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< У К А З
Президії Верховної Ради СРСР
Про скликання Верховної Ради СРСР

Президія Верховної Ради СРСР на підставі статті 55 Конституції СРСР поста
новляє:

Скликати першу сесію Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Респуб 
лік шостого скликання 10 квітня 1962 року в м. Москві.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 23 березня 1962 р.
--------------------------------------------ч---------------------------------------------------------------------

XIX З'ЇЗД Л К С М УКРАЇНИ

О

Позавчора, 23 березня, на XIX з’їзді комсомолу Украї
ни тривало обговорення звітних доповідей Центрального 
Комітету і Ревізійної комісії ЛКСМУ.

Зранку Сесійний зал Верховної Ради УРСР знову за
повнила весела життєрадісна молодь — делегати з’їзду. 
І наче сама весна, яскрава, гомінка, прийшла сюди. Так 
уже завжди ведеться: де молодь — там запальний сміх, 
бойова пісня, музика. І поки до початку засідання зали
шається ще час, під склепінням залу лунають звуки 
баяна, ллються пісні, складені біля фронтових вогнищ, 
на новобудовах і родючих колгоспних нивах, пісні, з 
якими комсомольці ішли на ратні подвиги, натхненно 
працюють тепер на всіх ділянках комуністичного будів
ництва.

Хороший настрій у делегатів з’їзду. Та і як не бути 
йому — адже справи у молоді ідуть чудово. Комсомол 
республіки, окрилений історичними рішеннями XXII з’їз
ду КПРС, новою Програмою партії, взяв хороший роз
біг у комуністичне завтра, з честю виконує поставлені 
перед ним завдання. Про це розповідають делегати XIX 
з’їздові ЛКСМ України. І перші свої слова, слова си
нівської любові і відданості, вони звертають до рідної 

^Комуністичної партії, її ленінського Центрального Комі
тету на чолі з М. С. Хрущовим за їх безустанне піклу
вання про радянську молодь, за високе довір’я, яке 
вони їй виявляють. Кожний, хто піднімаєтсья на трибу
ну, дає клятву на вірність партії, говорить про те, що 
юнаки і дівчата України виправдають її надії, зроблять 
усе для того, щоб внести гідний вклад у створення ма
теріально-технічної бази комунізму.

Делегати по-діловому оцінюють діяльність республі
канської комсомольської організації за минулі чотири 
роки, відмічають її великі заслуги в боротьбі україн
ського народу за дальший розвиток промисловості, сіль
ського господарства, транспорту, науки і культури, смі
ливо виявляють недоліки, вносять цінні пропозиції щодо 
дальшого піднесення і вдосконалення організаторської 
та виховної роботи комсомольських організацій.

КИЇВ. XIX з’їзд комсомолу України. 
На фото: в залі засідань.

Фото В. Сичова і М. Сслючеика. 
(Фотохроніка РАТАУ).

НА ЗАКЛИК ПАРТІЇ, 
ЗА ВЕЛІННЯМ СЕРЦЯ

З трибуни з’їзду делегати від імені більш як триміль
йонної армії комсомолу України знову відповіли на за
клик рідної партії: «Єсть!». Слова Микити Сергійовича 
Хрущова, сказані ним під час закриття XXII з’їзду 
КПРС, — «Наші цілі ясні, завдання визначені. За робо
ту, товариші!» — стали девізом української молоді. Всю
ди — на фабриках і заводах, шахтах і новобудовах, у 
колгоспах і радгоспах, школах і вузах — юнаки і дів
чата натхненно працюють і наполегливо вчаться, прагну
чи вже сьогодні, тепер жити по-новому, по-ко.муністич- 
ному.

Багато зроблено молодими працьовитими руками, але 
попереду належить зробити значно більше. Глибоко ус
відомлюючи це, комсомол України бере шефство над 
великими промисловими новобудовами, по-бойовому го
тується зустріти весну четвертого року семирічки, з тим, 
щоб додержати даного партії слова — зібрати по 50 
центнерів кукурудзи з гектара на площі півтора мільйона 
гектарів, добитись нового піднесення громадського тва
ринництва. ’ .....

Про трудові успіхи і житія молоді говорили вибійник 
шахти «Суходольська» № 1 тресту «Краснодонвугілля» 
О. Тишаков, секретар Київського обкому комсомолу 
Л. Пустовойтов, ланкова колгоспу «Червоний партизан» 
Хотинського району Чернівецької області <Л. Молдаван, 
секретар Полтавського обкому комсомолу В. Прокопен
ко, секретар Кіровоградського обкому ЛКСМУ О. Ма
льований та інші.

Вони відмічали, що за останні чотири роки, які мину
ли після попереднього з’їзду, комсомол республіки під 
керівництвом Комуністичної партії України здійснив ба
гато славних справ, примножив свою трудову славу. Се
ред молоді величезного розмаху набув рух за комуніс
тичну працю. На заклик партії, за велінням гарячих ком
сомольських сердець на великих і малих будовах семи
річки, на колгоспних полях і фермах працюють тисячі 
і тисячі молодих ентузіастів, славних радянських пат
ріотів. їх праця могутньою рікою вливається у велику 
і напружену працю всього радянського народу.

Крилаті слова пісні «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былыо» стали девізом радянської молоді, сказав у свое
му виступі секретар Донецького обкому ЛКСМУ М. Лу- 

ньов. Це підтверджується чудовими ділами юнаків ї 
дівчат Донбасу. В небувало короткий час вони споруди
ли найбільші в Європі домни в /Кланові і Єнакієвому, 
стан <1700», коксові батареї на Ясинівському коксохі
мічному заводі, канал Північний Донець—Донбас. На
передодні з’їзду комсомолу республіки партія і уряд 
поздоровили донецьких будівельників з пуском слябін
га «1150» і потужних мартенівських печей на заводі імені 
Ілліча. Багато перемог і у сільської молоді області.

В праці ростуть і мужніють молоді виробничники, 
продовжує промовець. Ми з гордістю називаємо імена 
наших правофлангових, делегатів з’їзду — машиніста 
комбайна Макіївської шахти № 21 Володимира Колото
ва, бригадира прохідників горлівської шахти № 8-а Пет
ра Добродеева, трактористки радгоспу «Керменчик» 
Раїси Таран, бензорізальниці тресту «Ждановметалург- 
буд» Ганни Яковець та інших. На них рівняється вся 
донецька молодь.

З великим інтересом присутні вислухали промову ста
левара другої мартенівської печі Заводу «Запоріжсталь» 
Л. Перехреста. Він розповів про те, як молоді металур
ги, штурмуючи нові висоти в праці, набагато випереджа
ють час. Доменщики підприємства вже працюють на 
рівні 1963 року, сталевари виконають свою семирічку в 
цьому році, а прокатники ще в минулому році досягли 
рівня випуску продукції, запланованого на кінець семи
річки.

Дружними оплесками зустрічає зал повідомлення про
мовця про те, що комсомольсько-молодіжний колектив 
печі перевиконав взяте на честь XIX з’їзду ЛКСМУ зо
бов’язання і замісгь 1200 тонн видав 1900 тонн надпла
нової сталі для потреб сільського господарства. До XIV 
з’їзду ВЛКСМ молоді сталевари намічають виплавити 
ще не менш як 600 тонн металу понад завдання.

Разом з усім радянським народом, говорить перший 
заступник голови Держплану УРСР А. Д. Кочубей, 
не шкодуючи сил, бореться за найшвидше створення в 
країні матеріально-технічної бази комунізму молодь 
України. І там, де комсомольські організації глибоко 
усвідомили свою роль, працюють на рівні сучасних зав
дань, там справа йде гаразд. Особливо велике значення 
має шефство комсомолу над новобудовами семирічки. 
Якщо раніше доменну піч будували півтора—два роки, 
то тепер її споруджують за два місяці. Гірничозбага- 
чу вальні комбінати вводяться в дію також набагато ра
ніше, ніж досі.

Однак, відмічає промовець, ще не всі комсомольські 
комітети в повній мірі справляються з своїми завдан
нями. Бувають випадки, коли вони самоусуваються від 
живої справи, недостатньо вникають в потреби будів
ництва, не завжди виявляють піклування про людей.

