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XIX З’ЇЗДОВІ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ
СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Центральний Комітет Комуністичної партії України шле палкий привіт XIX 
з’їздові Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України, всім комсомольцям і ком
сомолкам, юнакам і дівчатам республіки.

З’їзд комсомолу України проходить у знаменні дні, коли героїчний радянський 
народ, народ-творець, народ-богатир, натхненний історичними рішеннями XXII з’їз
ду КПРС, в обстановці небаченого трудового і політичного піднесення здобуває пе
ремогу за перемогою у будівництві комунізму—найпрекраснішого суспільства на землі. 
Мова Програма партії—Комуністичний маніфест сучасної епохи, як гігантський маяк, 
яскравим світлом марксистсько-ленінської науки осяює широкі шляхи в майбутнє, 
запалює трудове людство на боротьбу за утверження на землі Миру, Праці, Сво
боди, Рівності, Братерства і Щастя всіх народів.

Двічі орденоносний комсомол України — один із бойових загонів ВЛКСМ — 
за свою героїчну історію вписав немало яскравих сторінок у славний літопис тру
дових і ратних перемог радянського народу. На всіх етапах комуністичного будів- 

. внцтва він виявляє високе розуміння патріотичного обов’язку перед Батьківщиною, 
виступає ударною силою, невтомним організатором молоді.

'За що б не бралися комсомольці, їхні молоді працьовиті руки не знають вто
ми, ніколи в юних серцях не згасає вогонь творчості і дерзань. Багатомільйонна ар
мія молодих робітників, інженерів і техніків самовіддано трудиться на заводах 
фабриках, шахтах і будовах, виступає заспівувачем патріотичного змагання за кому
ністичну працю, за технічний прогрес і невпинне зростання продуктивності праці, 
економію і бережливість; вишукує і ставить на службу країні нові резерви вироб
ництва.

Комсомольці і молодь республіки по-бойовому здійснюють шефство над спо
рудженням важливіших об’єктів гірничо-рудної, металургійної, хімічної промисло
вості та енергетики, розгортають масовий рух за особистий вклад кожного юнака 
і дівчини у будівництво комунізму, у дострокове здійснення семирічного плану— 
відповідального етапу на шляху до створення небачених по своїй могутності продук
тивних сил і перетворення Радянського Союзу в першу індустріальну державу світу.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання VI. І пг,
№ 35 (542) і П ятниця, 23 березня 1962 р. Ціна 2 коп.

Тисячі юних патріотів разом з усіма трудівниками села проявляють справжній 
героїзм у боротьбі за дальше піднесення сільського господарства: вирощують високі 
врожаї пшениці, кукурудзи, цукрових буряків, гороху. Все нові і нові рубежі дола
ють молоді тваринники, ентузіасти впровадження передових методів праці на кол
госпних і радгоспних фермах.

Комуністична партія розглядає молодь як будівнику творчу силу у боротьбі 
радянського народу за комунізм, вона завжди проявляє велику турботу про все
бічний розвиток духовних і фізичних сил підростаючого покоління. Немає більшого 
щастя, більш благородної мети, ніж жити, боротись і перемагати під знаменом 
Комуністичної партії, своєю працею звеличувати героїчну Країну Рад, її богатир
ський народ.

ЦК КП України глибоко впевнений, що комсомольці і молодь республіки, окри
лені великим довір’ям, грандіозними планами партії, ще з більшим ентузіазмом буч 
дуть трудитись на всіх ділянках комуністичного будівництва, весь жар своїх полу
м’яних сердець, молодечий запал і завзяття юності віддадуть здійсненню велич
них накреслень нової Програми КПРС, не пошкодують сил і енергії у всенародній 
боротьбі за дальший невпинний розвиток економіки, науки і культури, у боротьбі 
за створення матеріально-технічної бази комунізму.

Тільки самовіддана, творча праця мільйонів засвітить вогні нових домен і мар
тенів, нових гігантів енергетики, потужних гірничих і хімічних комбінатів, створить 
нові досконалі машини і прилади, порадує Батьківщину дорідними врожаями, но
вими відкриттями в науці і техніці.

Всією своєю діяльністю на підприємствах, в колгоспах, учбових закладах і ус
тановах, в школі і піонерській організації комсомол покликаний постійно сприяти 
формуванню життєрадісного, працьовитого, фізично і морально здорового покоління, 
здатного долати будь-які труднощі і перешкоди, завжди готового до оборони люби
мої соціалістичної Вітчизни — оплоту миру і щастя на землі.

Глибоко оволодіваючи безсмертним вченням марксизму-ленінізму, спираючись на 
величезний досвід, революційні і трудові традиції партії і народу, комсомольці 
повинні виховувати всіх юнаків і дівчат в дусі комунізму, дружби народів радян
ського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму, свято додержуватись вимог 
морального кодексу будівника комунізму.

ЦК КП України гаряче бажає делегатам з’їзду, славній молоді Радянської 
України нових успіхів в труді, в навчанні на благо рідної Вітчизни і висловлює 
тверду впевненість у тому, що комсомол України, сповнений патріотичного праг
нення з честю виконати завдання по ідейному вихованню і політичному загартуван
ню підростаючого покоління, те тісніше згуртує свої ряди навколо Комуністичної 
партії, завжди і в усьому буде вірним заповітам великого Леніна і далі йтиме 
в перших лавах борців за повне торжество світлих комуністичних ідеалів.

Хай живе Ленінська Комуністична Спілка Молоді України — активний поміч
ник і резерв Комуністичної партії!

Хай живе славна у віках велика Комуністична партія Радянського Союзу, її 
бойовий, випробуваний штаб — Центральний Комітет на чолі з вірним ленінцем, 
видатним державним і політичним діячем нашим дорогим Микитою Сергійовичем 
Хрущовим!

Хай живе комунізм!
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ УКРАЇНИ.

XIX З'ЇЗД ЛКСМ УКРАЇНИ

комунізмчіаПГпрапорГнестийогомолодим!
Славний, великий шлях пройшов Ленінський комсо

мол — вірний помічник і надійний резерв Комуністичної 
партії. Естафетою безприкладних ратних і трудових 
подвигів позначений він на всіх етапах розвитку нашої 
Соціалістичної Вітчизни. Павка Корчагін і будівники 
Комсомольська-на-Амурі, Зоя Кссмодем’янська і Олег 
Кошовий, молоді ентузіасти, які прийшли в солдатських 
шинелях відбудовувати після війни зруйновані фашис
тами міста і села, герої цілини і комсомольських ударних 
новобудов — всі вони палкі патріоти, активні учасники 
всенародної боротьби за торжество комунізму в нашій 
країні.

Завжди, коли партія говорить: «Треба!», комсомол від
повідає: «Єсть!» Так було, так є, так буде і надалі. Під 
цим девізом живуть і самовіддано працюють мільйони 
радянських юнаків і дівчат. На їх долю випало незмірне 
щастя — будувати найщасливіше суспільство в світі, жи
ти в цьому суспільстві. І комсомол, вся радянська мо
лодь окрилені мудрими рішеннями XXII з’їзду КПРС, 
новою Програмою партії, день у день радують Вітчизну 
героїчними звершеннями, демонструючи свою палку лю
бов і безмежну відданість Комуністичній партії, її ленін
ському Центральному Комітетові на чолі з товаришем 
М. С. Хрущовим.

Пліч-о-пліч з усім радянським народом наполегливо 
бореться за комунізм молодь двічі орденоносної Радян
ської України — невід’ємної складової частини могут
нього Союзу РСР. Працьовитими руками юнаків і дівчат 
республіки зводяться промислові гіганти семирічки, ство
рюється достаток сільськогосподарської продукції. Весь 
запал молодих сердець, всі сили і енергію віддають во
ни на благо любимої Вітчизни, виступають застрільника
ми 'нових патріотичних справ, ініціаторами корисних 
починань.

