3. і секретар об
кому ЛКСМУ т. «Пащевська Т. П.

у відповіді, робить узагаль
нення. Учні, які мають ака- 
демзаборгованість, можуть 
складати заліки індивіду
ально. Саме в Ульяновській 
школі робітничої молоді ок
ремі вчителі, зокрема Я. І. 
Бажатарник, запровадили 
залікову систему для тих 
учнів, які пропустили бага
то занять. Проводяться та
кі заліки індивідуально в 
позаурочний час.

Досвід деяких шкіл пока
зує, що доцільно ввести за
лікові книжки, з якими 
завжди може ознайомитись 
бригадир, начальник цеху, 
комсорг’, нарешті, члени ро
дини учня. Це теж підви
щить відповідальність того, 
хто поєднує працю з нав
чанням.

Залікова система перебу
ває ще в стадії досліджен
ня, її практичні форми 
опрацьовуються в учнів
ській аудиторії, а ефектив
ність залежить від майстер
ності самого педагога. На
явний досвід вимагає об
грунтування, 
говорений.

К. 
науковий 
дент Науково-дослід
ного інституту педа
гогіки УРСР, інспек
тор Кіровоградсько
го облвно.

всебічного об-

лівшиць, 
кореспон-

ВІД РЕДАКЦІЇ: Вмі
щуючи даний матеріал, за
прошуємо вчителів, праців
ників народної освіти, уч
нів шкіл робітничої і сіль
ської молоді висловити че
рез газету свої міркування 
щодо залікової системи, ме
тодів активізації навчально- 
виховної роботи в денних і 
вечірніх школах.

«МОЛОДОЙ КОМУНАР» 
7 березня 1962 р., З стор.



І Поради
V молодим . .
І садоводам РОБОТИ В САДУ

а сади і ягідники
; шкідників і хвороб, які

ПЕРЕДВЕСНЯНІ
терплять від численних 

.... пошкоджують і ура- 
\ жають бруньки, бутони, квітки, листя, плоди, дере- 
А вину й кору. Внаслідок цього знижується врожай і 
У погіршується якість плодів і ягід. Боротьбу з шкідни- 
у нами треба починати вже зараз, і вести іі не ка.мпа- 

нійськи, а систематично. ІДо зараз, до настання вес
ни, потрібно провести в садах?

На корі молодих гілок відклала

І

❖
❖
І
І
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На знімку: в гроті «Брильянтовий».
Фотохроніка ТАКС. >

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
В КОЖНУ СІМ’Ю-

<ТЕМИРІЧКА — це 3 мільйо
на 679 тисяч 200 хвилин. В 

масштабах нашої 
віть одна непродуктивно вико
ристана хвилина — цс втрата 
сотень тонн металу, вугілля, 
нафти, тисяч метрів різних 
тканин, багато взуття, одягу, 
предметів культурно-побутового 
призначення.

А скільки хвилин ми щоден
но кидаємо на вітер, ие заду
муючись над тим, 
цей, на перший 
мітннй проміжок 1 
шого народного 
особливо тепер, 
коли ми швид
кими темпами бу
дуємо комуніс
тичне суспільство.

Ми вже звикли 
кожний наступний

купки яєчок і 
вкрила їх слизом, який застиг і утворив твердий 
щиток, яблунева міль. З осені з цих яєчок виплоди
лася гусінь і залишилась -зимувати під щитком.

Навесні гусінь вийде з-під щитків і почне живити
ся листочками яблуні. Отже негайно треба зібрати 
і знищити гнізда яблуневої молі. А наприкінці цві
тіння обприскати 0,2-процентиою паризькою зелен
ню або 0,3-процентним миш’яково-кислим кальцієм.