В чудові дні відбувається наш з’їзд, каже доярка кол
госпу «Зоря комунізму» Лсбединського району Сумської 
області О. Мордовець. День у день все радіснішим і 
заможнішим стає наше життя. Приємно усвідомлювати, 
шо в цьому є і наш вклад, юнаків і дівчат України, які 
своїми працьовитими руками наближають світле кому
ністичне завтра.

Колгоспниця розповідає, як вона виконує свої зобо
в’язання. Торік Олена Мордовець прийшла на ферму в 
лютому. До кінця року вона надоїла 283 тонни 
Затрати праці на виробництво одного центнера 
ції знизились у п’ять раз; собівартість одного 
ма становила 6 копійок.

Рішення березневого Пленуму ЦК КПРС, 
наприкінці доярка, викликали палке схвалення у всіх 
трудівників нашої артілі. Лін взяли підвищені зобов’я
зання і не пошкодуємо сил, щоб їх виконати.

Створити комуністичний достаток, всемірно сприяти 
успішному виконанню величних завдань, поставлених 
•XXII з’їздом партії, — в цьому бачить смисл всієї своєї 
діяльності комсомол України. Виступи делегатів з’їзду 
показують, що комсомолія республіки з честю виконує 
роль передового загону української молоді, вносить 
гідний вклад у всенародну боротьбу за торжество ко
мунізму. 4

молока, 
продук- 
кілогра-

сказала

РОСТИТИ МОЛОДЬ, ГІДНУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ЕПОХИ

■ ‘ На практичних ділах, в праці виковується людина но- а 
\ вого суспільства з її високими моральними якостями. 
? Утверджувати комуністичні начала на виробництві і в
< побуті, залучати юнаків і дівчат до активної громад- 

ської діяльності, виховувати їх в дусі марксистсько-ле-
.■ пінських ідей — найперший обов’язок комсомолу.

Серед радянської молоді не повинно бути місця нити- 
<’ кам, маловірам, хуліганам, дармоїдам. Вона повинна
< рости життєрадісною, працьовитою, фізично і морально 
'■ здоровою, здатною переборювати будь-які труднощі і

перешкоди, завжди готовою до оборони соціалістичної 
\ Вітчизни — оплоту миру і щастя на землі. Про це на 
, ■ з їзді йшла велика розмова. Необхідно, щоб священні 

принципи морального кодексу будівника комунізму ста- 
ли глибокими особистими переконаннями молодої ра- 

<“ дянської людини, нормами її повсякденного життя і 
\ поведінки, говорили у своїх виступах секретар Львів-.

• ського обкому ЛКСМУ Р. Мусієвськнй, ланкова кол
госпу імені XX з’їзду Томашпільського району

* (Продовження на 2-й crop.).



ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ, МОЛОДІ БУДІВНИКИ КОМУНІЗМУ!
** *

Вінницької області Р. Пасічник, секретар Харківського 
обкому комсомолу В. С.инельииков, працівник тварин
ницької ферми колгоспу імені Свердлова Драбівського 
району Черкаської області А. Богдан та інші.

Про молодих людей, які вже сьогодні утверджують 
риси людини комуністичного суспільства, говорив на 
з’їзді керівник бригади робітників очисного вибою шах
ти № 5—6 імені Димитрова Герой Соціалістичної Пра
ці К. Северинов. Минуло сім років з того часу, сказав 
він, як була організована наша комсомольсько-моло
діжна бригада. Вона першою в Донбасі завоювала 
звання колективу комуністичної праці. З 14 шахтарів 
бригади виросло ТІ комуністів, людей, які дістали доб
ре трудове загартування. Вже не один гірник нашого 
колективу добровільно перейшов працювати у відстаю
чі бригади.'щоб допомогти їм вийти в число передових.

Тут на з’їзді, продовжує промовець, я слухав чудо
вий виступ ланкової колгоспу «Червоний партизан» Хо
тинського району Чернівецької області Л. Молдаван. 
Після цього мені хочеться сказати нашим літераторам: 
подивіться, яка велика Люба Молдаван, хоч вона і не 
висока на зріст. їдьте до неї. до таких, як вона, позна
йомтеся з їх роботою та життям і напишіть 
книги — книги про наших 
ських патріотів.

Велику роль у вихованні 
дового досвіду, розвитку у
смаків, говорить міністр культури УРСР Р. В. Бабійчук, 
відіграють культурно-освітні заклади республіки. Тепер 
їх діяльність все більше грунтується на громадських на
чалах. На Україні є вже 2300 таких бібліотек. 400 са
модіяльних музеїв, 80 позаштатних районних відділів 
культури. В них на громадських началах працюють ти
сячі комсомольців і молоді. Промовець закликав комсо
мольські організації брати ще активнішу участь в ро

про ник 
сучасників, чудових радян-

молоді, в пропаганді пере- 
юнаків і дівчат естетичних

Самовідданий вчинок 
комсомольця

КРИВИИ РІГ, 24 берез
ня. (РАТАУ). Це було на 
шахті імені Орджонікідзе. 
Для масового обрушування 
залізної руди в шахту при
везли і склали у виробках 
20 тонн вибухівки. Охороняв 
її молодий гірник Павло 
Волков, який недавно по
вернувся з Радянської Ар
мії. Коли зміна закінчува
лась, він раптом почув різ
кий тріск і в ту ж мить по
бачив, що горять високо
вольтні проводи. Волков 
став шукати електричний 
рубильник, але виробка вже 
заповнилась димом і по-

боті культурно-освітніх закладів, всемірно розвивати 
громадські начала в клубній роботі.

Перспективам розвитку науки в республіці, досяг
ненням українських учених, їх дослідженням і практич
ній роботі по удосконаленню виробництва присвяти» 
свій виступ президент Академії наук УРСР, лауреат 
Ленінської премії Б. Є. Патон. Особливу увагу він при
ділив роботі комсомольських організацій наукових за
кладів, підготовці молодих наукових кадрів, підкреслив 
необхідність зміцнення творчої співдружності МОЛОДІ 
науково-дослідних інститутів з молоддю підприємств, 
будов, колгоспів і радгоспів.

Про животворну нерушиму дружбу народів нашої 
країни, про їх взаємну безкорисливу допомогу, в першу 
чергу з боку великого російського народу, говорив на 
з'їзді секретар ЦК ЛКСМ Молдавії Г. І. Лаврекчук. 
Комсомольські організації Молдавії і України, сказав 
він, входять в одну зональну раду по вирощуванню ви
соких урожаїв кукурудзи. Обмін’делегаціями, вивченая 
досвіду один одного, взаємоперевірки сприяли тому, 
що комсомол Молдавії разом з Полтавською і Кірово
градською обласними комсомольськими організаціями 
зайняв перше місце у всесоюзному соціалістичному 
змаганні за велику кукурудзу.

Учасників XIX з’їзду ЛКСМ України вітала делега
ція воїнів Київського військового округу.

На з’їзді виступили секретар ЦК КП України І. П. 
Казанець, перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов, 
командуючий військами Київського військового округу 
генерал-полковник П. К. Кошовий.

З’їзд прийняв резолюцію на звіт ЦК ЛКСМУ, в якій 
визнав політичну лінію Центрального Комітету комсо
молу України правильною, практичну діяльність ЦК — 
задовільною. XIX з’їзд ЛКСМ України запевнив Цент
ральний Комітет КПРС. ЦК КП України, ЦК ВЛКСМ 
в тому, що республіканська комсомольська організація 
ще тісніше згуртує свої ряди навколо рідної Комуніс
тичної партії і віддасть усі свої сили та енергію всена- 
родніи справі перетворення в життя історичних рішень

■ XXII з’їзду КПРС, нової Програми партії.
■

♦------------------------------------------------------

Вчора, на заключному за
сіданні, делегати з’їзду роз
глянули третє питання по
рядку денного — вибори 
Центрального К о м і т е ту 
ЛКСМ України і Ревізійної 
комісії ЛКСМУ.