Вчора в Києві у Сесійному залі Верховної Ради УРСР 
зібрались посланці більш як трьохмільйонної армії ком
сомолу республіки на XIX з’їзд ЛКСМ України. Юнаки 
і дівчата з берегів Дніпра і Бугу, з індустріального Дон
басу і колгоспного Закарпаття, з Поліського краю і со
нячного Криму прибули сюди, щоб обговорити підсумки 
діяльності комсомолу України за чотири останніх роки, 
намітити шляхи здійснення величних завдань, поставле
них Комуністичною партією перед радянською молоддю. 
У багатьох з них на грудях сяють Золоті зірки Героїв, 
ордени і медалі, почесні значки. Радянська держава, 
рідна Комуністична партія надали їм всі можливості і 
права — вчись, працюй, твори, дерзай, рости міцною, 
здоровою, освіченою і духовно багатою, радянська юнь! 
і’ за це молодь від усього серця палко дякує любимій 
партії і Батьківщині, народові, робить все для того, 
щоб бути гідною високого звання будівника комунізму.

Па з’їзд ЛКСМУ прибула делегація комсомолу Мол
давії на чолі з першим секретарем ЦК комсомолу рес
публіки Г. 1. Лавренчуком.

...Десята година ранку. Перший секретар Ц1< ЛКСМ 
України ІО. Н. Єльченко оголошує з’їзд відкритим.

Лупає команда:
•—До виносу прапора Республіканської двічі ордено

носної комсомольської організації встати!
Всі встають. Вибійник шахти «Суходольська» № 1 

тресту «Краснодонвугілля» Олексій Тишаков у супрово

ді колгоспниці артілі імені Богдана Хмельницького Тер
нопільської області Марії Дрозд і молодшого сержанта 
Михайла Шаповала вносить до залу прапор, до якого 
прикріплені ордени Леніна і Червоного Прапора — ви
сокі нагороди комсомолу України за трудові і ратні под
виг:!.

Делегати приступають до обрання керівних органів 
з’їзду. До президії одностайна обираються керівники 
Комуністичної партії і Уряду України товариші: А. І. 
Гайовий, О. І. Іващенко, І. П. Казанець, М. В. Підгорний, 
П. Ю. Шелест, В. В. Щербицькин, А. Д. Скаба, В. К. 
Клименко, П. К. Кошовий, перший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов, перший секретар ЦК ЛКСМУ Ю. Н. Єль
ченко, перший секретар Київського міськкому КП Укра
їни В. І. Дрозденко, комсомольські працівники, передо
вики промисловості і сільського господарства.

З величезним піднесенням, під бурхливі, довго не сти
хаючі оплески делегатів обирається почесна президія 
з’їзду в складі Президії ЦК КПРС на чолі з вірним 
ленінцем, великим другом і порадником молоді Микитою 
Сергійовичем Хрущовим.

В залі лунають здравиці на честь Комуністичної пар
тії, ленінського Центрального Комітету КПРС, гримить 
могутнє «ура!».

Потім обираються секретаріат, мандатна і редакцій
на комісії з’їзду.

Одноголосно затверджується такий порядок денний 
з’їзду:

1. Звітна доповідь Центрального Комітету ЛКСМ 
України.

2. Звітна доповідь Ревізійної комісії ЛКСМУ.
3. Вибори Центрального Комітету і Ревізійної комі

сії ЛКСМ України.
Слово надається секретареві ЦК КП України А. Д. 

Скабі. Він зачитує привітання Центрального Комітету 
Компартії України XIX з’їзду ЛКСМУ. В залі знову 
виникають бурхливі оплески.

З звітною доповіддю Центрального Комітету ЛКСМ 
України виступив перший секретар ЦК ЛКСМУ Ю. Н. 
Єльченко. З великою увагою, говорить він, заслухали 
ми привітання XIX з’їздові ЛКСМУ від Центрального 
Комітету Комуністичної партії України. Ми розглядає
мо його як новий яскравий вияв материнської турботи 
партії про комсомол, про всіх юнаків і дівчат республі
ки. В привітанні дано високу оцінку діяльності комсо
молу України, поставлено перед комсомольськими орга
нізаціями великі і відповідальні завдання. Під оплески 
присутніх^ тов. Єльченко запевняє Центральний Комітет 
КГІ України, що комсомол республіки завжди буде вір
ним помічником комуністів у всіх їх героїчних звершен
нях, самовіддано працюватиме над втіленням у життя 
історичних рішень XXII з’їзду партії і нової Програ
ми КПРС.

Після XVIII з’їзду Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України, продовжує доповідач, минуло чотири 
роки. За цей час в житті Комуністичної партії і Радян
ської Вітчизни відбулися події епохального значення. 
Народи світу ніколи це забудуть 1961 рік — рік істо
ричного XXII з’їзду КПРС, який поклав початок но
вої комуністичної ери. Мудрі рішення з’їзду, нова Про
грама партії одностайно сприйняті радянськими людь

ми як їх рідна, кровна справа; Внутрішня і зовнішня 
політика партії користуються безмежним довір’ям і пал
кою підтримкою всього радянського народу. Перекоп-, 
ливим свідченням цього є і результати виборів до най
вищого органу влади —- Верховної Ради Союзу РСР.

Виконуючи рішення XX з’їзду КПРС, рішуче долаю
чи шкідливі наслідки культу особи, відкинувши геть 
'антипартійну групу, яка гальмувала просування нашої 
країни вперед, говорить тов. Єльченко, партія, її ле
нінський Центральний Комітет на чолі з товаришем 
М. С. Хрущовим сміливо здійснили ряд важливих, 
справді революційних перетворень, спрямованих на 
дальше могутнє піднесення продуктивних сил країни, 
науки і техніки, культури і матеріального добробуту 
народу. Успішно виконуються завдання семирічного 
плану.

Спираючись на високі темпи розвитку індустрії, пар
тія і уряд здійснили ряд важливих заходів, які забезпе
чують постійне зростання виробництва продуктів сіль
ського господарства. Винятково велике значення для 
цього мають рішення березневого Пленуму ЦК КПРС.

За кожним історичним досягненням нашої країни, 
підкреслює тов. Єльченко, величезна організаторська і‘ 
політична робота Комуністичної партії, її ленінського 
Центрального Комітету, Президії ЦК КПРС і особисто 
Микити Сергійовича Хрущова. Вся діяльність товариша 
Хрущова — зразок кипучої енергії, ленінської ділови
тості, вмілого поєднання теорії і практики, надихаю- 
чий приклад, самовідданого служіння партії і народу 
для кожної радянської людини, для кожного юнака ї 
дівчини.

Ці слова присутні в залі зустрічають бурхливими, 
тривалими оплесками.

Доповідач розповідає про успіхи трудящих Радян
ської України в комуністичному будівництві, досягнуті 
в дружній сім’ї радянських республік — сестер, при 
безкорисливій допомозі насамперед великого російсько*, 
го народу, говорить про грандіозні перспективи розвнт* 
ку України в наступному двадцятиріччі. Він відмічає, 
що за цей час обсяг промислової продукції повинен 
зрости в шість разів і дорівнювати обсягу промислової 
продукції, що її тепер виробляється в Радянському 
Союзі в цілому.

До свого XIX з’їзду, продовжує тов. Єльченко, ком
сомол України прийшов тісно згуртованим навколо Ко
муністичної партії. Під її керівництвом, завдяки по
всякденній увазі і допомозі Центрального Комітету КП 
України, місцевих партійних організацій комсомол рес
публіки кількісно і якісно виріс, організаційно і полі
тично зміцнів, підвищив свою боєздатність і ініціатив
ність.

Натхненно працює сьогодні наша робітнича молодь, 
її самовіддана праця — в гігантських спорудах нових 
електростанцій, домен і мартенів, в мільйонах тонн ву
гілля і металу, мільйонах метрів тканин і пар взуття.

Комсомол України по праву пишається такими мо
лодими маяками комуністичного будівництва, як шах
тарі Кузьма Северинов і Олександр Кобильников, ме
талурги Леонід Перехрест, Іван Сеперенко і Василі*

(Закінчення на 2-й стор).
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КОМУНІЗМ-НАШ
(Закінчення).

