
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії Радянського Союзу
На вечірньому засіданні 7 березня на Пленумі виступили товариші: Г. А. 

НАЛИВАЙКО (директор Алтайського науково-дослідного інституту сільського 
господарства), 3. М. ГЛУХОВ (перший секретар Мар ійського райкому КП Украї
ни, Донецька область), О. С. МУРИСЄВ (перший секретар Куйбишевського об
кому КПРС), Ф. А. ТАБЄЄВ (перший секретар Татарського обкому КПРС), 
Б. Г СИВАК (директор Мінського тракторного заводу), Ф. С. ГОРЯЧЕВ (перший 
секретар Новосибірського обкому КПРС), П. Ю. ШЕЛЕСТ (перший секретар 
Київського обкому КП України), О. В. БАСОВ (перший секретар Ростовського 
обкому КПРС), О. І. ШИБАЄВ (перший секретар Саратовського обкому КПРС).

8 березня 1962 року на Пленумі Центрального Комітету КПРС тривало 
обговорення доповіді товариша М. С. Хрущова «Сучасний етап комуністичного 
будівництва і завдання партії по поліпшенню керівництва сільським господар
ством» :•

На засіданні Пленуму виступили товариші: Ф. Д. КУЛАКОВ (перший сек
ретар Ставропольського крайкому КПРС), В. Є. ПИСАРЄВ (завідуючий лабора
торією селекції ярих зернових культур Науково-дослідного інституту сільсько
го господарства центральних районів нечорноземної зони), Л. Я. ФЛОРЕН'ГЬЄВ 
(перший секретар Костромського обкому КПРС), С. П. ПАВЛОВ (перший секре
тар ЦК ВЛКСМ), С. Д. ХИТРОВ (перший секретар Воронезького обкому КПРС), 
В. С. ФЕДОРОВ (голова Державного комітету Ради Міністрів СРСР по хімії), 
Я. В. БИЧЕВОЙ (перший секретар Ново-Александровського райкому КПРС, 
Ставропольський край), В. Ю. ЧЕРНИШОВ (перший секретар Приморського 
крайкому КПРС), В. Г. КОМЯХОВ (перший секретар Полтавського обкому КП 
України), В. В. ГРИШИН (голова ВЦРПС), П. І. МОРОЗОВ (перший секретар 
Амурського обкому КПРС), О. Я. КОКАРЄВ (перший секретар Красноярського 
крайкому КПРС), М. С. СИНИЦЯ (перший секретар Одеського обкому КП 
України).

Пленум ЦК КПРС продовжує роботу.

9 березня 1962 року на Пленумі Центрального Комітету КПРС тривало 
обговорення доповіді товариша М. С. Хрущова «Сучасний етап комуністичного 
будівництва і завдання партії по поліпшенню керівництва сільським госпо
дарством».
--------------------------------------------------------------------------------------------- -- «

На засіданні Пленуму виступили товариші: Г. С. ЗОЛОТУХІН (перший сек
ретар Тамбовського обкому КПРС), І. С. ГРУШЕЦЬКИИ (перший секретар 
Львівського обкому КП України).

На цьому обговорення доповіді товариша М. С. Хрущова закінчується.
Із заключним словом на Пленумі ЦК КПРС виступив Перший секретар 

ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР товариш М. С. Хрущов.
Пленум ЦК КПРС одноголосно прийняв постанову на доповідь товариша 

М. С. Хрущова «Сучасний етап комуністичного будівництва і завдання партії 
по поліпшенню керівництва сільським господарством» та Звернення Центрально
го Комітету КПРС до колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць рад
госпів, спеціалістів сільського господарства, вчених, працівників промисловості, 
до комуністів і комсомольців, до всіх трудящих Радянського Союзу.

Документи Пленуму будуть опубліковані в пресі.
Пленум ЦК КПРС закінчив свою роботу.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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ЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС
7 березня на Пленумі ЦК КПРС три

вало обговорення доповіді товариша 
М. С. Хрущова — «Сучасний егап ко
муністичного будівництва і завдання 
партії по поліпшенню керівництва сіль
ським господарством».

Через усі виступи червоною ниткою 
гроходить думка: глибоко продумані 
висновки і пропозиції доповіді 
тов. М. С. Хрущова винятково правиль
но намічають конкретні шляхи для до
сягнення тих висот сільськогосподар
ського виробництва, що намічені. Про
грамою партії і рішеннями XXII з’їзду.

Створення нових органів по управ
лінню сільським господарством, якнай
швидше викоренення шкідливих васл'д- 
ків- травопільної системи землеробства, 
інтенсифікація сільськогосподарського 
виробництва і підвищення його культу
ри, зростання матеріальної заінтересо
ваності колгоспників і працівників рад
госпів у результаті їх праці, комплекс
на механізація землеробства і тварин
ництва- — ці й інші дуже важливі про
блеми порушуються в кожному виступі. 
Багато промовців відзначали, що вели
кої шкоди сільському господарству в 
свій час завдав культ особи Й. В. Ста
ліна.

♦
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ДРУЗІ! Всі, як один, вийдемо на обласний комсомоль- 
{ ський недільник по вивезенню добрив під кукурудзу. Біль- 
* ше перегною внесемо в грунт, щоб комсомольські гектари
Црбули найврожайнішими! Цей недільник присвячується XIX і з’їзду ЛКСМУ.
£ Всі на недільник!

Першим на ранковому засіданні 7-го 
березня виступив секретар ЦК Кому
ністичної партії Грузії В. П. Мжава
надзе. Він, зокрема, відзначив, що в 
доповіді тоз. М. С. Хрущова переконли
во доведено, що сільськогосподарське 
виробництво має не менші можливості 
зростання, ніж промисловість. Викорис
тання цих можливостей залежить від 
рівня керівництва. Але якщо в промис
ловості неухильно додержуються певні 
технологічні закони, то в сільському 
господарстві агротехнічні правила ще не 
стали обов’язковими для багатьох кол
госпів і радгоспів. А це необхідно.

Секретгр ЦК Комуністичної партії 
Естонії тов. І. Г. Ксбін навів цікаві 
дані про результати праці естонських 
тваринників. За минулі три роки семи
річки колгоспи і радгоспи республіки 
на 79 процентів збільшили виробницт
во м’яса, на 37 процентів — виробницт
во молока. За цей же час державні 
заготівлі м’яса зросли більш як удвоє. 
Є господарства, де вже тепер на 100 
гектарів орної землі виробляють 150 
центнерів м’тса. Зокрема, такого чудо
вого результату досяг радгосп імені 
Леніна.

Варто уваги при цьому ось що. Як 
повідомив тов. Кебін, таких результа
тів в основному досягнуто за перші 
два роки семирічки. Торік виробництво 
м’яса і молока лишилось на рівні 1960 
року. Це сталося через нестачу кормів. 
Колгоспи і радгоспи республіки в умо
вах екстенсивної системи землеробства, 
коли третина орної землі зайнята тра
вами, вичерпали свої можливості. Са
ме життя наштовхнуло на необхідність 
зміни структури посівів.