З’їзд одностайно обрав 
Центральний Комітет 
ЛКСМ України. Обрано Ре
візійну комісію ЛКСМУ.

На адресу XIX з’їзду ком
сомолу України надійшли 
вітальні телеграми і листи 
від комсомольських органі
зацій братніх радянських 
республік, від старих біль
шовиків, молодих робітни
ків, колгоспників, воїнів 
Радянської Армії, учнів 
шкіл, студентів, в яких ви
словлюються побажання 
комсомольцям ї молоді Ук
раїни великих успіхів у бо
ротьбі за здійснення гоан- 
діозних завдань, поставле
них XXII з’їздом КПРС по 
будівництву комунізму в на
шій країні.

З величезним піднесенням 
з’їзд прийняв вітальні лис
ти Центральному Комітето
ві КПРС і Центральному 
Комітетові КП України.

Порядок денний роботи 
з’їзду вичерпано. Подається 
команда:

-тд
— До виносу прапорі 

Ленінського ордена Леніна 
і Червоного прапора комс*. 
молу України — встати!

З’їзд оголошується закри< 
тим. Делегати стоячи співа- 
тоть партійний гімн «Інтер. 
націонал». Знову і зноау 
гримлять оплески, лунають 
вигуки: «Комуністичній пар. 
тії Радянського Союзу — 
слава!», «Хан живе Цедт. 
ральний Комітет КПРС на 
чолі з Микитою Сергінозн- 
чем Хрущовим!», «Авангар. 
дові радянської молоді — 
Ленінській Комуністичній 
Спілці Молоді — слава'*, 
«Хай живе комунізм — світ
ле майбутнє всього люд
ства!».

XIX з’їзд ЛКСМ Украї
ни з новою силою продемон
стрував безмежну любов і 
відданість молоді республі
ки Комуністичній партії, її 
ленінському Центральному 
Комітетові на чолі з М. С. 
Хрущовим. З’їзд показчз 
політичну і творчу зрілість 
комсомолу України, глибо»? 
розуміння ним поставленні: 
Комуністичною партією зав
дань, готовність віддати всі 
свої сили і енергію всена
родній боротьбі за торже
ство комунізму, виконані 
будь-яке завдання партії.

В роботі з’їзду взяли 
участь керівники Комуніс
тичної партії і уряду Укра
їни А. ї. Гайовий, О. І. Іва- 
щенко, І. П. Казанець, М. В, 

І Підгорнин, П. Ю. Шелест, 
В. В. Щербицькин, А. Д. 
Скаба, В. К. Клименко, П. К. 
Кошовий, секретар ЦК 
ВЛКСМ С. П. Паьлов.

Ввечері 24 березня в Ки
ївському державному акаде
мічному театрі опери тз ба
лету імені Т. 
для делегатів 
дано великий

[Пленум ЦК ЛКСМ України 
□ Відбувся перший пленум Центрального Комітету ЛКСМ України, 
■ обраного XIX з’їздом ЛКСМУ. Пленум розглянув організаційні питання. 
І Пленум обрав бюро ЦК ЛКСМУ у складі: тт. Бондаренка В. М., 
;Єльченка Ю. Н., Кулика В. В., Луньова М. С., Пустовойтова Л. А., Се- 
ї менця І. Д., Скиби І. І., Торсуєва Ю. В., Чмихало Є. І., Шевченко В. С., 
■Шухова А. С.
". Пленум обрав кандидатами в члени бюро ЦК ЛКСМУ: тт. Бихова

лум'я перекинулось на де
рев'яне кріплення. Нарешті 
рубильник під рукою. Враз 
скрізь погасло світло, а по
лум'я вже 
вибухівки.

Павло в одну мить опи
нився бІЛЯ ‘ ‘ .............. _........ ~ __ _______ _____________
домив про небезпеку, а по-2Л. В., Мусієвського Р. А., Шкварка В. В.
тш знайшов вогнегасник і; Пленум обрав першим секретарем ІДК ЛКСМУ тов. Єльченко Ю. Н.,
ВсГце "рш^лГкішм■ «кРетаРями ЦК„Л,КСшУ обрані: тт. Кулик В. В., Скиба 1. І., Торсуев 
лин. Коли прибула аварійна «Ю. В., Чмихало Є. І., Шевченко В. С.
бригада, пожежу було по- ■. В роботі пленуму взяли участь секретар ЦК КП України тов. Каза- 
гашено. "нець І. П. та перший секретар ЦК ВЛКСЛА тов. Павлов С. П.

За самовідданий вчинок"
Павлу Волкову оголошено* Відбулося засідання Ревізійної комісії ЛКСМУ, обраної XIX з’їздом 
подяку. ЇЛКСМУ, Головою Ревізійної комісії ЛКСМУ обрано тов. Борисенко Н. А.

підбиралось до

телефона, пові-

Г. Шевченка 
з’їзду було 

концерт.
(РАТАУ).

ПРО ПЕРЕБУДОВУ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Березневий Пленум ЦК КПРС вка

зав, що існуюча структура управління 
сільським господарством не відповідає 
зрослим вимогам і потребує корінної пе
ребудови. На виконання постанови Пле
нуму ЦК КПРС «Сучасний етап кому
ністичного будівництва і завдання пар
тії по поліпшенню керівництва сільським 
господарством» Центральний Комітет 
КПРС і Рада Міністрів СРСР 22 берез
ня 1962 року прийняли постанову.

Постановою передбачається створити 
в областях, краях і республіках терито
ріальні виробничі колгоспно-радгоспні 
(або радгоспно-колгоспні) управління 
по керівництву сільськогосподарським 
виробництвом. Управління створюється 
на кілька районів. Там. де складаються 
специфічні умови, воно може створюва
тися в межах одного адміністративного 
району.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР на
дають особливого значення створенню 
виробничих управлінь, як основній лан
ці в корінному поліпшенні керівництва 
сільським господарством. Уся діяльність 
управління повинна бути спрямована на 
збільшення виробництва сільськогоспо
дарських продуктів з тим, щоб безумов
но забезпечити виконання державних 
планів закупок, створення необхідних 
державних резервів і фондів у колгос
пах та радгоспах.

На територіальні виробничі колгоспно- 
радгоспні (або радгоспно-колгоспні) уп
равління покладаються організація, ви
конання і контроль за здійсненням рі
шень партії і уряду по сільському гос
подарству, виробництву і заготівлях 
сільськогосподарських продуктів і не
ухильного додержання державної дис
ципліни, а також проведення різних за
ходів по перетворенню колгоспів і рад-
■■■■■■■ввввввжввввяввввввви11ИІ,вІ1вІІИЖв||,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
25 березня 1962 р„ 2 стор.

Постанова ЦК КПРС
гсспів у високотоварні і рентабельні 
сільськогосподарські підприємства.

Найперший обов’язок управлінь — 
правильно організувати виробництво, 
нормування і оплату праці в колгоспах 
і радгоспах, широко впроваджувати до
даткову оплату праці в усіх галузях 
колгоспного виробництва і акордно- 
преміальну систему оплати праці в усіх 
галузях радгоспного виробництва. По
силення матеріальної заінтересованості 
колгоспників і робітників радгоспів, спе
ціалістів є надзвичайно важливою умо
вою успішного розвитку сільського гос
подарства.

Одне з головних завдань у роботі уп
равлінь полягає в зміцненні колгоспів і 
радгоспів кадрами. Управління повинні 
бути оперативними органами, зобов’яза
ні спрямовувати свої зусилля насампе
ред туди, де виявляється організаційна і 
виробнича слабість, на місці розв’язу
вати питання, що виникають.

Для здійснення контролю і подання 
допомоги колгоспам і радгоспам управ
ління мають інспекторів-організаторів, 
які закріплюються за певною кількістю 
господарств. У Постанові вказано ос
новні обов’язки інспектора-організа- 
тора.

У територіальних виробничих управ
ліннях передбачено мати парторгів ЦК 
компартій союзних республік, крайкомів, 
обкомів партії з групою інструкторів 
для подання допомоги первинним пар
тійним організаціям колгоспів і радгос
пів. Парторг працює в тісному контакті 
з районними комітетами партії.