Пильтяй, будівельники Володимир Литвин, Ганна Яко- 
вець, Петро Полянецький і Галина Коваленко, машино
будівники Кім Свириденко і Олег Топчій, слюсар Юрій 
Куций, ткаля Ганна Хоменко, фасувальниця Люба Кру- 
шельницька, новатори сільського господарства Марія 
іТимчук, Катя Гулій, Олена Мордовець, Іра Шиманович, 
Галина Мозгова та багатьма іншими справжніми ге
роями нашого часу.

Тов. Єльченко доповідає з’їздові, що тепер в про
мисловості, будівництві і на транспорті працює 1 міль
йон 200 тисяч комсомольців — понад 32 проценти всієї 
республіканської комсомольської організації. Головни
ми напрямками і формами участі комсомолу республі
ки в господарській діяльності підприємств, будов і 
транспорту є шефство над спорудженням найважливі
ших народногосподарських об’єктів, боротьба за даль
ший розвиток технічного прогресу і підвищення про
дуктивності праці. Всього за 4 роки збудовано 56 удар
них комсомольських об’єктів, причому більшість з 
них — достроково.

Ударне комсомольське будівництво, зазначає допо
відач. повинно бути і надалі одним з головних напрям
ків у діяльності комсомолу республіки. Виходячи З ЦЬО
ГО, ЦК ЛКСМУ виносить на розгляд з’їзду пропозицію 
зосередити в 1962 році зусилля комсомольських органі
зацій на спорудженні таких важливих об’єктів: однієї 
доменної печі, мартенівського цеху і цеху холодного 
прокату на Ждановському металургійному заводі імені 
'Ілліча, доменної печі і прокатного стана на заводі 
«Криворіжсталь» імені В. І. Леніна, Центрального гір- 
ничозбагачувального комбінату в Кривому Розі, ряду 
об’єктів на Лисичанському хімічному комбінаті. Чер
каського і Чернігівського заводів штучного волокна, 
Балаклійського і Ново-Здолбунівського цементних за
водів, Київської-комсомольської ГЕС, промислових 
об’єктів у Кременчуцькому промисловому районі та ін.

Говорячи про участь комсомолу республіки у бороть
бі за технічний прогрес, тов. Єльченко повідомляє, що 
з активною участю молоді за звітний період впровад
жено 2200 конвейєрних, механізованих потокових, на
півавтоматичних і автоматичних ліній, освоєно вироб
ництво 720 найменувань нових машин, механізмів і 
приладів, модернізовано ЗО тисяч одиниць різного ус
таткування. Справжніми бійцями за технічний прогрес 
виступають молоді раціоналізатори та винахідники.

Разом з тим у боротьбі за технічний прогрес комітети 
комсомолу ще не використовують багато резервів, в їх 
роботі є чимало істотних хиб. Це стосується, зокрема, 
комсомольських організацій Луганської, Донецької і 
Одеської областей.

Доповідач спиняється на питаннях підвищення продук
тивності праці молоді. Він відмічгє, що комсомольські ор
ганізації багатьох промислових підприємств виявляють у 
цьому багато нових починань, прагнуть до того, щоб ко
жен молодий виробничник мав свій комплексний план під 
вищення продуктивності праці, який би допомагав йо
му виконувати семигодинні змінні завдання за 6 годин. 
У Харкові, наприклад, під гаслом «7 за 6» вже працює 
70 тисяч робітників. Необхідно всебічно поширювати 
цей рух, залучати всіх молодих робітників до переви
конання норм виробітку.

Тов. Єльченко докладно розповідає про участь ком
сомолу і молоді республіки в піднесенні сільського 
господарства. Одним з проявів глибокого розуміння 
своїх завдань в цій галузі, шо випливають з рішень 
ХХП з’їзду партії і березневого Пленуму ЦК КПРС, 
je бажання тисяч молодих патріотів міст і сіл піти пра
цювати безпосередньо в колгоспи і радгоспи. Тепер тут 
працює 800 тисяч членів ВЛКСМ або 24 процента всієї 
республіканської організації.

Широкого розмаху, говорить доповідач, набрала бо
ротьба комсомолу республіки за вирощування високих 
врожаїв зернових культур, насамперед кукурудзи. Пло
ща під «комсомольською кукурудзою» в 1960 році 
збільшилась з 400 тисяч до 3 мільйонів гектарів. Про
те багато молодіжних колективів не розв’язали голов
ного завдання — одержати високі врожаї цієї культу
ри. на всій площі, за шо в минулому році ЦК ЛКСМУ, 
юбкоми, райкоми, комітети комсомолу колгоспів і рад
госпів були піддані гострій критиці па січневому Пле
нумі ЦК КП України та IX пленумі ЦК ВЛКСМ. Пра
вильно сприйнявши цю справедливу критику, комітети 
комсомолу, молоді хлібороби розгорнули ще енергійні
шу боротьбу за велику кукурудзу, що дало змогу в ми
нулому році зібрати на комсомольських гектарах 300 
мільйонів пудів добірного зерна, або по 35,2 центнера 
на кожному з 1390 тис. гектарів. Ряд обласних, десят
ки районних комсомольських організацій, близько чо
тирьох тисяч молодіжних ланок одержали по 50 і біль
ше центнерів зерна з гектара. Особливо великих успіхів 
у цій справі добились Полтавська, Київська, Кірово
градська, Чернівецька і Черкаська обласні комсомоль
ські організації. Однак комсомол республіки внаслідок 
слабкої організаторської роботи багатьох комітетів 
ЛКСМУ не виконав свого зобов'язання виростити по 
50 центнерів зерна кукурудзи з гектара на площі 1.200 
тис. гектарів.

В цьому році, підкреслює доповідач, комсомол Укра
їни веде наполегливу боротьбу за одержання по 50 
центнерів зерна кукурудзи на кожному з півтора міль
йонів гектарів. Це велике і відповідальне завдання, йо
го можна виконати при умові, коли високі прожаї ку
курудзи будуть вирощені в кожному колгоспі і радгос
пі, коли молоді хлібороби оволодіють передовим досві
дом. технікою. Девізом сільської молоді повинно стати: 
«Кожний молодий кукурудзовод—механізатор». Коміте
ти ЛКС.МУ повинні встановити дійовий комсомольський 
Контроль за підготовкою і проведенням своєчасної 
якісної сівби всіх сільськогосподарських культур і на
самперед кукурудзи, добитися в цьому році безумов
ного виконання взятих соціалістичних зобов’язань по 
вирощуванню високих врожаїв.

Велике місце в доповіді приділено роботі молодих 
тваринників і завданням по дальшому різкому збіль-
^""■■■■■□■■■■■■■■■■■■■авмввваввсвввавввввтававввявввва 
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шенню виробництва тваринницької продукції. Тоз. 
Єльченко повідомляє, що тепер у республіці 14 тис. ферм 
обслуговується комсомольсько-молодіжними колектива
ми. В Кіровоградській, Київській, Черкаській, Полтав
ській, Херсонській, Хмельницькій і Чернівецькій облас
тях на фермах працює — 50—70 процентів молоді від 
загальної кількості всіх тваринників.

Однак комсомол України не виконав своїх зобов’я
зань по відгодівлі свиней і вирощуванню птиці. Це по
яснюється перш за все тим, шо значна кількість ком
сомольських організацій, зокрема Волинської, Луган
ської. Ровенської, Житомирської, Тернопільської, Оде
ської. Миколаївської, Дніпропетровської, Закарпатської 
та інших областей, ще формально ставляться до робо
ти молодих тваринників, слабо мобілізують їх на ви
конання взятих зобов’язань, недостатньо залучають мо
лодь до вирощування птиці і кролів.

Завдання полягає в тому, щоб всебічно підтримати ї 
поширити цінний почин молодих свинарів і свинарок 
республіки, які включились у змагання за одержання 
по 1000—1500 поросят від закріпленої групи свинома
ток, за відгодівлю однієї свині вагою 90—100 кілогра
мів на 2 гектари ріллі. Необхідно мобілізувати усіх мо
лодих тваринників на забезпечення різкого зростання 
поголів’я всіх видів худоби.