Г олова «Союз сільгосптехніки» 
тов. П. С. Кучумов навів цікаві дані 
про технічне переозброєння сільського 
господарства після вересневого Плену
му ЦК КПРС 1953 року. Номенклатура 
сільськогосподарської техніки за цей 
час збільшилась майже в чотири рази. 
Промисловість тепер випускає понад 
500 типів сільськогосподарських машин 
і механізмів, що дають змогу механізу
вати широке коло робіт.

Однак техніки для сільського госпо
дарства випускається ще недосить. Об
лік потреби в техніці колгоспів і рад
госпів, проведений у минулому році, 
показує, відзначає тов. Кучумов, що 
повністю заявки господарств на маши
ни не буде задоволено. Промовець під
тримує пропозицію товариша М. С. Хру
щова про прискорення розвитку по
тужності тракторного і сільськогоспо
дарського машинобудування та будів
ництво ударними темпами нових трак
торних заводів і зазодів сільськогоспо
дарських машин. Тов. Кучумов пропо
нує залучити для виробництва сільсько
господарської техніки заводи інших 
галузей машинобудування.

На трибуні голова колгоспу імені 
XXII паргійного з’їзду Вінницької об
ласті тов. В. М. Кавун. Викладені в 
доповіді тозариша М. С. Хрущова за
ходи для поліпшення керівництва сіль
ським господарством, каже він, відпо
відають корінним інтересам народу.

Я, як голова колгоспу, повинен прямо 
сказати, що досі не відчував, щоб у нас 
був такий сільськогосподарський орган, 
який кваліфіковано доходив би до гли
бин колгоспного виробництва. Тому 
деяким керізникам артілей властива 
безвідповідальність, допускається бага
то вільностей, безгосподарно викорис
товується земля. Адже це факт, що в 

ряді колгоспів земля, по суті не об
робляється, врожаї одержують мізерні. 
Окремі керівники, щоб не утруднювати 
себе роботою по освоєнню нових куль
тур, сіють трави.

Тов. Кавун навів дані про врожаї в 
своєму колгоспі. У 1961 році середній 
врожай зерна становив 39,3 центнера 
з гектара, а сухого зерна кукурудзи — 
60 центнерів. У цьому році колгоспни
ки вирішили зібрати по 40 центнерів 
зерна з гектара, в тому числі кукуруд
зи 62 центнери.

Директор Алтайського науково-дос
лідного інституту сільського господар
ства тов. Г. А. Наливайко присвятив 
головну частину свого виступу розпові
ді про те, які величезні резерви 1 мож
ливості закладені в просапній системі 
землеробства. Він, зокрема, навів ціка
ві цифри: гектар багаторічних трав за
безпечує виробництво 60 кілограмів м’я
са; вівса — 210 кілограмів; кормових 
бобів на зерно — 300 кілограмів; бобів 
на силос — 360 кілограмів; гектар куку
рудзи — 430 кілограмів; і кукурудзи в 
суміш з бобовими — 510 кілограмів. Та
кі дані, що їх одержав інститут.

Широко відомий у країні своїми до- 
сягненїи'ми в сільському господарстві 
А4ар’їнський район, Донецької області. 
На Пленумі виступив перший секретар 
Марийського райкому партії тов. 3. М. 
Глухов. Він повідомив, то в минулому 
році врожай зернових з гектара в се
редньому по району стзновив 26 цент
нерів, а соняшника — 21,4 центнера. 
Мар’їнці, збудувавши греблі на степо
вих балках і місцевих річках, створю
ють іригаційну систему головним чином 
для поливу кукурудзи.

Промовець поділився цікавим досві
дом партінно-масозої роботи і роботи 
по висуванню та вихованню молодих 
керівних колгоспних кадрів.

В обговоренні доповіді товариша 
М. С. Хрущова 7 березня також взяли 
участь товариші: секретар Смоленського 
обкому КПРС П. А. Абрасімов, академік 
К. 1. Скрябін, секретар Краснодарсько
го крайкому КПРС Г. І. Воробііов, се
кретар Московського обкому КПРС 
Г. Г. Абрамов, директор науково-дос
лідного інституту електрифікації і ме
ханізації сільського господарства нечор
ноземної зони СРСР М. Є. Мацепуро,

(Продовження на 2-й стор.).

1. .V ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ :
'ЧІМОФПВСЬКИИ колгосп «Зоря комунізму» Нозсархангельського району — один 1 

з ініціаторів змагання нашої республіки за найвищі в світі врожаї кукурудзи. 56,2 г 
центнери качанистої з гектара — такий результат минулорічної роботи. А в четвертому \ 
році семирічки тимофіївці беруть ще вищий розгін — на площі 1.300 гектарів зібрати | 
на круг по 61 центнеру зерна кукурудзи, <

Урожай сам по сббі не прийде, його треба вибороти. І тимофіївці роблять все, щоб < 
у всеозброєнні почати весняний наступ. Та, власне, вони*його й не припиняли: всю зи- < 
му, день у день, тракторами і машинами транспортуються добрива. Іван Вайпан (ЗНІ- < 
МОК, ЗЛІВА) в цьому наступі почуває себе правофланговим. Ще б пак! Він же на і 
гноєнавантижувачі працює і встигає обслужувати весь транспорт. 250 — 300 тонн — І 
такий його щоденний вклад у змагання за кукурудзу. ■



ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС
Тов. Грушецький розповідає про д0. 

бір виховання і розстановку керівну 
кадрів Тепер з 398 голів колгоспів 3^'- 
мають вишу, незакінчену вищу і серЖ 
ню спеціальну освіту, 1 /□ голів є спе
ціалістами сільського господарства, 157 
вчаться в сільськогосподарських вузах 
і технікумах.

Велике значення в дальшому розвит-

( Продовження).

секретар Башкирського обкому КПРС 
3. Н. Нурієв, секретар Волгоградсько
го обкому КПРС О. М. Школьников, 
секретар Куйбишевського обкому КПРС 
О. С. Мурнсєв, секретар Татарського 
обкому КПРС Ф. А. Табєев, директор 
Мінського тракторного заводу Б- Г. Си- 
вак, секретар Новосибірського обкому 
КПРС Ф. С. Горячев, секретар Київсько
го обкому КП України П. Ю. Шелест, 
секретар Ростовського обкому КПРС 
О. В. Басов і секретар Саратовського 
обкому КПРС О. І. Шибаев.

< -д ♦
МОСКВА. 8 березня. (ТАРС). На 

Пленумі ЦК КПРС триває обговорення 
доповіді тов. М. С. Хрущова — «Сучас
ний етап комуністичного будівництва і 
завдання партії по поліпшенню керів
ництва сільським господарством». Допо
відь Першого секретаря ЦК КПРС і Го
лови Ради Міністрів СРСР одностайно 
схвалюється не тільки з трибуни Пле
нуму, але зустрічає схвалення всього 
народу, про що надходять повідомлен
ня з усіх кінців країни.

Про це ж свідчать яскраві факти, які 
навів сьогодні у своєму виступі секретар 
ЦК ВЛКСМ тов. С. П. Павлов.