У територіальному управлінні треба 
мати також комсорга ЦК комсомолу 
республіки, крайкому, обкому комсомо
лу з групою інструкторів. Головне зав
дання комсорга подавати допомогу ком
сомольським організаціям колгоспів і 
радгоспів у вихованні молоді, в мобілі
зації її на виконання завдань, постав
лених партією і урядом.

Визнано доцільним створити при те-

І Ради Міністрів СРСР
риторіальних виробничих управліннях 
міжрайонні газети обкомів партії, обл
виконкомів і Рад Міністрів автономних 
республік, крайкомів партії і крайви
конкомів, ЦК компартій і Рад Міністрів 
союзних республік (які не мають облас- 

• ного поділу).

Керівництво колгоспами і радгоспами 
здійснюється територіальними виробни
чими управліннями на демократичній 
основі, для чого утворюється рада ви
робничого управління. Склад ради за
тверджується партійними і радянськи
ми органами.

У зв’язку з утворенням управлінь лік- 
районні (міжрайонні) дер- 

закупках, районні 
радгоспів. У ві-

відуються [ 
жавні інспекції по 
(міжрайонні) трести
дання новоутворюваних управлінь пере* 
даються радгоспи, районні ветеринарні 
лікарш, ряд сільськогосподарських 
станцій і лабораторії.
г,^Сго?Во'° ЦКЛПРС 1 Рая» Міні- 
сірів СРСР передбачається створити в 
областях, краях і автономних ресгіублі- 
ках комітети по сільському господарству. 
Очолювати комітет повинен перший сек
ретар обкому, крайкому партії. Комітет 
відповідає за розвиток сільського госпо
дарства області (краю, республіки) Ви
знано за потрібне організувати в облас
тях. краях 
управ,І,п,я (міністерства')” і«'™ 
^заготівель сільськогосподарських

У союзних республіках створюються 
комітети по сільському господарству 
РетаоЄІії°В|!-пЄЦ ОЧОЛЮва™ перший сек
ретар ЦК компартії союзної республі
ки. На комітет покладається організа
ція виконання рішень партії і уряду в 
питаннях сільського господарства та за- 
Гот.вель, відповідальність за розвиток 
К?ХОГОп™ПОДаІ’СТ“а 8 респубїї? 

республіки знас'н?^ 

і автономних республіках

про-

цію в ЦК компартії і Раду Міністрів 
союзної республіки.

У союзних республіках утворюються 
міністерства виробництва і заготівель 
сільськогосподарських продуктів на чо
лі з першим заступником голови Рад* 
Міністрів республіки. У зв’язку з ЦІ!“ 
ліквідуються міністерства заготівель,гв- 
ловні управління і міністерства радгос
пів.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 
постановили створити Союзний комітет 
по сільському господарству. Голова 
мітету — заступник Голови Ради Мів** 
стрів СРСР, члени комітету — відпотЦ 
дальні працівники державних устзновд

Головна функція комітету — органі* 
зація оперативної перевірки виконання 
директив партії і уряду в питання1 
сільського господарства як у цев^ 
так і на місцях.

Союзному комітетові надається пря*5 
заслухувати на своїх засіданнях з*? 
керівників відповідних міністерств. -1 
домств, раднаргоспів та інших органі^ 
цій по виконанню ними планів і 
дань.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 
бов язують ЦК компартій союзнії* 
публік і Ради Міністрів союзних Р^( 
публік здійснити перебудову і °РГа*‘ 
зацпо апарату управління, забезпеч 
добір кадрів.
. 3 метою підвищення матеріальне! з* 
інтересованості працівників теритоР1^ 
них виробничих управлінь запроваї^ 
ється преміювання за виконання і 
виконання планів виробництва і ■>і' 
пок сільськогосподарських продук'і?..

Центральний Комітет КПРС і Р 
Міністрів СРСР звертають увагу < 
Тіиних і радянських організацій

Юо працівники виробничих упР33-! 
перших ДНІВ ВКЛЮЧИЛИСЯ в бор^г 

За здійснення заходів, намічених ‘ < 
ну.мом ЦК КПРС по збільшенню 
ніщтва сільськогосподарських

(ТАРС1’
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XJX З'ЇЗД Л К С М УКРАЇНИ

ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ, МОЛОДІ БУДІВНИКИ КОМУНІЗМУ!
З резолюції XIX з’їзду Ленінської Комуністичної Спілни

Молоді Унраїни на звіт ЦК ЛКСМУ
XIX з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 

України, говориться в резолюції, зіорався в історичний 
час. коли героїчний Радянський народ, натхненнії на
становами XXIІ з їзду КПРС, з кожним днем все шир
ше розгортає фронт боротьби за дострркове виконання 
величних завдань семирічного плану, за побудову ко
мунізму.

XXII з’їзд КПРС, затвердивши нову Програму пар
тії, озброїв радянський народ конкретним иауковооб- 
грунтованим планом комуністичного будівництва, на
креслив світлі перспективи перед усім людством. З по
чуттям величезної радості і гордості за любиму ленін
ську партію комсомольці та молодь радянської Украї
ни одностайно схвалили історичні рішення з’їзду. Юна
ки та дівчата республіки пишаються тим, — — г.... *
долю випало велике щастя — будувати 
суспільство.

До свого XIX з’їзду комсомол України прийшов ще 
тісніше згуртований навколо рідної Комуністичної пар
тії, її Центрального Комітету на чолі з вірним ленін-: — 
цем, нашим дорогим Микитою Сергійовичем Хрущовим« 

Визнавши політичну лінію Центрального Комітету. 
ЛКСМУ правильною, а практичну роботу задовільною, 
з’їзд відмічає, що за останні чотири роки, що минули 
після XVIII з’їзду ЛКСМУ, вся діяльність комсомолу, 
республіки під керівництвом Комуністичної партії Ук
раїни була спрямована на виконання рішень XX, XXI і 
XXII з’їздів КПРС, на залучення всієї молоді України 
до активної участі в комуністичному будівництві.

Працюючи на передових рубежах семирічки, юнаки і 
дівчата під керівництвом комсомольських організацій 
виступають ініціаторами всього нового і прогресивного, 
активно борються за неухильне зростання продуктивнос
ті праці, за технічний прогрес, успішне виконання дер
жавних планів і соціалістичних зобов’язань. В рядах 

X колективів та ударників комуністичної праці вже кро- 
кує понад два мільйони молодих робітників і колгосп
ників.

За звітний період споруджено і введено в дію 56 удар
них комсомольських будов. Наполегливо і самовіддано 
працює молодь колгоспів і радгоспів республіки. У. 
минулому році молоді трудівники села на площі 1 млн«, 
390 тис. гектарів зібрали понад 300 мільйонів пудіе зер
на кукурудзи. Активно працювали комсомольські орга
нізації Полтавської, Київської, Кіровоградської, Чер
каської, Чернівецької областей по мобілізації молоді 
на боротьбу за одержання високих врожаїв кукурудзи. 
Зараз на фермах республіки працює 450 тисяч юнаків, 
ї дівчат, понад 14 тисяч ферм обслуговується комсо- . 
мольсько-молодіжними колективами.

Вказавши на певні успіхи комсомолу республіки у ' 
комуністичному вихованні підростаючого покоління і І 
залученні молоді до вирішення конкретних завдань ко- ) 
муністичного будівництва, XIX з’їзд ЛКСМ України 
разом з тим відзначає, що багато обкомів, міськкомів, 
райкомів ЛКСМУ, первинних комсомольських органі
зацій ще недостатньо займаються розвитком творчої 
ініціативи та самодіяльності юнаків і дівчат, піднесен
ням їх активності в усіх сферах господарського і по
літичного життя республіки, допускають значні недолі
ки в ідейному вихованні молоді. Ці та деякі інші недо
ліки — результат послаблення окремими обкомами, 
міськкомами, райкомами комсомолу рівня організатор
ської і масово-політичної роботи серед молоді.