Тов. Єльченко говорить про те, що виконання зав
дань по підвищенню продуктивності праці в сільсько
му господарстві і його технічне переозброєння вимага
ють масової підготовки кадрів механізаторів. Коміте
ти комсомолу повинні організувати кропіткий добір мо
лоді. зокрема дівчат для навчання в училищах механі
зації. На наш погляд, зазначає він. Головному управ
лінню професійно-технічної освіти при Раді Міністрів 
УРСР необхідно вирішити питання про те, щоб юна
ки і дівчата, навчаючись в училищах механізації, одер
жували також загальноосвітню підготовку.

Значну увагу в доповіді приділено питанням органі
зації вивчення широкими масами сільської молоді пе
редового досвіду новаторів, досягнень науки і техніки, 
впровадження їх у виробництво. Необхідно і надалі, 
удосконалювати роботу шкіл передового досвіду, ви
шукувати нові форми організації вивчання молоддю 
передових методів праці, ширше розгортати рух сіль
ської молоді під гаслом: «Станемо врівень з героями», 
зробити його справді всеохоплюючим.

Далі доповідач докладно спиняється на питаннях 
Ідеологічної .роботи комсомольських організацій. Пар
тія, каже він. ставить як головне завдання на трива
лий період — глибоке роз’яснення і вивчення молоддю 
Програми КПРС, доповідей товариша М. С. Хрущова 
на ХХН з’їзді партії, рішень з'їзду, які озброюють ра
дянський народ великим планом боротьби за торже
ство комунізму. Роз’яснення документів з'їзду треба 
вести на основі глибокої переконливості і аргументації, 
у тісному зв'язку з завданнями комуністичного будів
ництва. Необхідно, щоб у кожного юнака і дівчини ко
муністичні ідеї органічно поєднувались з комуністич
ними ділами. Це знаходить свій яскравий вияв у на
родженому ініціативою комсомолу патріотичному русі 
бригад і ударників комуністичної праці. Вже сьогодні 
під прапор розвідників майбутнього стало понад 2 міль
йони 600 тисяч молодих патріотів. Завдання комсо
мольських організацій — всебічно поширювати цей пат
ріотичний рух, який став справді масовою школою ко
муністичного виховання молоді.

Велике місце в доповіді відведено питанням форму
вання у молоді наукового марксистсько-ленінського 
світогляду. За останні чотири роки кількість юнаків і 
дівчат, що навчаються в системі комсомольської полі
тичної освіти, зросла вдвоє і становить тепер 1 міль
йон 670 тисяч чоловік. Майже 700 тисяч комсомольців 
і позаспілкової молоді підвищують свої політичні знан
ня в гуртках партійної освіти.

В доповіді наводяться яскраві факти активної бо
ротьби комсомольців і молоді за громадський порядок 
і додержання норм соціалістичного співжиття. Зараз на 
Україні є 27 тисяч народних дружин, в яких бере 
участь близько 800 тисяч юнаків і дівчат. Вони ведуть 
наполегливу боротьбу з хуліганством, пияцтвом та ін
шими проявами аморальності, пережитками минулого.

У студентки третього курсу Бобринсцького технікуму СІЛЬ
СЬКОГО господарства Валентини Блошенко і дев’ятикласника 
середньої ніколи № 2 Анатолія Лисиці велика радість. їх 
прийнято до лав Ленінського комсомолу, а урочистій обста
новці вручено пурпурові книжечки.

Доповідач говорить про розвиток фізкультури і СПОр- 
ту в республіці, необхідність дальшого поліпшення фі
зичного виховання молоді, докладно спиняється на пи
таннях роботи піонерської організації імені . • -
на та діяльності комсомольських організацій в школах, 
технікумах і вузах. . .

Тов Єльченко доповів з’їздові, шо за час, який ми
нув після XVIII з’їзду ЛКСМУ, комсомольська органі« 
зація республіки зросла на 405319 чоловік і на е- 
резня цього року налічує в своєму складі 3 мільйонн 
302 тисячі членів ВЛКСМ. їх об’єднують 51471 первин
на комсомольська організація. Близько 60 процентів 
членів республіканської організації тепер безпосередньо 
працюють у сфері матеріального виробництва.

Всім, чим славен Ленінський комсомол, говорить на 
закінчення доповідач, він зобов’язаний своїй матері 
партії. Комсомольці, молодь безмежно вдячні Кому
ністичній партії Радянського Союзу, її Центральному 
Комітетові на чолі з товаришем М. С. Хрущовим за 
постійну увагу і піклування про виховання підростаю
чого покоління, за те виняткове довір я, яке вони ви
являють КОМСОМОЛУ. W irrrnr

Тов. Єльченко запевняє Центральний Комітет KL1HC, 
Центральний Комітет КП України, ЦК ВЛКСМ, що 
комсомольці, юнаки і дівчата Радянської України го
тові виконати будь-яке завдання партії і уряду, будут.» 
і надалі бойовими і вірними помічниками Комуністич
ної партії у всіх її героїчних звершеннях, йтимуть в 
авангарді будівників нового суспільства, своєю працею 
наближатимуть день, коли сонце комунізму засяє над 
нашою землею. (Оплески). _

Потім з доповіддю Ревізійної комісії ЛКСМ України 
на з’їзді виступив голова комісії С. П. Нечай.

З'їзд переходить до обговорення доповідей. .
Промовці розповідають про величезне політичне і ви

робниче піднесення, з яким працює в ці дні молодь рес
публіки, натхненна величчю поставлених партією зав
дань, говорять про непохитну рішимість юнаків і дів
чат швидше взяти намічені партією рубежі, перегнати 
час. збільшити свій вклад у всенародну справу будів
ництва комунізму. Делегати по-діловому оцінюють до
сягнення комсомолу республіки, вказують на величез
ні резерви дальшого піднесення всіх галузей народного 
господарства, викривають недоліки в роботі, висловлю
ють пропозиції, спрямовані на поліпшення виховної ро
боти комсомольських організацій, на активізацію ви
робничої і громадської діяльності молоді.

На денному і вечірньому засіданнях з’їзду, в обгово
ренні доповідей взяли участь секретар Київського об
кому комсомолу Л. А. Пустовойтов, сталевар заводу 
«Запооіжсталь» Л. І. Перехрест, секретар Полтавського 
обкому ЛКСМУ В. Г. Прокопенко, працівник тварин
ницької ферми колгоспу імені Свердлова Драбівського 
району Черкаської області А. І. Богдан, секретар До
нецького обкому ЛКСМУ М. С. Луньов, ланкова кол
госпу «Червоний паотизан» Хотинського району Черні
вецької області Л. В. Молдаван, секретар Харківського 
обкому комсомолу В. М. Синельников, поет Д. В. Пав- 
личко, заслужений майстер спорту Л. С. Латнніна, пер
ший заступник голови Держплану УРСР А. Д. Кочу- 
бей, керівник делегації підшефної військової частини 
О. П. Фадєєв, секретар Дніпропетровського обкому 
ЛКСМУ В. В. Шкварко.

ЗЧзд заслухав і затвердив доповідь голови Мандат
ної комісії Ф. М. Рудича.

Делегатів з їзду тепло вітали піонери столиці України.
Сьогодні з’їзд продовжує свою роботу.

* * *
Вчора вдень делегати XIX з’їзду ЛКСМ України по

клали великий вінок біля підніжжя пам’ятника заснов
никові Комуністичної партії і Радянської держави В І 
Леніну.

Вінок було покладено також на могилі Невідомого 
солдата у парку Вічної слави воїнам Великої Вітчизня
ної війни.

Ввечері делегати з їзду побували в палацах культури 
робітничих клубах, вищих учбових закладах де зустрі
лися з молоддю Києва.

