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І постанову 

ЦК ЛКСМ

і вдумливо 
юний друже,

новці комсомольських 
кадрів та активістів.

Постанова II пленуму 
ЦК ЛКСМ України допо
магає нам ясніше поба
чити свої плюси і міну
си, розкриває перспек
тиви і вказує шляхи ус
пішного здійснення взя
тих зобов’язань. Отже, 
всю роз’яснювальну ро
боту в кожній первин
ній організації треба по
ставити так, щоб донес
ти до свідомості всіх 
комсомольців, неспілко- 
вої молоді зміст цього 
документа. Треба, не 
гаючи жодного дня, мо
білізувати 
здійснення 
завдань, 
допущених 
недоліків.

Діяльність 
комсомольської
зації повинна бути прой
нята ритмом бойовито- 
сті, невичерпної ініціа-

у СЬОГОДНІШНЬОМУ 
номері газети ми 

публікуємо 
II пленуму 
України. Це документ, в
якому всебічно проана
лізована діяльність на
шої обласної організа
ції, вказано шляхи і за
соби для дальшого ус
пішного здійснення рі
шень XIV з’їзду ВЛКСМ 
і XIX з’їзду комсомолу 
України.

Глибоко 
вчитайся,
у кожний рядок цієї по
станови, і ти ясно відчу
єш той вагомий вклад, 
який вносить комсомо- 
лія області у здійснення 
завдань комуністичного 
будівництва. Славними 
ділами юнаків і дівчат 
позначений четвертий 
рік семирічки. В облас- « 
ті зріє багатий урожай 
кукурудзи на 195 тися
чах комсомольських гек
тарів; молоді тваринни-^ 
ки області за минуле^ 
півріччя зняли з відго-^ 
дівлі 98 тисяч голів сви-$ 
ней, вирощують 93 ти-0 
сячі голів телиць і 602^ 
тисячі голів птиці.

Було про що доповіс
ти на пленумі і робітни
чій молоді. При її без-£ 
посередній участі введе-^ 
но в дію 10 нових діль-^ 
ниць і цехів, здано б 
експлуатацію^чотири ав-& 
томатичних потокових 
технологічних ліній.

На трудовому рахунку £ 
комсомольців міста і 
села багато 
справ, десятки 
починань, 
рухові за 
працю. Та 
сягнуто в 
пройдений 
кличе нас , 
більших звершень. І не$ 
в характері комсомоль-^ 
ців зупинятися й милу-)} 
ватися здобутими успі
хами. Тим більше, що 
попереду у нас багатої 
нерозв'язаних справ, на|? 
що з усією прямотою^ _____ ____ __
вказується у постанові&градського і Миколаївсько- 
II пленуму ЦК ЛКСМ$го обкомів ЛКСМУ, пленум 
України. &ЦК ЛКСМ України відзна-

$ йдеться, перш за осе,§чає, що під керівництвом
І____ _____ ____ ..    & п о птї й іиі V лпгаиіааиііі нам і.

молодь на 
намічених 

виправлення 
УII

І
про те, що у нас не®партійних організацій комі- 
кожна комсомольська® тети комсомолу цих облас- 
організація стала бойо-®тей. озброєні рішеннями 
вим, життєдіяльним КО-®ХХІІ з КПРС та XXII 
лективом. Мають місце®з’їзду України, прово-
серйозні прогалини наїдять певну організаторську 
будівництві Новоукраїн-8 і масово-політичну роботу 
ського і Долинського» по мобілізації комсомольців 
цукрових заводів. Поде-£> і молоді на виконання рі- 
куди у колгоспах і рад-&шень XIV з їзду ВЛКСМ 
госпах погано поставлена^ та XIX з їзду ЛКСМ Украї- 
відгодівля свиней і- ви-й,ІИ*
рощування птиці. XXII з’їзд КПРС, нова

На пленумі вказува-% Програма партії викликали 
лось на незжиті елемен-и хвилю небувалого політич- 
ти формалізму в керів-»ного і трудового піднесен- 
ництві соціалістичними ня серед юнаків і дівчат, 
змаганням, непослідов-» Промова М. С. Хрущова на 
ність у пропаганді пере-»хіу з’їзді ВЛКСМ, рішен- 
дового досвіду. Викрито» .ряд упущень у виховній^»* комсомольських 3 13Д1В 

роботі, доборі і розста-|спРиинят1 комсомольцями

свій час

кожної 
органі-

тиви, самодіяльності. 
Це — святий обов’язок 
міськкомів 
комсомолу.