Особливо жвавий і дійовий відгук, 
заявив він, викликав -заклик Микити 
Сергійовича, заклик нашої партії до мо
лоді — йти працювати на виробництво 
в колгоспи і радгоспи, брати активну 
участь у розвитку всіх галузей сільсько
го господарства. В ці дні в Москві і на 
Україні, в Узбекистані і Сибіру, в усіх 
областях і республіках Радянського 
Союзу сотні н тисячі юнаків і Дівчат 
приносять V комсомольські комітети зая
ви з просьбою послати їх працювати на 
село.. Вже в день опублікування допові
ді товариша М. С. Хрущова понад 500 
таких заяв від молоді надійшло в комі
тети комсомолу Москви і Підмосков’я.

Тов. Павлов у своєму виступі підкрес
лив, що наступний чотирнадцятий з’їзд 
комсомолу намітить"велику і конкретну 
програму участі молоді в здійсненні тих 
завдань, які Комуністична партія поста
вила перед радянським народом, нашою 
молоддю.
-. Голова Державного комітету Ради 
Міністрів СРСР по хімії тов. В. С. Фе
доров повідомив у своєму виступі про 
стан справ з виробництвом мінеральних 
добрив і отрутохімікатів.

Порівняно з 1958-роком виробництво 
мінеральних добрив до 1965 року з ура
хуванням додаткових завдань намічено 
збільшити в три з лишком рази, довів
ши їх випуск до 37.7 мільйона тонн. Ви
робництво отрутохімікатів відповідно 
збільшується в чотири рази.

Понад контрольні цифри семирічки 
за три роки вироблено 1,7 мільйона тонн 
мінеральних добрив. У цьому році їх бу
де вироблено 17.2 мільйона тонн.

Разом з тим- промовець відмічає, шо 
всього цього досягнуто в основному за 
рахунок інтенсифікації виробництва іс
нуючих підприємств. А з будівництвом 
нових потужностей по випуску добрив 
справа стоїть ще негаразд, плани капі
тального будівництва не виконуються. 
Важливе завдання — поліпшити хід ка
пітального будівництва.

Голова "ВЦРПС тов. В. В. Гришин 
підкреслив, що в доповіді М. С. Хрущо
ва розкрито нові можливості, нові пер
спективи для розвитку сільського госпо
дарства. дальшого піднесення всіх ‘його 
галузей. Промовець спинився на ряді 
найважливіших проблем, що стосуються 
діяльності радгоспів, роль яких у сіль
ськогосподарському виробництві дедалі 
більше зростає.

Тепер у країні налічується 8.270 рад
госпів. На них у 1961 році в загальному 
обсягу державних закупок зерна при
падало 43 проценти, овочів — 49, м’я
са — 39. молока — 37, вовни — 35 і 
яєць — 33 проценти. Збільшилось число 
зайнятих у радгоспному виробництві. 
На державних підприємствах і в уста
новах сільського господарства та заго- 

тівсль зайнято 9 мільйонів 400 тисяч 
чоловік, у тому числі в радгоспах — 
більш як 6 мільйонів. Профспілка сіль
ського господарства і заготівель об’єд
нує 9 мільйонів трудящих.

Тов. Гришин підкреслює важливе зна
чення для дальшого піднесення сільсько
го господарства питань поліпшення ор
ганізації та оплати праці, підвищення 
матеріальної заінтересованості праців
ників сільського господарства в збіль
шенні виробництва продукції. Він гово
рить про необхідність посилити увагу до 
охорони праці трудівників радгоспів і 
колгоспів. Багато місця в своєму висту
пі тов. Гришин приділив питанням по
ліпшення культурно-побутового обслуго
вування працівників радгоспів.

На трибуні секретар Ново-Александ- 
ровського райкому партії (Ставрополь
ський край) тов. Я. В. Бнчевой, який 
відзначив, що в доповіді М. С. Хрущова 
знайшли відображення всі проблеми, які 
хвилюють працівників сільського госпо
дарства.

Промовець поділився досвідом бороть
би району за високі врожаї і високопро
дуктивне тваринництво. За останнє п’я
тиріччя середня врожайність зернових 
тут становила 20,6 центнера з гектара. 
В минулому році державі здано 6 міль
йонів пудів зерна, 38 тисяч тонн цукро
вих буряків, 7.900 тонн м’яса і багато ін
шої продукції. Зростають матеріальний 
добробут і культура трудівників села.

Тепер у колгоспах і радгоспах пере
глянуто структуру посівів. За рахунок 
різкого скорочення площ під травами 
розширюються посіви кукурудзи, цукро
вих буряків, зернобобових. Валовий збір 
зерна в цьому році намічено довести до 
277 тисяч тонн, тобто майже 20 центне
рів на гектар орної землі. Вирішено та
кож виробити на 100 гектарів орної зем
лі — 75 і на 100 гектарів інших угідь — 
16 центнерів м’яса.

8 березня в обговоренні доповіді то
вариша М. С. Хрущова взяли участь та
кож товариші: секретар Ставропольсько
го крайкому КПРЄ тов. Ф. Д. Кула- 
ков, завідуючий лабораторією селекції 
ярих зернових’ культур Науково-дослід
ного інституту сільського господарства 
центральних районів нечорноземної зони 
тов. В. Є. Писарєв, секретар Костром
ського обкому КПРС Л.’ Я. Флорея- 
тьєв, секретар Воронезького обкому 
КПРС тов. С. Д. Хитров, секретар При
морського крайкому КПРС тов. В. Ю. 
Чернишов, секретар Полтавського об
кому КП України тов. В. Г. Комяхов, 
секретар Амурського обкому КПРС тов. 
П. І. Морозов, секретар Красноярсько
го крайкому КПРС тов. О. Я. Кокарєв 
і секретар Одеського обкому КП Украї
ни тов. М. С. Синиця.

Пленум U.K КПРС продовжує свою 
роботу.

♦ * *
На ранковому засіданні 9 березня 

Пленум Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу про
довжував обговорення доповіді товари
ша М. С. Хрущова «Сучасний етап ко-. 
муністичного будівництва і завдання* 
партії по поліпшенню керівництва сіль
ським господарством».

Перший секретар Тамбовського обко
му КПРС Г. С. Золотухін у своїй про
мові відзначив, що все сказане в до
повіді М. С. Хрущова про шляхи даль
шого крутого піднесення сільського гос
подарства відображає заповітні думи та
сподівання радянських людей і знахо 
дить одностайне схвалення партії, всьо 
го радянського народу.

Там бовсь- 
ка область, $ 
продов ж у Є і 
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ником і поставщиком зерна, м яса, 
молока та інших продуктів. Проте ці 
резерви використовуються ще дуже сла
бо, за шо нас заслужено критикував 
Центральний Комітет.

Промовець повідомив, що в цьому ро
ці в колгоспах і радгоспах області ство- 
рено реальні умови для виробництва а4 
тисяч тонн м’яса в забійній вазі.