(РАТАУ).
------ ■■■■ =£—====>

Торжество соціалістичної 
демократії

ЦЕНТРАЛЬНА виборча комісія підбила остаточні 
підсумки виборів до Верховної Ради СРСР які 

відбулись 18 березня 1962 року.
За даними окружних виборчих комісій, число вибор

ців, внесених у списки виборців, у цілому по СРСР 
становило 140.022.359 чоловік, з них взяли участь у 
виборах 139 957.809 чоловік, або 99,95 процента

Для проведення виборів до Ради Союзу було утворе
но 791 виборчим округ. Вибори відбулись в усіх'вибор
чих округах. За кандидатів у депутати Ради' Союзу 
голосувало 139.210.431 чоловік, що становить 99 47 про 
цента тих. хто брав участь у голосуванні

Усі виставлені кандидати дістали абсолютну біль
шість голосів і були обрані депутатами 
було^п-воренТб7> пй'бпР'В А° Радн Національностей 
в їсіх вибоочи окп ” Л °КРУГИ- Виборн відбулися 
в \сіх виборчих округах. За кандидатів у депутати Ра- 
ди Національностей голосувало 134 341 • ю
сувапні’ТЬ Процента тих- Що брали участТу’голо-

шісті °О№сівЛГбулк"обракі" “Л1“

пода\^ТОо“Ьуж,,ВиИм,ГвЧиайї°:"СІЯ' ^^янувши матеріали, 
статті 38 Положення ппо ёил комісі»'"'- на підставі 
ня депутатів до Верховної Ради СРСр",?'“аЛа °6^”' 
чнх округах. ди '-неп по всіх вкбор-

Всього обрано 1.443 депутати п тл • -тлі
таусГХ^Х'652 ~ ® 

комуністів і безпартІйннх.КаНАИАаТаМИ народного блоку

(ТАРС).
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часто малюють на 
і плакатах — широка по

смішка на відкритому облич
чі. непокірний, якийсь моло
децький русий чуб... Але 
всупереч своїй зовнішнос
ті Віктор Куркотілов вия
вився дуже скромним і не
багатослівним. Він все намагався спрямувати мою ува
гу на сусідню бригаду П. Алєксєєва.

’ — Комуністичний колектив імені XXII з'їзду КПРС. 
Ним часто цікавляться, бо й справді багато там хоро
шого, — доводив Віктор. — А ми... Ну, як би вам ска
зати, — дуже рядові, чи що...

Воно й справді так буває, що не завжди бачиш риси 
чогось великого, нового, у буденному житті людей зви
чайних, рядових. Особливо, коли ці люди — ти і твої 
найближчі друзі.

Здружила їх праця. В 1957 році, коли Віктор демобі
лізувався з армії і прийшов на «Сільгоспдеталь», 
йому пощастило: потрапив у бригаду, в коло та
ких хороших хлопців, як Віктор Киянов, Микола Крі
пак. Олександр Чижик, Василь Джулай. Тут познайо
мився і з Георгієм Жуком, з котрим стали вірними.

нерозлучними друзями. Та й усім в цеху сподобався 
Віктор — гарячий у праці, щирий у дружбі. Комсо
мольці обрали його своїм секретарем. А в цьому році 
йому, кандидатові у члени КПРС, довірили очолити 
бригаду.

Бригада слюсарів-складальників, перейшовши на од
нозмінну роботу, збільшилась, в ній працює дев'ять 
чоловік. Цей колектив, що- бореться за звання кому
ністичного, славиться своєю спаяністю, дружбою — всі 
працюють за одним нарядом, кожен, володіючи кіль
кома суміжними професіями, в будь-яку мить може 
замінити товариша. Та все це прийшло не відразу, 
адже ж не спеціально підбирали у бригаду одних сві
домих і всебічно «позитивних».

Мало доброго можна було почути в цеху про Григо-

„ЛЕНІН—товариш, людина
ТТ ІД ТАКОЮ назвою Ви. 

давництво політичної 
літератури випустило в світ 
збірник, який містить листи 
і записки Володимира Іллі- 

(ча, його резолюції на теле
грамах, а також уривки з 

спогадів робітників, селян і 
представників інтелігенції 
про Леніна.

Хвилюючі документи, що 
ввійшли в книгу, спогади 
Н. К. Крупської, О. М. Горь
кого, С. М. Кірова, М. О. 
Семашко, О. Д. Стасової, 
Л. О. Фотіевої та багатьох 
інших сучасників Ілліча да
ють можливість яскраво уя
вити незабутнє обличчя ве
ликого вождя і вчителя, ге-

нія і в той же час незви
чайно простої, життєрадіс. 
ної і сердечної людини, об
личчя комуніста-революціо- 
нера, життя якого є прикла
дом для всіх будівників ко
муністичного суспільства.

«...Матеріали збір н и к а 
«Ленін — товариш, люди
на», — пише у вступній 
статті до книги лауреат Ле
нінської премії драматург 
М. Погодін, — дають дуже 
багато для роздумів, як по- 
винен поводити себе кож
ний з нас, і комуніст насам
перед... В цій книжці все 
однаково ■ важливе — від 
маленького уривка з кіров- 
ських спогадів про Леніна

ййЯ’зизйййЕ’ЗппйаийпсіПйЯййпаояйРХ'ййкпізийП’зс*

БОБРИНЧАНАМ НЕ ЛИЧИТЬ
ВІДСТАВАТИ

ІДСУМКИ господарювання минуло- 
го року свідчать, що молоді куку- 

рудзоводи Бобринецького району з-за 
невиконання взятих зобов'язань не до
дали державі близько 500 тисяч пудів 
зерна кукурудзи. Причиною цього було 
запізніле комплектування ланок та агре- 
глтів, відсутність дійового змагання 
між ними. На комсомольські гектари бу
ло вивезено незначну кількість місцевих 
добрив.

Які ж висновки зробили бобринчани 
в цьому році?

Для вирощування качанистої в районі 
створено 22 ланки га 18 агрегатів. На 
їх долю припадає вирощувати 12 тисяч 
гектарів кукурудзи, з них 8,5 тисячі гек
тарів — на зерно. За гіталовським ме
тодом — без затрат ручної праці оброб
лятиметься 2,5 тисячі гектарів куку- 

>;удзн.
* Та все ж багато можливостей зали

шаються невикористаними. В районі по
гано організовано вивезення добрив. В 
середньому на кожен комсомольський 
гектар припадає по 6 тонн перегною, а 
зобов'язанням визначено — по 10—12 
тонн. Комсомольсько-молодіжні агрега
ти М. Стовбуна з колгоспу ім. Шевчен
ка, А. Троценка з колгоспу ім. Орджо- 
нікідзе, М. Культенка з колгоспу імені 
Ілліча вивезли на свої ділянки лише по 
З тонни перегною на гектар. У колгоспі 
«Комінтерн», взагалі, не створено комсо
мольсько-молодіжних ланок та агрега
тів, хоч можливості такі є.

В районі з 5 лютого по 5 березня про
йшов місячник по вивезенню добрив. 
Але райком комсомолу безвідповідаль
но поставився до проведення місячни
ка: не довів комсомольським організа
ціям колгоспів і радгоспів завдань по 
вивезенню перегною, не забезпечив ак
тивної участі молоді V цій роботі. А 
звідси й результати: на 15 березня на 
гектар орної землі в середньому виве- 

зДвено лише по 0,9 тонни перегною.
УПУЩЕННЯ у бобринчан і по ви- 

' робництву тваринницької продукції.
Торік надій молока від кожної фураж
ної корови зменшився на 100 літрів про
ти 1960 року. Проте це не викликало 
занепокоєння в комсомольських органі
заціях колгоспів і радгоспів, хоча у тва
ринництві працює чимало молоді — до

рія Медяника. Любив у чарку заглянути. У витверез
ник навіть потрапляв — куди вже гірше... Чи то давня 
якась образа подружила його з отим «зіллям», чи про
сто слабодухість свою проявив... Не думав Григорій, що 
перехід в нову бригаду змінить усе життя його. Та й, 
взагалі, несподіванкою була пропозиція перейти в
бригаду Куркотілова. 
яка змагається за звання 
комуністичної. «Переви
ховувати будуть», — по
думав з досадою, 1 не 
помилився. Тільки роби
лось і$е не шляхом по
вчань і колективного 
«пропісочування», а зов
сім по-іншому.