Підкресливши, що побудов'а комуністичного суспіль
ства — це справа рук, енергії і розуму всього радян
ського народу, почесне і бойове завдання Ленінського 
комсомолу, кожного юнака і дівчини. XIX з’їзд ЛКСМУ 
зазначає, що найголовнішим напрямком у діяльності 
комсомольських організацій — є залучення всієї мо
лоді республіки до успішного виконання планів кому
ністичного будівництва. З’їзд закликав всіх комсомоль
ців, юнаків і дівчат розгорнути масовий рух молоді за 
особистий максимальний вклад у дострокове виконан
ня семирічки, у всенародну справу побудови кому
нізму.

З’їзд вважає, що одним з головних напрямків в ро
боті комсомолу республіки повинно бути розширення 
масштабів ударного комсомольського будівництва. ЦК. 
обкоми, міськкоми та райкоми ЛКСМУ повинні під
нести відповідальність за своєчасне і якісне проведення 
будівельних та монтажних робіт, постійно піклувати
ся про забезпечення новобудов кадрами з числа кра
щих представників .молоді. З почуттям високої гор
дості за своїх ровесників з’їзд відмічає, що вже тисячі 
молодих патріотів України на заклик партії виявили 
бажання вирушити у великий похід у східні та пів
нічні райони країни, щоб там невтомними руками під
няти нові багатства наших надр, збудувати нові міста, 
заводи і фабрики.

XIX з’їзд ЛКСМУ зобов’язав ЦК, обкоми, міськко
ми, райкоми комсомолу спрямувати головну увагу ком
сомольських організацій на дострокове виконання дер
жавних планів і соціалістичних зобов’язань. Комітети 
комсомолу повинні широко запроваджувати досвід мо
лодих робітників Харкова і Луганська по виконанню 
семигодинних виробничих норм за шість годин і спря
мувати творчі зусилля молоді на дострокове здійснен
ня завдань семирічки по піднесенню продуктивності 
праці. З’їзд схвалив роботу комсомольських організа
цій по створенню штабів семирічки та інших громад
ських об’єднань молоді, шо сприяють технічному про
гресу, залучають юнаків і дівчат до керівництва вироб
ничою діяльністю підприємств. Комітети ЛКСМУ по
кликані здійснювати дійове шефство над будівництвом 
та реконструкцією підприємств, що виготовляють сіль
ськогосподарську техніку та запасні частини для неї.

В резолюції відзначається, що напружена боротьба 
за прискорений розвиток сільського господарства, як це 
підкреслюється в рішеннях XXII з’їзду партії і берез
невого Пленуму ЦК КПРС. є справою всієї партії, 
всього радянського народу. XIX з’їзд ЛКСААУ вважає, 
що головне завдання комсомольських організацій кол
госпів і радгоспів полягає в тому; щоб залучити всю

що на їхню 
комуністичне

сільську молодь до активної боротьби за вирощування 
високих урожаїв сільськогосподарських культур, особ
ливо кукурудзи, цукрових буряків і ообових, за різке 
піднесення продуктивності громадського тваринництва.

У 1962 році юнаки та дівчата села зобов’язалися до
битися високих урожаїв кукурудзи на площі 3 млн. 
гектарів, у тому числі на площі 1,5 млн. гектарів одер
жати по 50 і більше центнерів кукурудзи з гектара, від
годувати і здати державі 5—6 млн. голів свиней, виро
щувати 1 млн. теличок, продовжити шефство над роз-: 
витком птахівництва і кролівництва. З’їзд особливо під» 
креслив, що зібрати на кожному комсомольсько-моло
діжному гектарі по 50—60 центнерів зерна кукурудзи— 
це священний обов’язок перед партією і народом усієї 
молоді республіки. Юнаки і дівчата села повинні до
класти всіх зусиль, щоб з честю виконати поставлене то
варишем М. С. Хрущовим завдання — відгодувати і 
продати державі в 1962 році по одній свині вагою до 
100 кілограмів на 2 гектари орної землі.

В резолюції зазначається, що сільські комсомольські 
організації покликані виступати ініціаторами впровад
ження механізації в усі галузі сільськогосподарського 
виробництва і, особливо, у тваринництво, активно боро
тися за збільшення виробництва продукції, зниження її 
собівартості. З’їзд схвалив почин комсомольських орга
нізацій Новоукраїнського району Кіровоградської об
ласті, які вже в цьому році на всіх комсомольських гек
тарах вирощуватимуть кукурудзу без затрат ручної 
праці.

Почесним завданням комсомолу є постійне піклуван
ня про зміцнення кадрів трудівників сільського госпо
дарства. З’їзд з задоволенням відмітив, що на заклик 
товариша М. С. Хрущова, з яким він звернувся до ком
сомолу на березневому Пленумі ЦК КПРС, тисячі мо
лодих'’спеціалістів сільського господарства, юнаків і дів
чат республіки виявили патріотичне прагнення піти 
працювати, безпосередньо в колгоспи і радгоспи.

XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу, 
говориться далі в резолюції/підкреслив, що виховання 
людей в дусі комунізму становить найважливішу скла
дову частину будівництва нового суспільства. XIX з’їзд 
ЛКСМУ зобов’язав ЦК. обкоми, міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ, комітети первинних комсомольських організа
цій рішуче поліпшити ідейно-виховну роботу серед ком
сомольців та молоді. Основним змістом цієї ідеологічної 
роботи комсомолу, насамперед, повинно стати глибоке 
вивчення молоддю Програми і Статуту партії та рішень 
XXII з’їзду КПРС і XXII з'їзду КП України. З’їзд .по
ставав вимогу до комсомольських організацій піднести
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роботу по вихованню молоді на революційних і трудр- 
вих традиціях нашої партії і народу, Ленінського коич 
сомолу, в дусі дружби народів, радянського патріотиз
му і пролетарського інтернаціоналізму. Комсомольські 
організації повинні непримиренно боротися проти проя
вів українського буржуазного націоналізму, проти во-< 
рожої буржуазної ідеології, розгортати наступальну 
науково-атеїстичну пропаганду.

Необхідно рішуче поліпшити роботу закладів культу
ри, поклавши в основу їх діяльності всебічний розви
ток громадських засад, ширше залучати молодь в на
родні дружини, добиватися дальшого піднесення фізич
ного виховання молоді, оборонно-масової роботи.

В резолюції вказується, що комсомольські організа
ції України повинні значно поліпшити роботу в школи 
Треба всемірно залучати учнівську молодь до посильної 
праці в комуністичному будівництві, подавати допомо
гу школі в піднесенні рівня політехнічної освіти, рішу
че піднести роботу учнівських виробничих бригад. 
З’їзд зобов’язав комітети комсомолу поліпшити керівни
цтво піонерськими організаціями, розширити рух піонер
ських загонів і дружин — супутників семирічки.

Особливо відпозідальні завдання поставлені перед 
комсомолом у справі піднесення загальноосвітнього рів
ня працюючої молоді, і, перш за все, тих юнаків і дів
чат. які не мають восьмирічної освіти. З’їзд зобов’язав 
комсомольські організації протягом 2—3 наступних ро
ків охопити навчанням усю цю молодь. ЦК, обкоми, 
міськкоми, райкоми комсомолу повинні посилити вихов
ну роботу серед студентської молоді.

XIX з’їзд ЛКСМ України зобов’язав комітети комсо
молу республіки повсякденно вдосконалювати стиль 1 
методи комсомольської роботи, постійно зміцнювати 
зв’язки з масами молоді, підвищувати організованість і 
дисципліну членів ВЛКСМ, всемірно розвивати ініціа
тиву, трудову і політичну активність юнаків і дівчат. 
Комітетам комсомолу слід розширювати коло позаштат
ного комсомольського активу, створювати позаштатні! 
відділи, комісії, використовувати інші громадські фор
ми комсомольської роботи.

XIX з’їзд комсомолу України запевнив ленінський 
Центральний Комітет КПРС на чолі з товаришем М. С. 
Хрущовим, Центральний Комітет КП України, ЦК 
ВЛКСМ, що республіканська комсомольська організація 
ще тісніше згуртує свої ряди навколо рідної Комуніс
тичної партії, віддасть всі свої сили і енергію всенарод
ній справі перетворення в життя рішень XXII з’їзду 
КПРС. грандіозних завдань, поставлених новою Про
грамою партії.