Говорячи про розвиток інших галузей 
сільського господарства, тов. Золотухін 
повідомляє, що революційна перебудо
ва системи землеробства, його інтенси
фікація дають змогу довести в найближ
чі роки валовий збір хліба в області 
до 200—220 мільйонів пудів і вироб
ництво кормів збільшити до таких роз
мірів, щоб дати 120 центнерів м’яса в 
забійній вазі на сто гектарів орної 
землі і 900 центнерів молока на сто 
гектарів сільськогосподарських угідь. В 
цьому році буде ліквідовано чисті па
ри, рішуче скорочено посіви трав, роз
ширено посіви гороху, кормових бобів, 
цукрових буряків, озимої пшениці. Кол
госпи і радгоспи області вирішили в 
цьому році збільшити посіви кукурудзи 
до 510 тисяч гектарів.

Промовець повністю підтримує викла
дені в доповіді М. С. Хрущова конкрет
ні заходи для поліпшення керівництва 
сільським господарством.

Тепер, каже тов. Золотухін, завдано 
остаточного удару по тим горе-теорети- 
кам, які не знали і третирували сіль
ське господарство, відводили йому в 
період культу особи третьорядне місце, 
не зважали на його запити і потреби.

Рішення, які прийме нинішній Пленум 
ЦК, відіграють величезну роль у роз
витку сільського господарства, відкри
ють новий простір творчій ініціативі і 
енергії народу.

Пропозиції щодо поліпшення керівни
цтва сільським господарством, які обго
ворюються на Пленумі, мають надзви
чайно важливе значення і безсумнівно 
відіграють величезну роль у дальшому 
піднесенні сільськогосподарського вироб
ництва. каже перший секретар Львів
ського обкому партії І. С. Грушецький.

Промовець розповідає про те, як тру
дівники сільського господарства області 
приводять у дію резерви виробництва. 
В цьому році 61,5 процента всієї посів
ної площі займуть посіви зернових і 
зернобобових культур. Велика увага 
приділяється внесенню в грунт органо- 
мінеральних сумішей, вапнуванню кис
лих грунтів, виготовленню гноє-торфо- 
вих компостів за методом академіка 
Т. Д. Лнсенка, вживаються заходи до 
того, щоб збільшити розміри орної зем
лі за рахунок осушення заболочених і 
перезволожених земель. За останні ро
ки в області осушено і розкорчовано 
68 тисяч гектарів. У цьому році перед
бачено осушити й освоїти ше 45 тисяч 
гектарів.

Керівники партійних організацій, кол
госпів і радгоспів, каже промовець, здо
були серйозні уроки з хиб, які були 
в минулому році у вирощуванні куку
рудзи. Нинішньої весни посіви цієї 
культури провадитимуться найбільш 
урожайним насінням. Тепер ведеться 
масове навчання колгоспників, механіза
торів передових методів вирощування 
кукурудзи.

ку сільського господарства, каже про
мовець, мають питання матеріально, 
технічного забезпечення і впорядкував 
ня цін на сільськогосподарські машина, 
мінеральні добрива, запасні частини. В 
останні роки колгоспи і радгоспи облає- 
ті почали менше одержувати тракторів, 
комбайнів та інших сільськогоспояао- 
ських машин і відчувають гостру неста
чу їх. Не вистачає також техніки для 
видобування торфу і внесення ного й 
грунт. Ці* питання потребують негайно
го розв’язання.

Тов. Грушецький вносить кілька kor- 
кретних пропозицій щодо збільшення 
виробництва добрив. В області є вели- 
кі запаси сировини для виробництва ка
лійних добрив. Реконструкція Стебня- 
ківського калійного комбінату дасть 
змогу в 1963 році збільшити виробни
цтво добрив у два рази. Назріло пи
тання про будівництво азотно-туково
го комбінату для- виробництва добрив 
на базі місцевої дешевої сировини.

Хиби в керівництві сільським госпо
дарством, відзначені в доповіді М. С. 
Хрущова на Пленумі, каже промовець, 
негативно позначалися на виробничій 
діяльності колгоспів і радгоспів. Пон іс
нуючій структурі управління вкрай не
достатньо здійснювалося керівництво 
спеціалістами сільського господарства.

Тов. Грушецький висловлює впевне
ність у тому, що перебудова керівний 
цтва сільським господарством сприяти
ме якнайшвидшому виконанню завдань, 
поставлених XXII з’їздом КПРС по 
дальшому збільшенню виробництва сіль
ськогосподарських продуктів.

Г оловуючий — член Президії ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв повідомляє, що 
надійшла пропозиція припинити дебати. 
В обговоренні доповіді М. С. Хрущова 
взяв участь 51 чоловік. Пленум прий
має рішення припинити дебати.

Л. І. Брежнєв надає заключне слово 
Першому секретареві Центрального 
Комітету КПРС, Голові Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущову.

З величезною увагою всі присутні 
слухають виступ товариша М. С. Хру
щова. Його промова не раз перерива
лась бурхливими оплесками.

Потім від імені комісії, обраної Пле
нумом, завідуючий сільськогосподар
ським відділом ЦК КПРС В. І. Поля- 
ков повідомляє, що комісія розробила 
проект постанови на доповідь М. С. 
Хрущова та проект Звернення і вносить 
їх на розгляд Пленуму.

Пленум одноголосно приймає поста
нову на доповідь товариша М. С. Хру
щова «Сучасний етап комуністичного 
будівництва і завдання партії по поліп
шенню керівництва сільським господар
ством» та Звернення Центрального Ко
мітету КПРС до колгоспників і кол
госпниць, робітників і робітниць рад
госпів, спеціалістів сільського господар
ства, вчених, працівників промисловос
ті, до комуністів і комсомольців, до всіх 
трудящих Радянського Союзу.

Пленум ЦК КПРС закінчив свою ро
боту.

(ТАРС). 
(Закінчення на 3-й стор.).

1
2. У ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ

//А польовому стані артілі «Зоря комунізму» виїиикува- 
'' лася в ряди техніка. Це бойові засоби, якими тимо
фіївці штурмуватимуть «королевські» рубежі. Все — 
трактори, сівалки, культиватори та інший інвентар — 
дбайливо відремонтовано. Знаряддя стоять напоготові, 
щоб по першому кличу весняної днини вирушити у по- 

I люві гони. Ллє механізатори Григорій Камінський, Пи- 
і лип Осадчий, Андрій Музиченко, Василь Юхименко, 
£ Іван Панченко (ЗНІМОК СПРАВА) ще і ще раз огляда- 
/ ють техніку: чи ж ніде не вкралася якась неполадка. «Сім 

раз відміряй, а раз відріж», —"таким правилом керую- 
ться механізатори. І вони певні — в гарячий час маши- 

$ ни їх не підведуть.
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ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС
Промова першого секретаря ЦК ВЛКСМ С. П. Павлова

1

Товариші! Гаряче і схвильовано відгукнулась на
ша молодь на прекрасну доповідь Микити Сергійо
вича Хрущова на даному Пленумі ЦК партії. Кожна 
радянська молода людина пишається тим, що виз
начаючи нові, величезної історичної ваги завдання 
партія відводить видне місце в їх здійсненні Ленін
ському комсомолові, молоді.