до звичайної записки само
го Леніна, написаної на
швидку олівцем на засіданні 
Ради Народних Комісарів. 
Важливе тому, що необхід
но за ідеєю і темою збірни
ка, який повинен залишити 
нам багатосторонній і на
ближений портрет Леніна— 
товариша, людини».

Цим збірником Держпо- 
літвидав почав випуск но
вої серії книг і брошур, на 
сторінках яких будуть роз
криті лаконічні формулю
вання моральних принципів 
будівника комунізму, запи
сані в новій Програмі Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу.

тисячі юнаків і дівчат. Бюро райкому 
комсомолу і комісія по роботі серед мо
лодих тваринників та механізаторів і 
тепер не проявляють повороткості, не 
вишукують додаткових резервів для 
збільшення виробництва молока і м'яса.

Уже стало правилом, що в більшості 
колгоспів району відсутні кількаденні 
запаси кормів. А на комсомольсько-мо
лодіжних фермах колгоспів «Комін
терн», ім. XX з’їзду КПРС, ім. Чапаева 
не відведені місця для зберігання кор
мів. Вони безладно розкидані по по
двір’ю, або складаються поруч з гнояр
ками. У колгоспі «Комінтерн» на фер
мах відсутні кормокухні. Трапляються 
випадки, коли дійним коровам дають 
силос з неподрібненою соломою та не- 
очищені від землі цукрові буряки.

Основним резервом підвищення про
дуктивності тваринництва є створення 
племінного стада. Комсомольці району 
зобов’язалися виростити 1.200 племінних 
теличок. Добре взялися за цю справу 
тваринники радгоспу «Червоний земле
роб» і колгоспу «40-річчя Жовтня». 
Проте в колгоспах ім. Чапаева, імені 
Свердлова, ім. Шевченка, «Дружба», 
«Росія» вирощування теличок не взято 
під комсомольський контроль, вони не 
відокремлені у групи.

Дещо кращі справи на свинофермах. 
Заслуговує всілякої похвали робота 
свинарів артілі «Україна». Тут прово
диться підгодівля тварин пророщеною 
зеленню та підсмаженим зерном. Це дає 
позитивні наслідки. Свинарка Р. Дубо
вик одержала за два місяці цього року 
по 9,8 поросяти на свиноматку.

• ПРО ДОБРИВА ПОДБАЙ, ТО БУДЕ Й УРОЖАЙ! $
І 

♦ 
( Хіба ваше місце в установах, молоді спеціалісти?
.в.--. . • . • . . . . . . — . . . . . — а ......... ов- .а*

Доїльні установки ржавіють, а корів вручну доять.

Але цінний досвід свинарів колгоспу 
«Україна» досі не знайшов поширення у 
колгоспах і радгоспах району. Великі 
резерви зростання продукції тваринни
цтва криються в механізації. Та поде
куди в районі нехтують цим. В колгоспі 
«Дружба» був встановлений стаціонар
ний і пересувний доїльні агрегати, але»

■ ■■1
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більше молодь
роком

гіль

все 
— більше молодих спеціа- 
лістів-механізаторів оволо
дівають новою технікою в 
колгоспах і радгоспах. При
ходять вони в бригади з 
училищ механізації 
ського господарства.

У цьому році в системі 
профтехосвіти відбулися 
деякі зміни. По-перше, на
вчання курсантів в учили
щах проводитиметься 
державний рахунок, а не 
за рахунок колгоспів, що 
раніше приводило до деяких 
непорозумінь: кошти кол
госпи перераховували, а по- 
слати^вчитися часто не булс 
кого. Снувала також систе
ма договорів училищ з арті
лями.. Зараз її немає. Це да-

ло змогу приймати на на
вчання всіх бажаючих не ли
ше з колгоспів. Значну увагу 
приділяємо в цьому році то
му, щоб приймали на на
вчання дівчат, які бажають 
оволодівати технікою, стати 
механізаторами.

В 1962 році до училищ 
механізації сільського гос
подарства області буде 
прийнято 3570 юнаків і дів
чат. Це на 670—1000 чоловік 
більше, ніж в попередні ро
ки. Збільшилась кількість 
спеціальностей, які можна 
набути в училищах. На
приклад, в цьому навчаль
ному році будемо готувати 
механізаторів тваринни
цьких ферм, слюсарів по ре
монту тракторів і автома
шин, електромонтерів 
ської електрифікації 
зв'язку, трактористів-маши- 
ністів широкого профілю. 
Спеціалістів цих професій 
раніше в училищах не готу
вали. Строк навчання збіль
шується з 6—10 місяців до

сіль- 
та

за

не пустивши в дію, від них відмовили
ся. І лише тому, що завідуюча фермою 
комсомолка Галина Іщенко, до речі, 
зоотехнік за фахом, не організувала на
вчання доярок.

Ще в березні минулого року на ком
сомольсько-молодіжній фермі колгоспу 
«Україна» вийшла з ладу компресорна

Q <

установка, яку взялось відремонтувати 
відділення «Сільгосптехніки». Минув 
рік. а зрушень ніяких. Не використо
вують доїльні установки в колгоспах 
ім. XX з’їзду КПРС, «40-річчя Жовт
ня», «Комінтерн», в радгоспі «Черво
на зірка». В колгоспі «40-річчя Жовт
ня», наприклад, працюють сто доярок.

У вихідний день всією бригадою прийшли в гості до 
Медяника. Нічого гріха таїти — і пляшечку з собою 
прихопили. Полилась застільна бесіда — щира й пряма. 
Господарка — мати Григорія, приймаючи гостей, не 
могла нарадуватись, що у сина з'явились такі друзі — 
серйозні, розсудливі. А самого Григорія з тих пір все 
більше тягнуло до цього товариства, хотілося в усьому 
бути схожим на хлопців з бригади.

Не випивками в сумнівній компанії, а хорошими 
справами став займатися з того часу. Оволодів суміж
ною професією, разом з іншими навчає слюсарній спра
ві учнів з підшефної школи № 18, як і всі в бригаді, 
склав план особистого вкладу в семирічку.

Такі плани тут є у кожного. В них поєдналась і тур
бота буденного дня, і мета прийдешнього. Адже велике 

складається з малого. І як
що бригада сьогодні за змі
ну дала 300 вузловловлюва- 
чів до сівалок замість 220, 
якщо Степан Заремба на
вчив за зміну одній з опера
цій свого учня, а Віктор Кия- 
нов одержав п'ятірку у ве-<

чірній школі, то в кінцевому рахунку це — для хоро
шого майбутнього, для комунізму. Нехай це зовсім 
небагато, якщо брати в масштабах країни, та все ж з 
кожним днем невпинно наближає комунізм і бригада 
Віктора Куркотілова.

м. Кіровоград. Т. БОДНАР.

ВСТУПАЙТЕ 
до училищ механізації!

ІД—2 років. На відміну від 
попередніх років набір до 
училищ буде проводитися 
ще й в третьому кварталі.

Для курсантів училищ є 
відрадні зміни і в питаннях 
побуту. Виділено кошти на 
одержання додаткової бі
лизни, спеціального одягу, 
чого в попередні роки теж 
не було.

Набір в училища механі
зації вже розпочався. Хоро
ші вісті надходять з бага
тьох училищ механізації 
сільського господарства. До 
Новгородківського училища 
механізації в числі перших 
прийнято двох дівчат. Надя 
Пітдуєва і Валентина Ков- 
таса вирішили стати тракто
ристками. Вони приїхали 
сюди за путівками райкому 
комсомолу з Долинського 
району, де працювали в ар
тілі «Дружба» на різнихро- 
ботах.