КУКУРУДЗА-БОГатирська
___ І

cam

Чи все у вас готове
І> ЛАДНОЮ ходою на лани колгоспні йде весна — 
" весна четвертого року семирічки. Ніяка інша по
ра року не приносить стільки турбот кукурудзоводам, 
як настання потепління. Треба і техніку в бойову 
готовність привести, і про насіння подбати, і з перед
посівним обробітком грунту не забаритися. Тим біль
ше, що нинішній рік е періодом розгорнутого комсо
мольського походу за високі врожаї богатирської 
культури, з якою не можуть зрівнятися ніякі інші. 
І це справді так. Судіть самі. Наукою і практикою 
доведено, що один гектар кукурудзи при врожайності 
500 центнерів силосної маси з початками молочно- 
воскової стиглості дає 12500 кормових одиниць. Це — 
15.6 центнера свинини у забійній вазі, або 104,1 
центнера молока.

Ось чому, набувши в минулому році певний досвід, 
молоді кукурудзоводи області вирішили: «Комсомоль
ські гектари будуть найврожайнішими!». Мета у нас 
ясна: одержати по 50—60 центнерів кукурудзи в зер
ні на площі 110 тисяч гектарів і на площі 90 тисяч — 
по 350—400 центнерів зеленої маси. Чи під силу взя
ти такі рубежі? Так, зобов'язання цілком реальні. 
Досвід наших маяків-кукурудзоводів, таких як Га
лина Мальована, Сергій Гниляк, Раїса Адаменко, Лю
ба Черкес, Микола Цертій та інші — наочне під
твердження цьому.

Кожний з вас, друзі, добре знає, як високо оцінила 
Вітчизна минулорічну працю молоді на кукурудзяних 
плантаціях — обласній комсомольській організації 
вручено перехідний Червоний прапор ЦК ВЛКСМ і 
Міністерства сільського господарства, ряду районів 
видано коштовні премії, кращі кукурудзоводи наго
роджені Почесними грамотами.

Але висока нагорода — це не лише відзнака мину
лих звершень, а до певної міри й аванс за майбут
ні досягнення. Та чи маємо ми право переоцінювати 
свої здобутки, спочивати на лаврах? Тепер, коли пе
ред сільським господарством XXII з’їзд партії і бе
резневий Пленум ЦК КПРС поставили великі завдан
ня, а піднесення всіх галузей виробництва розглядає
ться як ударний фронт 
трібно ще вище підняти 
зерна, соковитого силосу

Можна навести безліч прикладів справді бойової, 
дружної підготовки до виходу в поле. У всеозброєн
ні, з великими планами вступають у цьогорічну бит
ву за врожай комсомольсько-молодіжна бригада Во
лодимира Яковлева з колгоспу імені Димитрова Віль- 
шанського району. Приведена до ладу силова техні
ка, у повній справності посівні машини, які обладна
ні пристроями для одночасного внесення добрив. Не 
була перепочинком зимова пора і для комсомольсько- 
молодіжної ланки Галини «Лук’янчук з колгоспу іме
ні Калініна (Гайворонський район). На закріплену 
ще з осені 95-гектарну ділянку вивезено вдосталь

року семирічки. Ніяка інша по-

будівництва комунізму, по- 
виробництво кукурудзяного 
з початками.

до її вирощування? 11
добрив, люди обізнані з своїми обов’язками. 1 тому • 
з такою цілковитою впевненістю дівчата ланки заяв- ’1 
ляють: «По 60 центнерів зерна кукурудзи з гектара j 
буде!». « і і

Та сьогодні, коли до виходу в поле лишилися лі- | 
чені тижні, ми не можемо-заплющувати очі на сер- ■ 
йозні прогалини у підготовці до сівби кукурудзи. Ні- і 
чого гріха таїти, деяким комсомольським вожакам J 
минулорічні успіхи запаморочили голову. Вони бата- | 
то і охоче говорять про одержаний торік урожай і X 
зовсім мало роблять для створення передумов під х 
цьогорічний. Хіба можна вести мову про одержання 1 
50 центнерів зерна з гектара у Бобринецькому рано- | 
ні, коли тут протягом зими дуже повільно удобрю- ]; 
вали грунт? В артілях «40-річчя Жовтня», імені і | 
Ілліча, «Комінтерн», імені Калініна за два місяці 
спромоглися внести всього по лівтонни перегною на 
кожний гектар. А в цих же колгоспах є комсомольці. | | 
Чому ж райком ЛКСМУ не допоміг їм своєчасно ' 
вийти з прориву, організувати масові недільники?

Дуже мляво розгортають підготовку до сівби ка- | | 
чанистої у колгоспах «Путь Октября», імені Щорса, . 
імені Калініна Онуфріївського району. Однак це чо
мусь не викликає тривоги у комсомольських вожаків 11 
району. 11

Що потрібно тепер зробити комсомольським орга
нізаціям, райкомам ЛКСМУ для одержання високих II 
врожаїв на великих масивах? Перш за все, слід не- j j 
гайно закінчити комплектування ланок, включити до 
них кращих механізаторів. Дні, що лишилися до ви- І 
ходу в поле, треба максимально використати для на- | , 
вчання людей. В наш час не може бути жодного ■ 
комсомольського працівника, жодного молодого ку- 1 
курудзовода, який би глибоко не знав агротехніку ( | 
вирощування богатирської культури. Пора покінчи- 
ти з таким явищем, коли деякі товариші ^багато 
говорять про користь кукурудзи, закликають н виро- || 
щувати і в той же час допускають немалі промахи 
в проведенні агротехнічних заходів, повільно впро
ваджують у виробництво комплексну механізацію, 11 
багатющий досвід славнозвісного маяка, двічі Героя * 
Соціалістичної Праці О. В. Гіталова.

йде весна великих справ, нових подвигів комсомо- С 
лії на кукурудзяному фронті. Зібрати по 50—60 цент- Q 
перів кукурудзи з кожного гектара, як відзначається g 
в резолюції XIX з'їзду ЛКСМУ, це священний обо- • 
в’язок молоді перед партією і народом. 8

Тож за діло, молоді кукурудзоводи орденоносної 'q 
Кіровоградщини!

Порадуємо матір-Вітчизну багатими врожаями бо- • 
гатирської культури! ®

•>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■п■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•
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В обкомі ЛRCM У
Р-ІА черговому засіданні 

1 бюро обкому ЛКСМУ 
розглянуто питання про 
відбір та направлення кан
дидатів для вступу в серед
ні учбові заклади мініс
терства внутрішніх справ.

Кандидатами для на
вчання мають бути фізично 
загартовані юнаки, які про
йшли строк дійсної служби 
в Радянській Армії та ма
ють середню освіту. Ба
жаючі вступити до учбових 
закладів МВС складають 
екзамени з історії народів

СРСР та російської мови 
(письмовий твір). Зарахова
ні на навчання перебувають 
на курсантському утриманні 
та одержують стипендію.

Бюро обкому ЛКСМУ 
зобов'язало міс ь кк оми, 
райкоми ЛКСМУ разом з 
відділами міліції провести 
відбір з числа комсомоль
ців відповідно рознарядки. 
Намічено читання лекцій, 
проведення бесід, тематич
них вечорів про значення 
служби в органах міліції.

•Королева ефіру», — хвальку
вато заявила свердлувальниця, 
заводу «Сільгоспдеталь» Вален
тина Алтухова.

1 тут трапилося незвичайне.
Валентина Петрова, яка так 

вправно влаштовувала протек
цію «Тузові», схопилася з міс
ця, дрібними кроками підбігла 
до Алтухової:

— Як ти сміла? 
право перехопити 
позивний?!

— Овва! Бачите,

З історичної хроніки нашого краю

ТУТ ЖИВ І. К. ТОБІЛЕВИЧ 
(КАРПЕНКО-КАРИЙ»

У 1861 році з м. Бобринця, шо був тоді повітовим 
містом, всі установи за царським указом були пе

реведені до .м. Єлисаветграда. Як чиновник повітової 
установи, І. К. Тобілевич теж переїжджає сюди.