Осі-оливо жвавий і дійовий відгук викликав зак
лик Микити Сергійовича Хрущова, нашої партії до 
молоді іти працювати в колгоспи і радгоспи 
брати активну участь у розвитку всіх галузей сіль
ського господарства. В ці дні в Москві і на Україні 
в Узбекистані і Сибіру — в усіх областях і респуб
ліках Радянського Союзу сотні й тисячі юнаків і 
дівча г приносять у комсомольські комітети заяви з 
просьбою направити їх працювати на село. Вже в 
день опублікування доповіді Микити Сеогійовича 
Хрущова в комітети комсомолу Москви і Підмос
ков’я надійшло від молоді більш як 500 заяв з 
просьбою направити на роботу в колгоспи і радгос
пи.

При Волгоградському обкомі комсомолу створено 
штаб по направленню молоді на село. Тут органі
зовано навчання міської молоді сільськогосподар
ських професій. Тільки в січні і лютому близько 
двох тисяч юнаків і дівчат по комсомольських пу
тівках виїхали з міст і районних центрів цГєї об
ласті в колгоспи і радгоспи. Як правило, всі вони 
знайшли там добрий прийом, набувають сільсько
господарських професій.

Валя Лещева, яка стала працювати дояркою рад
госпу «Пролетарин», пише: «Зустріли мене добре, 
всім забезпечили, поставили вчитись до найкращої 
доярки. Як тут потрібні молоді руки! Велику до
помогу подає мені комсомольська організація І 
особливо чуйний секретар її Серьожа. Я зовсім не 
шкодую, що виїхала з міста. Як ми тут потрібні! 
Я це тепер здорово розумію».

Для нашої молоді не було і немає важливішого 1 
почеснішого завдання, ніж виконувати накази пар
тії. завжди бути на передових ділянках боротьби за 
комунізм. За останні роки на цілину було направ
лено близько 750 тисяч юнаків і дівчат? Крім того, 
допомагали збирати врожай там три з половиною 
мільйони молодих добровольців. Протягом останніх 
трьох років тільки в Казахстан по комсомольських 
путівках виїхали 29 тисяч дівчат, 11 тисяч молодих 
будівельників. У минулому році на заклик Микити 
Сергійовича Хрущова поїхати в райони освоєння 
цілинних земель відгукнулись і виїхали 36 тисяч 
випускників вузів і технікумів.

Висока свідомість, справжній патріотизм, Праг
нення дати максимальну користь Батьківщині — 
ось що насамперед рухає почуттями нашої молоді. 
Не окремі герої або романтики, а тисячі, мільйони 
молодих людей на перший заклик партії готові йти 
1 йдуть туди, де вони потрібніші.

Товариші! За останні роки в два рази виросло 
число комсомольців на селі. Тут працює 15 мільйо
нів юнаків і дівчат, з них 200 тисяч спеціалістів 
сільського господарства. Величезна робота, яку ве
дуть партія, Центральний Комітет. Микита Сергі
йович Хрущов по дальшому розвитку сільського 
господарства, підвищенню добробуту радянської 
людини, виховує у молоді глибоку пошану до пра
ці в сільському господарстві, викликає бажання 
дати найбільшу користь нашому народові.

В минулому році молодь вирощувала кукурудзу 
на площі 12,5 мільйона гектарів. Для більш конкрет
ного і ділового керівництва всесоюзним змаганням 
молодих кукурудзоводів по грунтово-кліматичних 
зонах країни було створено 12 зональних рад. До 
складу цих рад ввійшли найкращі кукурудзоводи, 
молоді вчені і спеціалісти, члени ЦК ВЛКСМ. В 
районах, колгоспах і радгоспах було організовано 
ради молодих кукурудзоводів, в яких працювало 42 
тисячі передовиків, спеціалістів, комсомольських 
активістів. Вони були організаторами взаємопереві
рок, поширювали передовий досвід, підтягували 
відстаючих, визначали переможців змагання.

Відчуваючи повсякденну увагу і підтримку з бо
ку партійних органів, особливо добрих результатів 
добились комсомольські організації України. Тата
рії. Молдавії, Кабардино-Балкарії. ЦК партії Ук
раїни довірив комсомольцям вирощувати кукурудзу 
майже на півтора мільйонах гектарів. В Полтав
ській області, наприклад, понад 4 тисячі молодих 
механізаторів працювали за методом Олександра 
Васильовича Гіталова. Комсомольсько-молодіжні 
ланки систематично організовували взаємоперевір
ку, обмін досвідом. Пленуми райкомів комсомолу 
проводились прямо в полі, з участю передовиків, 
голів колгоспів. Велика напружена робота дала змо
гу з кожного з 78 тисяч гектарів, на яких кукуруд
зу вирощувала молодь, одержати по 50 центнерів 
зерна.

Неоціненне значення для виховання молоді, для 
того, щоб у ряди активних трудівників села, особ
ливо кукурудзоводів, стали нові загони юнаків 1 
Дівчат, мали теплі, батьківські поздоровлення і по
ради, з якими звернувся Микита Сергійович Хру
щов до молодих кукурудзоводів Каті Гулій, Любо
ві Перегудової до школярів з Північної Осетії. Мо
лодь пишається тим, що Героями Соціалістичної 
Праці стали вихованці Ленінського комсомолу, ві
домі тепер усій країні Петро Сапунов і Олексій 
Лисичніков.

Два з половиною мільйона юнаків і дівчат по 
комсомольських путівках прийшли за останні роки 
на тваринницькі ферми. Комсомольські організації 
зосереджують свою увагу на навчанні .молоді пе
редових методів утримання і відгодівлі худоби, на 
створенні запасів кормів, на будівництві і механіза
ції тваринницьких ферм, організації широкої пере
дачі передового досвіду.

Разом з тим. знову і знову вдумуючись в доповідь 
Микити Сергійовича Хрущова, ми краще бачимо, як 
мало зробили скільки у нас величезних ще не вико
ристаних 'резервів В роботі багатьох комсомоль
ських організацій немало ще галасу, лозунгів, за
гальних закликів. ЦК ВЛКСМ, всі комітети комсо
молу ще вище піднімуть вимогливість, оцінювати

муть результати роботи по цілком конкретних по
казниках. по вмінню комсомольських працівників 
піднімати молодь на участь у дальшому розвитку 
сільського господарства.

Доповідь Микити Сергійовича Хрущова, матеріа
ли березневого Пленуму ЦК КПРС буде обговорено 
на комсомольських зборах. Комітети комсомолу ра
зом з сільськогосподарськими органами визначать 
потреби кожного колгоспу і радгоспу в людях і на
правлять туди необхідну кількість молоді. За при
кладом волгоградців і кіровчан буде всюди організо
вано навчання молоді сільськогосподарських профе
сій. проведено необхідну роботу по влаштуванню 
юнаків і дівчат, направлених на село.

В цьому році комсомольці і молодь вирощувати
муть кукурудзу, цукрові буряки, бобові на 16 міль
йонах гектарів.

Комсомольці і молодь братимуть ще активнішу 
участь у розвитку громадського тваринництва. Мо
ва йде насамперед про дальше зміцнення тварин
ницьких ферм кадрами, про поширення передового 
досвіду, впровадження прогресивних методів пра
ці, механізації трудомістких процесів, зниженні со
бівартості продукції тваринництва. Особливу увагу 
буде звернуто на відгодівлю свиней і розведення 
птиці.