Проти казарки, червонокрилого довгоносика, бу- 2 
карки, грушевого довгоносика і квіткоїда- обпилити . 
дерева до цвітіння порошком ДДТ або обприскати , 
4-ироцентноіо суспензією чи І-процентною (за кой- 
пентратом) масляною емульсією ДДТ. а

На гілках з кількох скріплених павутинням лист- у 
ків влаштував зимові гнізда білдн жилуватий. Рано 
навесні гусінь залишс ці гнізда і виповзе живитися > 
бруньками, а потім листям дерев. Необхідно протя- V 
гом тижня-двох зібрати й спалити зимові гнізда з 
гусіннню. ; а

Подібно до білана жилуватого, влаштовує свої зи- ’ 
мові гнізда і золотогузка. Ці гнізда теж треба негай- у 
но зібрати й знищити. А потім обпилити дерева по- А 
рошком ДДТ проти молодих гусениць; ще краще об- У 
прискати 1-прбцентною масляною емульсією ДДТ. у

На тонких гілочках спіральними рядами у вигля- А 
ді кілець відклав яєчка кільчастий шовкопряд. На- ■ 
весні виплодиться гусінь. Треба зрізати й спалити 

......... перед цві
тінням дерева обприскати 1-процентною масляною

І^АЗЕТИ і журнали міц- 
•* по ввійшли в побут 
радянських людей. Лише в 
нашій області за останнє 
п'ятиріччя вдвоє збільши
лась кількість розповсюд
жених періодичних видань. 
Тепер насиченість пресою 
б області складає 488 при
мірників на 1000 
населення, 
наприклад, 
газет і 
тисяч примірників 
ніж у минулому, 
молодіжні видання одержу
ють понад 11 тисяч юнаків 
5 дівчат.

Треба сказати, що в цьо
му велика заслуга громад
ських уповноважених, які 
розповсюджували періодич
ну пресу. Кращі серед них— 
фуражир бригади № 3 ар
тілі «Дружба» Новоукраїн
ського району Василь Пат- 
ратій, ветеринарний фельд
шер артілі імені. Леніна 
Новоархангельського райо
ну Олексій Васильєв, бух
галтер Олександрійського 
міськзміиггоргу Галина Ти
щенко і багато інших.

Велику організаторську 
роботу но розповсюдженню 
газет і журналів серед мо-

чоловік
В цьому році, 
розповсюджено 

журналів на 40 
більше.
Тільки

лоді провів Добровелнчків- видань 
ський райком ЛКСМ.У (сек
ретар т. Мунтян). Тут май
же' в кожній комсомоль
ській організації були виді
лені громадські уповнова
жені. В клубах і бібліоте
ках організовувались чи
тацькі конференції, на яких 
передплатники висловлюва
лись про зміст тієї чи іншої 
газети, журналу.

На жаль, дуже мало пра
цювали в період передплат
ної іСімпанії окремі комсо
мольські організації Зна- 
м’янського та Новогеоргіїв- 
ського районів. В Знам’ян- 
ському районі, наприклад, 
журнал «Комсомольская 
жи.піь» одержують лише і5 
чоловік, «Зміну» — 55 юна
ків і дівчат.
передплатою

Не гаразд з 
молодіжних

-- , в Онуфріївському 
районі. Тут не передплачено 
жодного примірника журна
лу «Комсомольская жизнь».

Тепер розпочалася перед
плата на газети і журнали 
на друге півріччя ц. р. В 
усіх комсомольських орга
нізаціях необхідно виділити 
громадських уповноваже
них — ініціативних юнаків 
і дівчат, які б змогли за 
кілька днів охопити перед
платою якомога більшу 
кількість населення.

Ми повинні добитися то
го, щоб кожна сім'я одер
жувала центральні, рес
публіканські або обласні 
періодичні видання.

А, ТАРАН, 
начальник обласного 
відділу «Союздруку».
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СПОРТИВНА ХРОНІНА
БОКС

Пави конкурс
ЗАДАЧА № 2

Білі починають І дають мат 
аа два ходи.