Недалеко від Єлизаветинської фортеці стояв 
будинків. Ця частина міста звалася Чечорою. Саме тут, 
в будинку попа Загорського, І. К. Тобілевич найняв 
квартиру. Через деякий час до Єлисаветграда приїхала 
вся сім’я Тобілевиив. Микола і Панас поступили вчи
тися до повітової школи, а сестра Марія — до жіночої 
гімназії.

Для великої сім’ї потрібна була більша квартира. 
1. К. Тобілевич оселюється в іншому будинку (тепер 
вулиця Тобілевича, 16). Цей будинок і невеликий флі
гель з садибою куплений синові його батьком К. А. То- 
білевнчем.

Саме в цей час брати Тобілевнчі з ініціативи стар
шого брата Івана засновують український гурток ама
торів сценічного мистецтва з числа викладачів місце
вих учбових закладів, юнкерів військових училищ 
тощо. Приміщення для театру на той час у місті 
не було. З дозволу властей Іван Карпович використо
вує для вистав приміщення «Громадського зібрання». 
Так під керівництвом І. К. Тобілевича у місті почала
ся постановка українських та російських п’єс.

У Єлнсаветграді періодично проживав поет-компози- 
тор П. І. Ніщннськнй. його дві дочки брали участь в 
аматорському гуртку. І. К. Тобілевич зближується з Ні- 
щинським і просить його написати для гуртка п’єсу. 
Незабаром репертуар збагатився «Вечорницями». Ста
вив їх автор, вистава мала великий успіх у глядачів. 
На замовлення гуртківців писав п’єси М. Л. Кропивни- 
цький, який тоді жив у Єлисаветграді і сам брав участь 
в роботі гуртка як провідний актор.

Тепер в будинку 1. К. Тобілевича знаходиться бібліо
тека, шо носить його ім’я. На фасаді біля входу вста
новлено меморіальну дошку, яка нагадує про те, що: 
«В цьому будинку жив з 1871 по 1883 рік корифей укра
їнського театру, видатний пнсьменник-драматург Іван 
Карпович Тобілевич (Карпенко-Карий). Тут він написав 
свою першу п’єсу «Бурлака».

ряд

Хто тобі дав 
мій омріяний

«Рижа кішеч-

логами. Кожен думав про своє. 
Учень десятого класу Кірово
градської середньої школи Де 27 
(директор т. Зарівняй) Анатолій 
Діденко похнюпився І мимрить, 
що, мовляв, якби в школі по- 
справжньому вели розмову про t

ДОРОГИМ

Останні позивні
Ф І Ц І> к О!
ОВЕРТАЮСЬ до тебе від 

імені групи молоді 
с. Компаніївки. Читаємо ми 
газети, слухаємо радіо і 
дивуємося: як ото в людей 
є де відпочити після праці? 
У нас такої можливості не
має. У вівторок і середу в 
закладі культури демон
струється одна й та ж кі
нокартина. В четвер і п'ят
ницю — інша. В суботу — 
лекція, на яку ніхто не хо
дить (бо вона так читає
ться, що заснути можна), 
а в неділю — танці.

Завітав би ти, Федько, 
хоч раз на ці «танці» — 
потім будь-кому заказав 
би. Підлога в Будинку куль
тури миється перед вели
кими святами, стіни брудні. 
(А при Будинку культури 
є дві техпрацівниці!). В на
півтемному кутку знаходи
ться буфет, головний крам 
якого — пиво. На підлозі 
в три пальці пилюка, пой- 
но недокурків, паперу.

Погано у нас і з робо
тою гуртків художньої са
модіяльності. По суті, жо
ден з них не діє. Кілька 
разів зверталася молодь 
села до директора Будинку 
культури П. Незвинського 
з пропозицією спільними 
силами організувати вечір 
відпочинку або вечір за
питань та відповідей. Все 
даремно...

Може, ти, Федько, нам 
допоможеш?

Н. МАСЛЮКОВА.
с. Компаиіївиа.

за-

Скрутно доводиться радіо- 
хуліганам. Єй-єй, скрутно! Не 
встигнеш і два слова в ефір ки
нути, як тут тебе — хап за ко
мір, і давай перчити:

— Ич, такнй-сякнй, цяцю 
знайшов!

Та не вірив цьому Пегоо Дуд
ник, що мешкає по вулиці ІІрн- 
річній в будинку № 55. Той са
мий Петро, що працює в Кіро
воградському будівельному уп
равлінні № 1.

Як той Пнлип-з-конопель, вис
кочив парубійко в ефір:

— Здоровенькі були, я — 
«Кобра» 1

Та й замовк. Назавжди 
мовк, бо...

Магнітофон і приставку, мов 
корова язиком 
Штраф в сумі п’ятдесяти кар
бованців довелося сплачувати — 
два. Сорому не обберешся — 
три. Діти й ті не дають прохо
ду на вулиці: радіогубителем 
дражнять

Отож, на кутні доводиться спі
вати кожному, хто пробує сло
весним бур’яном ефір засмічува
ти. Не життя, а мука: хоч сиди 
і плач, хоч навстоячки волай.

1 вирішили бешкетники ефіру 
своєрідну конференцію склика
ти. Подумати, порадитись, як і 
коли за розум братися.

— Побий мене грім, коли я не 
буду возглавляти оцю братію, — 
вигукнув лінійний робітник ка
бельної магістралі Василь Гон
чаренко, І перший виліз на три
буну.

Далеко не смирне товариство 
підняло гамір, свист:

— Ану, злазь!
— Самозванців нам не треба!
— Цсс-с-с, — почулося в залі. 
Всі обернулися. Біля одного 
стільців стояла вісімнадцяти-

злизала — раз.

ка» не в настрої, — кинулася 
в наступ Алтухова. — Може, 
знову візьмеш КОЛИШНІЙ' свій 
позивний «Дикарка»? Він тобі 
до лиця! «Рижа кішечка» тире 
«Дикарка»...

Дівчата, напевне б, і чубчики 
свої порвали, якби їх не роз
няли. Але й на певній відстані 
воші не втихомирилися. Все до
водили одна одній — хто біль
ше галасливішу музику прокру
чував перед мікрофоном, у кого 
вужча спідниця, хто більшу ку
делю накрутить на голові.

Через якусь там годину «Ко
ролева ефіру» все-таки взяла 
верх над «Рижою кішечкою», і 
в залі стало тихо. Але настрій 
у всіх був зіпсований. Просто 
зведений нанівець настрій. На
віть «Туз» стояв на трибуні, як 
варений рак, і позіхав. Йому ні
чого не лишалося робити, як 
поставити останні запитання:

— Дружочки, чи всіх накрили?
— Та всіх, — прогула аудито

рія.
— 1 покарали кожного?
— Ще н як...
Глибока мовчанка була напов

нена гіркими внутрішніми мопо-

ОСЬ вони,
БЕШКЕТНИКИ ЕФІРУ
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радюхуліганства, 
не iioTpamiD на це

з 
річна дівчина, яка по паспорту 
значиться Валентиною Петро
вою. її майже щодня можна 
зустріти в автобусі з кондуктор
ською сумочкою. Валя не прос
то катається, а працює кондук
тором автобусного парку.

— Цсс-с-с, — приклала Петро
ва пальчика до губів. — Перед 
вами хоче виступити «Туз»... 
Чуєте, сам «Туз» буде з вами 
говорити...

Ця підтримка окрилила Васи
ля Гончаренка, і він, було, хо
тів закатати 'запальну промову, 
але поперхнувся, згадавши, як і 

.сам попався на гачок. Захрип
ілим голосом «Туз» почав з пе
реклички.

— «Циган».
— Є, — озвався робітник хлі

бозаводу № 2 Віталій Гурін.
— «Краб».
— Я ось тутечки... Поруч з 

братом Віталієм.
— «Ромашка».

— Прошу не плутати! Я вже —

<оооо< ооокххк ООО«

ж:
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ш??