Товариші! Молодь може зробити дуже багато. їй 
потрібні тільки довір’я, підтримка, повсякденна ува
га. Труднощі її не лякають. Але іноді молоді лю
ди не зустрічають розуміння в задоволенні най
більш елементарних своїх просьб. Тепер юнаки 1 
дівчата прагнуть дістати освіту, набути спеціаль
ність. Але деякі голови колгоспів, директори рад
госпів дивляться на це як на примху, як на спроби 
ухилятись від роботи.

Дуже важливо прищепити любов до сільського 
господарства у школярів. Однак все ще є факти, 
коли хлопців і дівчат з середньою освітою приму
шують роками працювати на різних роботах, не 
допомагають дістати спеціальність механізатора, 
тваринника, неохоче висувають їх бригадирами, 
ланковими.

Велику роботу провадить наша школа. Особливо 
благотворно впливає на дітей праця в учнівських 
бригадах. Лідія Мальцева, бригадир першої учнів
ської бригади з Ставропольського краю, після за
кінчення школи і технікуму залишилась працюва
ти в своєму колгоспі, завідує фермою, доглядає 
з подругами по сто і більше корів; молоко з цієї 
ферми — майже найдешевше в країні.

Разом з тим, є ще факти, коли у школярів ніби 
спеціально намагаються відбити будь-яке бажан
ня працювати на селі. Під час виробничого навчан
ня в колгоспах і радгоспах їх примушують викону
вати марну роботу — аби тільки чим-небудь зай
няти. а під час літніх канікул допускається надмір
не перевантаження учнів фізичною працею. Або 
такий приклад. В Таджикистані в ряді шкіл готу
ють тістомісів, коржечників. Учні з гіркістю гово
рять про те, що скоро з них готуватимуть заготов- 
лювачів «рогів і копит». Підготовка таких спеціа
лістів у Таджикистані не потрібна. З другого боку, 
цим викликають у школярів недовір’я до самих 
себе, до праці в сільському господарстві.

Комітети комсомолу погано працюють по добору 
І підготовці молодих колгоспників і робітників рад
госпів для вступу в сільськогосподарські інститути і 
технікуми. До цих учбових закладів все ще багато 
продовжує вступати міської молоді, яку, як гово
рив Микита Сергійович Хрущов, потім ніякими га
зами з міста не викуриш. Торік вступила до сіль
ськогосподарських вузів лише третина селян. На
приклад, в Московський землевпорядний інститут з 
села прийшло лише 27 чоловік, зате з міста — 
248. Дуже погано виконують рекомендації Цент
рального Комітету партії про направлення в сіль
ськогосподарські вузи молоді по путівках колгоспів 
і радгоспів. У Кіровському сільськогосподарському 
інституті по таких путівках вчаться лише два чо
ловіка. ‘ .

Нам здається, треба виключити будь-яку можли
вість розподілу молодих спеціалістів по управлін
нях, конторах, різних установах. Кожний молодий 
агроном, зоотехнік, „механізатор повинен, на нашу 
думку, мінімум два роки попрацювати на фермі, 
в бригаді, ланці. Тільки в цьому випадку він зможе 
стати добрим спеціалістом. Комсомольські органі
зації всюди проведуть відповідну індивідуальну ро
боту з кожним молодим спеціалістом, щоб допомог

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 11 березня 1962 р., З стор.

3. У ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ

збагачені ви- 
досвідом, ви- 
перед слуха- 
лекціями, на 
знайомлять їх 

гіталов- 
методів праці, 
знімку: агроном 

П років Писа- 
(в центрі) ярово- 

заняття по 
комбайна

]~ТРИ колгоспі «Зоря 
■* ■* комунізму» ство
рено школу передово
го досвіду. Хлібороби 
району навчаються тут 
кращим методам виро
щування високих вро
жаїв кукурудзи. Спе
ціалісти сільського гос
подарства і механізато- 

1 ри артілі, 
робничим 
ступають 
чами з 
практиці
з «секретами» 
ських

На
колгоспу 
ков 
дать 
вивченню 
«ккх-з».

Фоторепортаж
В. КОВПАКА,

ти їм перейти на корисну роботу безпосередньо на 
полях і фермах.

З другого боку, потрібно значно більше уваги до 
молодих спеціалістів, які приїжджають у колгоспи 
і радгоспи. В Омську область за останні три роки 
прибули більш як дві тисячі агрономів, зоотехніків, 
ветеринарних лікарів, але число спеціалістів безпо
середньо в колгоспах і радгоспах зросло лише на 
двісті з чимось чоловік. В той же час в області 
886 спеціалістів сільського господарства з вищою 
освітою працюють на промислових підприємствах, 
транспорті, будовах. 42 спеціалісти працюють у са
мому Омську продавцями, товарознавцями, касира
ми і навіть буфетницями в їдальнях і ресторанах. 
В Тюкалінському районі зоотехнік Єршова працює 
радистом, агроном Новикова — буфетницею в рад
госпі, зоотехнік Борохонько — продавцем у госпо
дарському магазині, а механік Мелехін — культмд- 
совиком.

Директор Коп’євського радгоспу Омської області 
Шиманський не цінить молодих спеціалістів, вва
жає їх неробами, профанами. В результаті у рад
госпі постійна плинність спеціалістів, хоча тут 24 
керуючих відділками і завідуючих фермами не ма- 

. ють освіти, а збитки, радгоспу становлять — 400 
тисяч карбованців.

Зоотехнік Анатолій Корольов народився і виріс 
у цьому радгоспі і після закінчення технікуму приї
хав сюди разом з дружиною працювати. Дружина 
теж зоотехнік. Але Корольову надали роботу об
ліковця. а дружині взагалі ніякої роботи не було 
надано. Коли Корольов почав виступати проти при
писок при щомісячному зважуванні тварин, вносити 
пропозиції щодо поліпшення утримання худоби, 
йому недвозначно натякнули на «невідповідність». 
Потім директор ласкаво запропонував йому писати 
директорські промови' і доповіді. Півтора року тер
пів молодий спеціаліст таке ставлення і кінець кін
цем залишив радгосп. Тепер він працює оператором 
на Омському нафтозаводі. Звичайно, він зробив ма
лодушно. Але, на жаль, дбля Корольова в цьому 
радгоспі спіткала ще 9 молодих спеціалістів. Тре
ба більше питати з тих керівників, які завідомо 
створюють нестерпні умови молодим спеціалістам.

Товариші! Ми палко підтримуємо висунуті Мики
тою Сергійовичем Хрущовим пропозиції щодо 
поліпі: :зпня керівництва сільським господарством, 
бо їх здійснення сприятиме швидкому і неухильно
му зростанню всіх галузей сільськогосподарського 
виробництва. Історичні завдання дальшого піднесе- 
ня сільського господарства, які розробляє цей 
Пленум ЦК КПРС, запалюють всю радянську мо
лодь. відкривають перед нею нові горизонти для 
плодотворної праці і дерзань.

Наступний XIV з’їзд комсомолу намітить велику 
і конкретну програму по участі молоді в здійснен
ні тих завдань, які висуває перед радянським на
родом, нашою молоддю Комуністична партія.