Шахісти, ямі вірно розв’яжуть 
•здачу, одержать два очка.
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4 6-процентною емульсією машинного чи веретенного у 
масла. 4

4 . - ...
А гілочки з відкладеними на них яєчками, 
’ ТІННЯМ ЛРПРпа лґіппчги-ати 1 -пплігЛптіїгіііаі»и«ііні( о . 1 11111 /1 Г¥1 ДСрСосІ

країни на- 4 емульсією ДДТ. гипнп пмип- У т , .
А Навесні, до розпускання бруньок, обприскати яб- 
У луні 8-процентним карболінеумом проти яблуневої
V медяниці, а проти грушевої медяниці обприскати 

груші І-процентною масляною емульсією гексахлора-
I ну. Проти сливової щитівки до розпускання бруньок
V обприскати дерева 6-процентним карболінеумом, або

що означає 
погляд непо- 

часу для на- 
господарства.

ШЛИ НАШОЇ СЕМИРІЧКИ
до того, що 

.......„......... рік не по
дібний на минулий. Так само 
хвилина одного року відрізня
ється від хвилини іншого року. 
Наша хвилина щорічно, так би 
мовити, стає багатшою, 
мішою. Наприклад, за 
ну 
Росії 
вуну.
тонн
гілля. г., -_ _______ ..
семирічки, тільки в Українській 
РСР за хвилину виплавляли 
42,5 тонни чавуну, 45 тонн ста
лі, давали 36,5 тонни прокату, 
324 тонни вугілля. Або візьме
мо більш близький до нас 1940 
рік. Тоді один трактор випус
кали через 41 хвилину, велоси
пед через 9 хвилин. На почат
ку ж семирічки трактор сходив 
з конвейєра через п’ять, а ве
лосипед — менше, ніж через 
одну хвилину.

А тепер заглянемо в 1965 р.— 
останній рік семирічки. Лише

----- -------------- - паго-
Наприклад, за хвнлн- 

1913 р. о дореоол юційній 
пороблялось 8 тонн ча- 
8 тонн сталі, біля семи 
прокату. 55л тонни ву- 
А я 1959 р., на початку

за хвилину країна буде одер
жувати 990 тисяч кіловат-годин 
електроенергії, 133 тонни чаву
ну. 173 тонни сталі, 133 тонни 
прокату. 465 тонн залізної руди, 
457 тонн нафти, 288 тисяч ку
бічних метрів газу, 1160 тонн 
вугілля, на 3,5 тисячі карбо
ванців приладів, більше двох 
автомобілів і т. д.

ЩЕ більш вагомою стане хви
лина в кінці славного двад

цятиріччя. В 1980 році в краї
ні буде виплавлено 250 міль
йонів тонн сталі, тобто за хпи- 
лииу 475 тонн металу, з якого 
можна виготовити сто тракто
рів. В. 1. Ленін колись мріяв 
про 100 тисяч тракторів, а в 
1980 році добової виплавки ста
лі вистачить майже на 150 ти
сяч тракторів — це колона 
довжиною в 400 кілометрів. Ра
дянські шахтарі в кінці друго
го десятиріччя будуть добува
ти за хвилину 2400 тонн вугіл
ля.

I

для 
мож- 

то-

не

Значить, 
нас дорога 
па хпнлина, 
му ми’ повинні 
працювати так, 
щоб не марну

вати жодної хвилини ро
бочого часу. Наприклад, про
стояв шахтар одну хвилину — 
втрачено більше п’яти кіло
грамів вугілля. Варто всім 
працівникам вугільної промис
ловості втратити хвилину ро
бочого часу — і країна
одержить такої кількості ву
гілля, якої вистачило б, щоб 
виробити на теплових електро
станціях 6 мільйонів 350 тисяч 
кіловат-годин електроенергії. 
Одна хвилина простою робітни
ка нафтопереробної промисло
вості — це втрата 20 кілогра
мів нафти. Всі нафтовики за 
одну хвилину могли б недода
ти народному господарству 
країни 1400 тонн нафти, робіт
ники залізорудної промисловос
ті — понад 1100 тонн залізної 
руди, сталевари — 640 тонн 
сталі, прокатники — близько 
500 тонн прокату (з цієї кіль
кості прокату можна виготови
ти 16 електровагонів або 236 
вантажних автомобілів, або 
близько 500 легкових автомобі
лів). Докладемо ж всіх зусиль, 
щоб цього простою ие було!