«Туз» — Василь Гончаренко, 
який мешкає в Кіровограді по 

будинкуСугокліївській вулиці в 
№ 41.

№

Ї-ГА бабу Килину політ 
Юрія Гагаріна і Гер

мана Титова в космос не 
справив такого враження, 
як звістка про одруження 
її онуки Наталки з Пет
ром.

Тоді бабка лише по од
ному разу перехрестилася: ,
- О господи, воля твоя! 1 ож

тепер бабка аж
осінила себе хресним 
менням.

— Ах, неволя моя!
Та до Наталки:
— ! на якого біса 

тобі здався, отой Петро? 
Він же розвідник! Гляди, 
десь жінка і діти його пла
чуть і тебе проклинати
муть, як вийдеш за ньо
го. Чи ж тобі хлопців ма
ло?

У Наталки темні брови 
дугою заломилися. А чор
ні вії над терновими очи
цями тільки кліп та кліп.

— Та що це ви, бабуню? 
Яка ж у нього жінка та 
діти? Він же нікуди з села й 
не виїжджав. Тільки де
в'ятнадцять років од роду. 
Оце вперше тільки й ду
має женитися.

— Еге, так ото-він .тобі й 
признається. Я ж чула, ось

Тричі 
зна-

він

на свої вуха чула, що він 
розвідник.
ло. То як, 
во бреше?

Нарешті 
пала. Солов'їним 
залилася.

— Ой бабуню, які ж ви 
: він розвідник 

майбутнього. Так ударни
ків комуністичної праці на
зивають!

— Еге ж, 
не здавалась 
то ж воно, 
діточками наділить, а тоді 
кине. І буде розвідник, як 
ти кажеш, у майбутньому. 
Недаром, кажу, радіво го
ворило. Тепер люди такі, 
що наперед геть усе чис
то знають...

Поки Наталка роз'яснює 
своїй бабусі значення ото
го колись прикрого слова, 
ми познайомимось з Пет
ром.

Он, ген-ген, за селом, ди
віться, отак праворуч від 
Палацу культури, бачите, 
біліє довгий будинок під 
шифером. А на коньку 
майорить прапор. То — 
Петрова резиденція, як він 
каже. А по-простому: то

Радіво говори- 
по-твоєму, раді- 
Га?
Наталка второ- 

сміхом

називають, — 
бабка. — То- 
Візьме тебе,

свиноферма, на якій поряд
кує Петро.

Там колись працювало 
десятеро дівчат, а тепер — 
сам Петро. Скорочення 
штату зробив. Механізував 
ферму, ба сам механізатор 
широкого профілю. Повики
дав станки, всіх підсвинків 
розділив на дві великі гру
пи, і стало просторніше йо
му там їздити своїм трак
тором. І вичищає гній ма
шиною, і корми роздає, і 
напуває. Все впарі з своїм 
трактором.

Кажуть, тепер у Палаці 
культури якусь машинерію 
на сцені чи під сценою ста
вить. Сам не бачив, тому 
не стверджую. А що він 
любитель художньої само
діяльності і хлопець, хоч 
куди козак, то од Петра 
всього можна сподіватися. 
Недарма ж він заочно в 
інституті навчається. Не
дарма ж йому й звання 
ударника комуністичної пра
ці присвоїли.

Відтоді, як іде вулицею 
Петро, всяк питає:

— А що там, розвіднику, 
які дані з передових пози
цій?

— Наступ продовжує
ться!

А якось і Наталка заче
пила, коли бігла на ферму 
до своїх корівок.

— Як діла, розвіднику? 
Ще «язика» не дістав?

— Та оце думаю. При
ходь увечері до калини, 
що біля копанки, допомо
жеш. Знаєш, одному в 
розвідку незручно вируша
ти.

— Ох, і хитрий же! — 
стрельнула очима доярка і, 
одбігиіи кілька кроків, ус
міхнулась:

— Гаразд, прийду!
А згодом на зборах- у 

цьому ж Палаці, Наталці 
теж присвоїли звання удар
ника комуністичної праці.

В той же вечір, обриваю
чи листя з давно знайомої 
калини, що біля копанки, 
Петро шептав Наталці:

— Ну то як, ясочко, ви
рушимо в розвідку, надов
го-надовго, на всеньке жит
тя наше?

1 не чув Петро, що шеп
тали дівочі губи, тільки 
чув, як біля його грудей 
лунко-лунко билося її сер
це.

За місяць і весілля спра
вили. Комсомольське. Який 
просторий колгоспний Па
лац культури, а й він лед
ве вмістив усіх бійців кол
госпного фронту, що про
воджали двох розвідників 
у велике життя.

Олександр ШКАБОЙ.

.<<

«Королева ефіру» — Валенти
на Алтухова, 
свердлувальницею 
«Сільгоспдеталь».

Праї ює
на

нона 
заводі

•X
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«Райдугам — Іван Гапои, то
кар енергоцеху заводу «Червона 
зірка».
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иікідл всість 
то він би н 
зборище.

Не лишився б звання ударни
ка комуністичної праці і робіт
ник заводу «Червона зірка» 
Міікола Юдін, якби заводський 
комітет комсомолу організував 
в цехах бесіди на тему бороть
би з радіохуліганством. А то ж, 
немов навмисне, вичікували чле
ни комітету, доки людину спій
мають на гарячому, а тоді й 
заходилися дорікати:

— Робітничою честю не до
рожиш! Одержуй догану...

Аналогічні думки снували в 
голові і в червонозорівця Ми
хайла Пінчука та й у Івана Гор- 
батенка, який працює електро
зварником на заводі залізобе
тонних виробів..

Не веселіше було І Миколі 
Полещенку, який проживає в 
Кіровограді по вулиці Тельмана 
в будинку № 70. Але він не на
рікав на виробництво, бо ніде 
не працює. Б'є байдики по міс
ту. 1 все ж у нього зародилася 
дещо запізніла ідея: чи не за
пропонувати будинковому управ
лінню провести спеціальну бе
сіду з власниками приймачів?..« 
Можливо, декому й не відомо, 
що забруднювати ефір різно- 
масною пошлятиною заборонено 
радянськими законами.

Отож кожен думав про своє.
А вірний супутник і друг ком

сомолі! Кіровоградщини «Редь
ко Кропива, який мав нагоду 
робити знімки «героїв» цього 
зборища, посміхнувся, і пішов 
до фотолабораторії. Взяв нові 
фотоплівки, кропив’яного віни
ка зв’язав і вирушив у дорогу.

Простує вулицями міста. При
дивляється, прислухається: гля
ди, якийсь навіжений і спробує 
вискочити в ефір. Тоді вже хай 
на себе нарікає. Свистітиме у 
повітрі кропива га так відшма
гає по спині і нижче спини, що 
до нових віників запам'ятає.

В. ІОР'ЄВ.

1

Одним розчерком

^ПРОБУЙТЕ намалюва- 
ти що фігуру одним роз* 

черном, не відриваючи олів
ця від паперу і не проводя
чи більш одного разу по 
одній і тій же лінії.

Т. в. о. редактора
В. КРАМАРЕНКО.

КІНОТЕАТР «МИР». Широко
екранний кольоровий фільм «Та
ємниця Жоао Карраль». Поча
ток о 10 год. ранку, 12, 2 і 4 год. 
дня. 6. 8 та 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Для дітей «Солдати в цивільно
му одязі». Початок о 10 год. 
ранку та 12 год. дня. «А якщо 
це любов?». Початок о 2 га 
4 год. дня, 6, 8, 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. Для дітей «Обе
режно, бабусю». Початок а 
9 год. ЗО хв. ранку. «Коли дере
ва були великими». Початок об 
11 год. ЗО хв., 1 год. ЗО хв., 
З год. 30 хв. та о 5 год. ЗО хв« 
дня. 7 год. ЗО хв., 9 год. ЗО хв. 
вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальний фільм «Німецька 
Демократична Республіка». Де
монструється без перерви з 10 
год. ранку до 8 год. 30 хв. вечо. 
ра. Художній фільм «Ластівка». 
Початок о 9 год. та 10 год. 50 
хв. вечора.

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора« 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова«
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