Дозвольте запевнити Центральний Комітет пар
тії, що молоде покоління нашої країни не пошкодує 
сил, щоб з честю виконати історичні рішення XXII 
з’їзду партії і березневого Пленуму ЦК КПРС, 
внести свій гідний вклад у будівництво комунізму! 
(Тривалі оплески).

І За закликом партії—на село

І ЩАСЛЙЇЇГОІУТГ’ГЕОРГІЮ!
І Д7" КОМІТЕТ комсомолу заводу «Червона зірка» 
І ” приніс заяву коваль ливарного цеху сірого
♦ чавуну, комсомолець Георгій Іванов.
♦ «Прошу направити мене на роботу в село — пи-
♦ ше він. — 3 радістю працюватиму ковалем в будь- 
: якому з колгоспів рідної Кіровоградщинн».
і Задум цей у юнака визрів у дні роботи Пленуму
♦ ЦК КПРС. Слова Микити Сергійовича підказали
♦ йому вірне рішення.
: Георгій — вихованець ремісничого училища. В
5 колективі цеху заслужено вважається сумлінним, 
(знавцем своєї справи. І цілком справедливо вважає 

хлопець, що пригодиться на селі його уміння.

Заклик партії до молодих знаходить гарячий від- 
♦ гук в комсомольських серцях. Першим з червонозо- 
X рівців подав заяву Г. Івапов. Але вони надходнти- 
і муть ще. Ці заяви — свідоцтва безмежної відда- 
X ності комсомольців справі партії, їх готовності йти 
X в перших рядах борців за здійснення її завдань.



ПЕРЕМОЖЦІ
цей пра- 

и слові-

«...Присудити перехід
ний Червоний прапор 
Ради Міністрів УРСР і 
Української республікан
ської ради профспілок, 
першу грошову премію 
Кіровоградському про
фесійно-технічному учи
лищу № 2».

Лаконічні ці рядки по
станови. А скільки за 
ними праі^Г педагогічно
го колективу, майстрів. 
Адже перемога не при
йшла сама по собі. її 
доводилось здобувати 
крок за кроком у кла
сах, у виробничих май
стернях, в клубі і спорт
залі, на тих будовах, де 
в ряд з досвідченими 
ставали на кілька днів 
майбутні муляри, штука
тури, моляри.

/ ось настав день свя
та. Великий зал філар
монії вщерть заповне
ний юнню у чорних фор
менках. Багато гостей

ос-
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з інших училищ. Сьогод
ні урочисті збори з при
воду вручення прапора. 
До трибуни вийшов на
чальник республікансько
го Головного управління 
професійно-технічної 
віти Д. Т. Іщенко.

— На Україні 
училищ такого типу,
ли підбили підсумки со
ціалістичного змагання 
за четвертий квартал чи- 
нулого року, то є.. яви
лось, що ваше — най
краще по всіх покезии- 
ках. Дозвольте від імені 
колегії управління по
здоровити...

Злива оплесків не да
вала докінчити фризи. 
ІЦе гарячіше зааплоду
вали, коли т. Іщенко 
вручив Червоний прапоо 
директору училища Я. Л1. 
Ковальчуку (ЗНІМОК 
ВГОРІ ЗЛІВА ).

— Даємо слово з чес-

тю тримати 
пор, -»• заявив 
відповіді Я. М. Коваль
чук. — Весь наш колек
тив і надалі працювати
ме і вчитиметься на від
мінно.
цього у

Поки 
зборах 
пи-поздоровлення, 
вайте завітаємо до учи
лища.

ІДе два . роки тому 
оцих чудових столярних 
майстерень не було. В 
глухому закутку подві
р'я ріс густий бур'ян, за 
яким приховувались ку
пи битої цегли, метале
вого брухту. Першими 
прийшли сюди учні- 
муляри з своїм майст
ром В. Н. Удовицьким.

— З чого ж почнемо, 
Володимир Никаноро- 
вич?

— Косити будемо...
— А вовків тут не

має? — поцікавився 
якийсь жартівник.

На недільники виходи
ли всі, і кожному знахо
дилась робота. Одні но
сили уламки цегли, інші 
залізо визбирували (зда
ли його тоді чимало). А 
потім взялися заклада
ти фундамент, зводити 
стіни. Жодного робітни
ка не довелося запрошу
вати на будову — все - 
зробили своїми руками. 
То були для юних буді
вельників найкращі уро
ки. Адже це не та нав
чальна кладка, яку че
рез день розберуть, щоб 
інша група повторила 
вправу.

А зараз любо погля-

Всі умови для 
нас є.
ж на урочистих 
тривають висту- 

да-

нути на цю будівлю. Ве
ликі вікна, водяне опа
лення. У столярній — 
квіти на вікнах. У меха
нічному 
ладнання 
систем 
верстат, 
торцювальний, фугуваль
ний. Тут же поряд — 
майстерня електриків. І 
в них нове устатку
вання.

На урочистих зборах у 
філармонії виступав 
т. Григор'єв, начальник 
базового підприємства 
училища — будівельного 
управління № 1 цукро- 
будтресту. Він тепло ві
дізвався про роботу уч
нів, які проходять прак
тику на будовах. Так,

відділенні об- 
найновіших 

— рейсмусний 
універсально-

юні будівельники добре 
потрудилися на споруд
жуванні 
корпусу 
фабриці. 1 в деяких жит
лових будинках є їх 
праця.

На рахунку мулярів 
два електрокіоски, збу
довані в обласному цент
рі, новий цех агрегатно
го заводу в районі за
лізничної станції і, на
решті, вальцовий млин у 
підшефному колгоспі 
імені Крупської Кірово
градського району. Влас
не, там всі групи потру
дилися: і теслярі, І шту
катури, і муляри.

У ремонті приміщень 
Бобринецького училища 
механізації сільського

додаткового 
при швейній

господарства, в якому за
раз навчаються молоді 
кубинці, теж брав участь 
цей колектив. Секретар 
ЦК ВЛКСМ т. Павлов, 
побувавши влітку у Боб- 
ринці, високо оцінив ро
боту майбутніх буді
вельників. Особливо доб
ре були виконані ма
лярні роботи в гуртожит
ку. І не раз, мабуть, ку
бинські друзі згадують 
добрим словом цих ве
селих миловидних дівчат 
(ЗНІМОК ВНИЗУ 
СПРАВА), які разом з 
іншими з любов'ю нано
сили візерунки на стіни. 
Це відмінниці навчання 
Люда Кушнір, Наташа 
Колісниченко, Лєна По
номаренко, староста гру
пи Люба Васильєва.

— Ми невпинно підні
малися з ступеньки 
ступеньку, — гордо 
явила на урочистих

на 
за- 

збо-

силі бога, він кате-
«Якось-то йдучи уночі». Наприклад, у вір 2 
о йдучи уночі», написаному незадовго до®

С.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО—АТЕЇСТ
ИДАТНИЙ український поет, співець горя і гніву 

народного, Т. Г. Шевченко був переконаним мате- 
і атеїстом. Він відкидав навіть саму думку 

про можливість існування чогось надприродного.
Ця матеріалістична спрямованість поглядів Шевченка 

мала величезне значення в його боротьбі проти релігії.
Церква, як відомо, завжди зображала земні справи, 

як зриме втілення мудрості і справедливості «творця». 
Але про яку справедливість може йти мова, коли одні 
«створіння божі» — «мов кабани годовані», а з інших 
«латану свитину... з шкурою знімають».