Все більше хлопців і дів
чат бажають оволодівати 
технікою, водити на ланах 
досконалі сільськогосподар
ські машини. Немає сумні
ву, що вони стануть хороши- 

спеціалістами.

В. ВАЖН1ЧИЙ, 
старший інспектор уч
бово-виробничого від
ділу обласного управ
ління профтехосвіти,

М. ЛИТВИНОВ, 
інспектор.

НІ ХОЛОД, ні спека — ні
що не стоїть на заваді 

будівельникам Хмелівського 
міжколгоспбуду. Серед них 
— добрих майстрів — сприт
ністю і вмінням відзначає
ться Іван Порох. Допоміж
ним робітникам, які біля 
нього працюють, важкувато 
доводиться: тільки й всти
гай подавати йому цеглу, 
розчин. І не лише за вправ
ність, а й за якість хвалять 
у міжколгоспбуді муляра 
Івана Пороха.

Фото Ю. МОТОРНОГО.

Впровадження механізації дозволило б 
половину їх вивільнити на інші ділянки 
колгоспного виробництва.

Тисячі молодих ентузіастів їдуть те
пер на село, щоб внести і свій 
вклад у розвиток артільного виробни
цтва. А тим часом V Бобринці в різних 
установах осіло багато спеціалістів сіль
ського господарства. Тільки в райконто- 
рі зв’язку тут працюють 5 агрономів і 
зоотехніків — Н. Лукич, Р. Луговська, 
О Власова, О. Гурина, В. Білоконенко.

Всі ці прогалини свідчать про те, що 
Бобринецький райком комсомолу ще не 
в повну міру своїх сил працює з моло
дими кукурудзоводами та тваринника
ми, слабо перебудовує свою роботу в 
світлі рішень XXII з'їзду партії та бе
резневого Пленуму ЦК КПРС.

М. ПУТРОВА, 
М. СВЕРБІЙ.
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БУДУТЬ ХЛОПЦІ
ШОФЕРАМИ
І? АГ АТО існує професій...

1 кожна почесна, і 
кожна кличе в казкову не
звідану далечінь. В полоні 
цих почуттів юнаки і дів
чата в свої мрійливі дитя
чі роки ставлять перед со
бою запитання: ким бути? 
Іноді доводиться змінити 
десятки спеціальностей (в 
мріях, звичайно), доки під
береш собі роботу до душі. 
А от юні олександрійці 
Павлик Князев, Андрій 

Похильченко, Вітя Коваль 
та Вітя Баркар вже сьо
годні твердо вирішили ста
ти інженерами, конструкто
рами, водіями потужних 
автомобілів. Важко не роз
ділити думку
Адже вони були першими, 
хто завітав до

піонерів...

Кіровоградщини ■

Кіровограді^ за межами

авто-

■

■

«Капитан Бе- 
і «Капитан Во- 
За відмінне ви- 
своїх обов'язків

Г. ПІВНЯК.

НАПРИКІНЦІ минуло
го року завершився 

двомісячний рейс першо
го в світі атомного кри
голама «Ленин». Криго
лам пройшов по всьому 
Великому північному 
шляху на схід впритул 
до 180-го меридіана. Цей 
безприкладний рейс ввій
де в історію підкорення 
Арктики, як одна з най
чудовіших сторінок. 
Особливо приємно від
чувати, що одним із 
членів мужнього екіпа
жу є наш земляк Анато
лій Сукач.

Нещодавно він при
їздив у гості до матері, 
Зінаїди Олександрівни, 
яка працює у радгоспі 
імені Рози Люксембург 
Бобринецького району. 
Учні восьмирічної шко- 
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вдалими. 
енллями 
недоліки

Ось і 
Затамувавши подих, 
шли на старт юні дотсаафів- 
ці з своїми мотелями. Пе
реміг Андрій Похильченко. 
Не менш щасливими в цей 
день були і Віктор Баркар 
та Павлик Князев, 
відповідно зайняли 
та третє місця.

Змагання окрилили 
моделістів. Тепер тут під 
керівництвом громадського 
інструктора Віктора Осипо
ва навіть колишні «неве- 
зучі» спортсмени кінчають 
свої чудові моделі.

Та дружними зу- 
учасників гуртка 

були подолані.
перші змагання, 

вий-

Вони 
друге

і

ОбМУМДРЯ

Восьма година ранку. Ми в кабінеті керуючого облас
ним будівельним трестом О. В. Рибальчепка. Не 
ли привітатися, як керуючий попереджає:

— Скоріше, скоріше, кажіть, що вас цікавить, 
спішаю...

В котрий раз нагадуємо О. Рибальченку зміст 
групи мешканців гуртожитку будтресту, надрукований 
в номері «Молодого комунара» від 24 січня ц. р. під 
заголовком «Замість опікуна — рада гуртожитку».

— Читав. Скарги робітників справедливі. Заходи що
до покращення виховної роботи серед молоді гурто
житку доручив розробити відповідальному працівни
кові тресту Вольській.

Розмовляємо з начальником виробничо-планового - 
відділу тресту 3. М. Вольською. Вона скаржиться на ( 
спою зайнятість. ' |

— Справою, яка вас цікавить, доручила займатись (
старшому інспектору по кадрах Мініній... <

Зачароване коло, отже, замикається. Зустрічаємось з ) 
т. Міиіною. Та, трохи подумавши, відповідає: |

— А яке я відношення маю до гуртожитку і до ва- }
тої статті? Я ж її не писала(?!). Факти мені нема чого > 
перевіряти. В кімнатах гуртожитку затишно, тепло, а ( 
хто хоче культурно відпочити, нехай іде в кіно, театр, > 
філармонію... {

Минуло півтора місяці, як «Молодий комунар» ви- у 
ступив з критичною статтею про недоліки у виховній > 
роботі чоловічого гуртожитку обласного будівельного ( 
тресту. Кореспонденція обговорювалась на відкритих V 
комсомольських зборах, прийнято відповідне рішення. / 
Членів комітету комсомолу і раду гуртожитку зобов’я- ( 
зано регулярно проводити диспути, лекції, вечори > 
дозвілля, шахово-шашкові турніри і екскурсії. Та поки | 
що жоден ’з запланованих заходів не проведено. Не у 
створено в гуртожитку і пецесувної бібліотечки, хоч > 
цю справу і доручили секретареві комітету комсомолу < 
В. Богуненку. • у

Останнім часом серед мешканців гуртожитку можна у 
почути чимало скарг на голову будівельного комітету? 
т. Забровського і начальника будуправління т. Климен- | 
ка. Останній, взагалі, не цікавиться побутовими і куль- і 
турними запитами молодих робітників. у

Виховання молоді керівники будівельного тресту і < 
управління передоручають з рук в руки, а члени комі- у 
тету комсомолу на чолі з В. Богуненком лише склада- < 
ють хороші плани роботи, ухвалюють гучні постанови, у 
які, за словами самих мешканців гуртожитку, «нікого } 
не гріють». {

ли, де колись вчився 
Анатолій, запросили йо
го до себе на зустрів На 
зборі піонерської дружи
ни А. Сукач розповів про 
героїчне життя команди 
атомохода «Ленин» в су
ворих умовах Арктики.

Учнів зацікавила і 
біографія їхнього зем
ляка. Анатолій закін
чив Миколаївське учи
лище і був направле
ний електриком в Пів
нічноморське пароплав
ство. Плавав він на кри
голамах 
лоусов» 
ронин», 
конання 
у 1956 році відзначений 
Почесною грамотою ПК 
ВЛКСМ. Потім Анато
лій проходив дійсну вій
ськову службу. Демобі
лізувавшись, повернувся 
на старе місце. В цей чаг 
укомплектовувався екі
паж атомохода «Ленин». 
Сукача, як вмілого і до
свідченого електрика,за
раховують до його скла
ду... Так з першого рей
су могутнього криголама 
і понині син звичайної 
робітниці з радгоспу не
се нелегку, але почесну 
вахту на півночі нашої 
Батьківщини.