(Наступний номер 
вийде 8-го березня).
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Редактор П. МАРЧЕНКО.

;/У Кіровограді закінчилася 
зональна першість України з 

команди Лу- 
Полтавської та Кіровоградської 

місце вибороли 
зайняли друге

В. ТВЕРДОСТУП.
Сільські спортсмени нашої 

області почали спартакіаду з 
класичної боротьби і важкої 
атлетики. Жителі села Рівного 
були свідками цікавих поєдин
ків з боротьби, в яких взяли 

Новоукраїнського, Бобрннецького, 
Рівнянського районів В підсумку 
перше місце завоювали борці Но-

боксу. В змаганнях брали участь збірні 
ганської. Вінницької, — 
областей. В командному заліку перше 
вінничани. Спортсмени 
місце.

СПАРТАКІАДА

СІЛЬСЬКОЇ

МОЛОДІ

нашої області
■ МІСТА 1

0
5

участь спортсмени 
Олександрійського і 
проведених змагань 
воукраїнського району. Важкоатлети змагалися в двох 
зонах: Бобринці та Добровеличківці. Переможницею в 
бобрпнецькій зоні вийшла команда Долннського району 
(тренер т. Сердюк}, в добровеличківській зоні — вигра
ли важкоатлети Новоукраїнського району (тренер т. То
каренко). і. АГЕЄВ.

У райцентрі Вільшанці про
ведено шахо-шашечний тур

нір. Найкращих результатів у змаганнях домоглися Фе
дір Бабій, Юрій Величко, Олександр Швець, Василь 
Шпильовий та інші спортсмени.

ШАХИ. ШАШКИ

В. КОКА.

Продовжується передплата на 
вашу обласну молодіжну газету. 
Ви зможете передплатити її на 
наступний квартал і до кінця ро
ку в усіх поштових відділеннях, в 
громадських уповноважених.

Передплатна ціна «Молодого > 
комунара»:

На 3 місяці — 72 копійки;
До кінця року — 2 карбованці 

16 копійок.

і

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«10 ТИСЯЧ ХЛОПЧИКІВ». По
чаток о 9 год. 40 хв. та 11 год. 
25 хв. ранку, І год. 10 хв. та 
2 год. 55 хв. дня. «ПІСНЯ ПРО 
ВІЗОК». Початок о 4 год. 40 
хп. дня, 6 год. 25 
хв., 9 год. 55 хв вечора.

Кінотеатр імені Дзержинсьно- 
го. Для дітей 
ШУКАЄ БАТЬКА». Початок о 9 
год. ЗО хв. ранку. «КОХАННЯ У 
ВЕРЕСНІ». Початок об 11 год. 
20 хв. ранку, І год., 2 год. 40 
хв., 4 год. 20 хв. дня, 6 год.. 7 
год. 40 хв.. 9 год. 30 хв. ве»орп.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «ДОЧКИ 
РОСІЇ». Демонструється без 
перерви з 10 год. ранку до 9 
год. вечора. Художній Фільм 
«ХРЕСТОНОСЦІ» (2 серія). По
чаток о 9 год. ЗО хв. вечора

Кінотеатр «Сивашець». Для 
дітей «ОПЕРАЦІЯ КОБРА». 
Початок о 2 год. дня. «ПО
ВІЯ». Початок о 10 год. ранку. 
12 та 4 год. дня, 6, 8, 10 год. 
вечора.

хв., 8 год. 10
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