Кобзар не просто зневіряється в 
горично стверджує, що:

... Немає
Господа на небі!
А ви в ярмі падаєте. 
Та якогось раю
На тім світі благаєте? 
Немає1 Немає!

(«Сон»), 
художеств, Шевчен- 
ппше сповнені рево-

1

•

й 
І

Закінчивши навчання в Академії
,^ко ззу їде на Україну. Тут поет 

лк ц,иного пафосу, глибоко атеїстичні поеми «Єретик», 
«Кавказ» та інші твори.

В поемі «Кавказ» Шевченко піддав нищівній критиці 
православну церкву, шо виправдувала самодержавно- 
кріпосницький лад царської Росії, національне гноблен
ня народів. Влучно і дошкульно висміяв він спроби 
служителів церкви виправдати сваволю царських чи
новників на Кавказі, що прикривали свої дії нібито ба
жанням прищепити культуру гірським народам.

Десять років тримав царизм Шевченка на засланні, 
але революційного духу поета не зламав. «Караюсь, 
мучусь... але не каюсь!» — писав революційний демо
крат у цей період. Не похитнули тяжкі роки заслання 
атеїстичних поглядів Шевченка.

Поет невтомно продовжує викривати експлуататорську 
суть релігії. В численних творах цього періоду Шев
ченко показав, шо релігія потрібна лише багатим, шо 
бог щедрий лише для панів, ъ

З особливою силою атеїстична спрямованість поезії

Шевченка періоду заслання виражена в вірші «Якбих 
ви знали, паничі». х

Повернувшись із заслання, Шевченко ще гостріші * 
виступає проти царизму і самодержавства, проти ре ї 
лігії і мракобісся.

У творі «Юродивий», написаному по дорозі із заслан-» 
ня, Шевченко з гнівом і обуренням внкріїває царизм і І 
церкву — душителів правди і свободи, носіїв зла на* 
землі. Описуючи муки, на які були приречені «побор-1 
пики СВЯТОЇ ВОЛІ» - --------*------------ -------- ----------- * ■ ’

вість дій царизму і
Антикріпосницькі . г

Шевченка особливо посилились під впливом револю-і 
ційно-дсмократичних ідей Чернишевського і Добролю-т 
бова. Про це, зокрема, свідчать такі твори Кобзаря, як® 
«Я не нездужаю, нівроку», «Марія», «Світе ясний, сві-| 

ші «Якось-то йдучи уночі», написаному ___ ____
смерті, поет рішуче заявив:

..Нема тепер нічого, —
Ні бога навіть, ні півбога... 
Псарі з псарями скрізь царять...

Висловлюючи глибоку віру в світле майбутнє, коли 
трудящі скинуть гніт царизму і поміщиків, Шевченко 
висловив переконаність в тому, що в новому суспільстві 
люди позбудуться релігійних забобонів.

Це передбачення поета збулося в радянський час. 
Більшість наших людей звільнилася від релігійних за
бобонів і марновірства. Безперечно, в цьому відіграли 
гевну роль досягнення атеїстичної думки революційних 
демократів, у тому числі і Шевченка, який ще багато 
років тому звертався до народу з гарячим закликом: 

Просвітися.
Будем, брате,
З багряниць онучі драти, 
Люльки з кадил зануряти, 
Явленнями піч топити, 
А кропилом будем, брате, 
Нову хату вимітати!

декабристи, поет вказує на спіль- 
релігії.
та антирелігійні настрої і думи

r рах учениця ІОля Пар- 
| фьонова. — І нашу пра- 
I цю високо оцінили. Дає

мо слово ще краще вчи
тися і працювати, на 
будовах комунізму ви
правдаємо горде зван
ня — будівельник.
І такі, як ІОля Парфьо- 

нова (ЗНІМОК ВНИЗУ 
ЗЛІВА), Юлій Шаман
ський, відмінниці групи 
електриків Валя Овчиро- 
ва і Майя Пробер, май
бутні теслярі Ансірій Тю- 
няков, Анатолій Кубай, 
Володимир Школенко, 
їхні товариші по навчан
ню, напевне, ’ стануть 
справжніми майстрами 
будівельної справи.О. ДУЧЕНКО.Фото В. Ковпака.
Редактор П. МАРЧЕНКО.

Л. ШУМЕЙКО, бібліограф обласної бібліотеки ім. Крупської.
У меморіальному будиночку Т. Г. Шевченка

Пам’ятник Т. Г. Шевченку в м. Києві.

Спустився на землю задумливий вечір, Покрилась росою зелена гора.Заходжу в будинок... Шевченкові речі. Сорочка, яку дарувала сестра.1 фарби, засохлі від давнього часу,, В кімнатах картини на стінах висять, А поруч і крісло... Тут часто Тарасу Доводилось «Думи» подовгу співать...Надворі журливо шумить яворина, Частішає серця гаряче биття...Я ніби ось бачу — біжить Катерина,

Лишивши під тином маленьке дитя... І стиха німію в неясній тривозі. Здається, що я дочекаюсь цей раз: За довге століття на світлім порозі, Ступивши, всміхнеться великий Тарас.Іду по кімнатах 1 в мріях сумую.В будиночку тихо, як. може. ніде...1 в душу слова Кобзаря я карбую.Що поруч немовби живий тут іде...
Надія ЩЕРБАНЬ.

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального секретаря — 50-14, відділів — 50-24.БК 00090. Зам. № 1759. Т. 27.000.Адреса редакції: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 

комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.
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■ МІСТА
КІНОТЕАТР «МИР». «Десять 

тисяч хлопчиків». Початок о 
9 год. 40 хп. ранку, 11 год. 25 
хв., 1 год. 10 хв. і 2 год. 55 хв. 
дня. «Шлях випробувань». По
чаток о 4 год. 40 хв. дня, 6 год. 
25 хв., 8 год. 10 хв. і 9 год. 
55 хв. вечора.

КІНОТЕАТР ЇМ. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. Для дітей — «Дівчин
ка шукає батька». Початок о 
9 год. 10 хв. ранку. «Любов у 
вересні». Початок об II год. 20 
хв., І год., 2 год. 40 хв. і 4 год. 
20 хв. дня, 6 год., 7 год. 40 хв. 
і 9 год. ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Для дітей — «Операція «Коб
ра». Початок о 10 гол. ранку та 
І2 год. дня. «Повія». Початок 
о 10 год. ранку, 12 і 4 год. дня, 
6, 8 і 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальні фільми: «Новини 
дня 7/62», «Вісім днів в «Супут
нику», «Радянський спорт 1/62», 
«Іноземна хроніка 2/62», «Наука 
і техніка 2/62», «Мультипліка
ційний крокодил № 5». Демон
струються без перерви з 10 год. 
ранку до 8 год. ЗО хв. вечора. 
Художній фільм «Міст буде ви
саджено в повітря». Початок о 
9 год. ЗО хв. вечора.

Редакція працює з 10 години райку до 6 години вечора. Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!
Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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