А. Сукач подарував 
учням дев'ять фотогра
фій, на яких зображено 
славні будні команди 
атомохода «Ленин». Піо
нери вирішили вести лис
тування з членами екі
пажу.

1. ГОРОВИЙ,
В. РАК.

Бобринецький район.

встиг-

Я по

лнота
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команд 
дівчата.
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НОВОСТВО- 
реного гуртка автомоделіс- 
тів при Олександрійському 
автомотоклубі ДТСААФ.

Хлопчики вступили 
гуртка саме тоді,
адміністрація клубу прий
няла рішення про облад
нання лабораторії для ав- д 
томоделістів.

— Заходьте через тиж
день, тоді вже все буде го
тове, — порадили їм.

Та друзі прийшли через 
день, можна було стріти 
їх тут і наступного дня. 
За короткий час вони не 
лише обладнали робочі 
місця, а й зобов’язалися 
власними силами утримува
ти лабораторію в належно
му стані.

Почалися заняття. Спо
чатку не все йшло успішно- 
не вистачало потрібних ма- п 
теріалів, інструментів. Не ° 
завжди й моделі виходили

* у7 ЗМАГАННЯХ
4,®’ шість Кіровограда з во- 
Ілейбола серед динамівців 
' взяло участь 6 команд. Пе-
■ ремогли спортсмени, де го- 

® ловою колективу С. В. Сте- 
?цепно. Вони не зазнали 
4 жодної поразки. На друго- 
«■ му місці команда колективу, 
е Де головою В. В. Пнркоп.
о * * *
4 ,ВВА ДНІ в Кіровограді 
ф -“А гостювали баскетболісти 
ф Миколаєва. Вони приїхали в 
. енладі чотирьох ----------
о (жінки, чоловіки,

■ хлопці). В перший день у
* всіх зустрічах перемогли кі-
* ровоградці, наступного 
‘ верх взяли гості.
о * * *
0 с у ФОЙЄ кіровоградського

07 кінотеатру імені Дзер- 
? жннського відбулися облас- 
° ні змагання з міжнародних 
е стокліткових шашок, 
о Перше місце виборов пер- 
ф шорозрядник Борис Болтяп- в 
0 ськнй. На другому місці — 
с майстер спорту СРСР з ша-

■ шок • Михайло Контробар- 
*ськнй.

« * «о
ф Г» ЛЕКЦІЄЮ на тему 
о «XVII Олімпійські ігри» 
, виступив перед працівника-

■ ми Кіровоградського міськ-
■ харчоторгу заступник голо- 
‘ ви обласної ради спортив-

ного Союзу В. Л. Звержхов- 
Ф ськнй.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ, 
зав. позаштатним відділом побуту «Молодого 
комунара».

СВЕРДЛОВСЬК. Люди найрізноманітніших професій і 
років відвідують міський аероклуб.

11а знімку: парашутистка другого розряду комсомолка 
Тетяна Маркова — громадський інструктор. Вона лабо
рантка Уральського науково-дослідного інституту хіміч
ного машинобудування. У вільний час вчиться в аеро
клубі. На її рахунку 50 стрибків з парашутом.

Фото А. ГРАХОВА. (Фотохроніка ТАРС).
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#тПРАВЖНЯ дружба єд- 
нае воїнів гарнізону з 

учнями Кіровоградської се 
редньої школи № 18. Солда
ти часто гостюють у школя
рів, допомагають їм у на
вчанні і праці. А цього разу 
учні відвідали воїнів. Вони 
вирішили позмагатися з 
старшими друзями за шахо
вими дошками. 1 що ж... В 
нелегке становище потрапи
ли воїни Дмитро Білий та 
Володимир Міщенко (ЗА 
ШАХАМИ СПРАВА). їх до
сить настирливо атакували 
учні 5 «А» класу Валерій 
Давпдзон та Віктор Тимо
шин. В задумі схилилися 
над столом і Олександр Ба- 
утін (ЗЛІВА) та Василь Ма
тюшенко. Хтозна... Можли
во, оці п’ятикласники і і 
обіграють!

Фото В. УНГУРЯНА.

ЗАДАЧА № З
починають і вигра-

ВІДПОВІДЬ
НА ШАХОВУ ЗАДАЧУ № 2, 

ВМІЩЕНУ В НОМЕРІ 
ВІД 7 БЕРЕЗНЯ ЦЬОГО РОКУ:

КІ — 6 3
На цю задачу надійшло по

над 60 листі б-відповідей. Біль, 
шість з них — правильні. Пер
шими надіслали свої рішення 
працівник райфінвідділу Пет- 
рівського району Володимир 
Грибенко, учень 7-го класу Бог- 
данівської середньої школи 
(Знам’янський район) Ігор Хар
ченко, електрик Кіровоградсько
го побутового комбінату «Чер
воний прапор» Аркадій Спинов, 
вчитель Олександрійської се
редньої школи Яз 12 Юрій Мар
ков, листоноша с. Івано-Благо- 
датне Маловисківського району 
Борис Синельник та цілий ряд 
інших активних учасників шахо
вого конкурсу.

Чекаємо відповідей на третю 
задачу, яка публікується.

З Я, Д
7. Який цвях важче ви

тягнути — круглий, квад

ратний чи трикутний, — як
що вони забиті однаково 
глибоко і мають однакову 
площу поперечного пере
різу?

2. Яку геометричну фігуру з

найбільшою площею можна 
скласти з шести сірників?

3. Коли учні ремісничого 
училища закінчили свою ро
боту, майстер «на прощан
ня» запропонував бажаю
чим розв'язати таку задачу:

Для однієї з установок на
шої майстерні треба зшити 
приводний ремінь на три

иіківа. Всі три шківа мають 
однакові розміри, їх діамет- 

І ри і віддаль між осями теж 

І однакові.

і Як, знаючи їх розміри, 
' швидко визначити довжину 
І приводного ременя?

Перші контрольні
Щодня з півдня нашої країни 

приходять вісті про перші кон
трольні змагміня майстрів шкі
ряного м’яча. Тренери аналізу
ють зустрічі, прикидають, пк 
краще розставити гравців, при
дивляються до своїх майбутніх 
суперників.

Першу контрольну зустріч 
провели і кіровоградські дина- 
мівці, Які зараз тренуються па 
футбольних полях Одеси.

Вчора ми зв’язалися по теле
фону з начальником навчально- 
спортивного відділу товариства 
«Динамо» М. Голуб’ятннковнм. 
Той повідомив нам, що дннамів- 
ці Кіровограда 20 березня зу
стрічалися з майстрами 
«А» футболістами ризької 
гави». Перша проба сил 
чилася внічию — 0:0.

Вчора наші футболісти , .
ший і другий склад команд::) 
грали з одеським «Чорномор
цем». В першому таймі команди 
виставили свій бойовий склад. 
Одесити, минулорічні чемпіони 
України, грали напрочуд зла
годжено по всіх лініях, відчува
лась фізична підготовленість , 
спортсменів, красива комбіна- \ 
ційна майстерність. Вже на 12 
хвилині гри одесити забивають 
перший гол. Через вісім хвилин 
рахунок стає 2:0 на користь 
«Чорноморця», а ще через дві 
хвилини 
воротах 
намо».

На ЗО ......... _______________
приносить перший (І останній) 
успіх своїй команді. Гра про
ходить при явній перевазі оде
ситів незважаючи на тс, що в 
другому таймі вони виставляють 
на поле кількох нападаючих 
з дублюючого складу. На 43 
хвилині другого тайму «Чорно
морець» двічі примушує кірово- 
градців розпочати гру з центра 
поля.

В контрольній зустрічі з одесь
ким «Чорноморцем» особливо 
каламбурно, безпомічно грала 
лінія захисту.

ЗО березня наші земляки про-< 
ведуть наступну контрольну зу
стріч зі «Спартаком» (Смолен
ськ).

класу 
<Дау- 
закін-

(пср-

м’яч втрете побуппв у 
кіровоградського «Дн-

хвилині Ольшевський
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