Всі ми повинні пам’я
тати, що високі зобов’я
зання приймалися не 
заради гучних слів. Во
ни мають стати бойовою 
програмою практичних 
дій, великою мобІлізую- 
чою силою. Слід органі
зувати планомірну пере
вірку виконання цих зо
бов’язань, вчасно під
бивати підсумки змаган
ня.

Попереду у нас бага
то невідкладних справ, 
нові трудові перемоги. 
Будь же, товаришу, ■ 
передозих лавах велико
го походу, щоб з кож
ним днем повнилася ча
ша комуністичного дос
татку, вагомішим ставав 
наш вклад у будівни
цтво комунізму!

і райкомів

| ПЕРЕМОЖНІ КРОКИ СЕМИРІЧКИ
И У повідомленні ЦСУ при Раді Міністрів СРСР про підсумки виконання держав” 
Иного плану розвитку народного господарства СРСР на 1962 рік за перше півріччя 
оговориться, що працівники промисловості виконали піврічний план на 103 проценти;) 
И порівняно з першим півріччям минулого року випуск промислової продукції збІЛЬ-г 
а шився майже на 10 процентів.
й Всі союзні республіки перевиконали піврічний план промислового виробництва з 
й цілому і по багатьох найважливіших видах виробів. Водночас ряд радиаргоспів не 
й викопав плаву виробництва окремих видів продукції, а Калінінградський, Вологод- 
й ський і Архангельський раднаргоспи недовиконали план також по валовій продукції 
И в цілому.
й По більшості видів промислової продукції план першого півріччя виконано і пере- 
й виконано. Разом з тим при зростанні виробництва дещо недовиконано піврічний план 
й виробництва чавуну, -автомобільних покришок, турбін, генераторів до турбін, мета- 
И лургійного і хімічного устаткування, ткацьких верстатів, тракторів, бурякозбиральних 
й комбайнів, ділової деревини, пральних і швейних машин, меблів, м’яса, тваринного

іІ. ,...... . .
Й тів. План зниження собівартості промислової продукції також виконано.ВІ__ _ ___ л_______ ____ . и....
К ком на 11 з лишком мільйонів гектарів. При цьому посіви ярих культур збільшилися 
К на 14 мільйонів гектарів, озимих культур — на 239 тисяч гектарів, а площа багато*.

$ (Закінчення на 3-й стор.).

Пролетарі всіх країн, єднайтеся! \

комбайнів, ділової деревини, пральних і швейних машин, меблів, м’яса, тваринного 
масла, продукції з незбираного молока.

В минулому півріччі було освоєно близько 300 нових найважливіших видів ма
шин, приладів і устаткування. В народне господарство було впроваджено близько 
одного мільйона чотирьохсот тисяч винаходів і раціоналізаторських пропозицій, ще 
дає понад 700 мільйонів карбованців економії в розрахунку на рік.

Піврічний план підвищення продуктивності праці в промисловості виконано. Про
дуктивність праці зросла порівняно з першим півріччям 1961 року на шість процен-

Працівники сільського господарства успішно провели весняні польові роботи. 
£ План весняної сівби виконано на 103 проценти. Посівні площі сільськогосподарських 

культур становили 215,7 мільйона гектарів, або збільшилися порівняно з минулим ро-

♦

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Неділя, 22 липня 1962 р.Рік видання VI 
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хороших)* 
чудових^ 

'притаманних )> 
комуністичную 
все, що до-); 

минулому --- )>
етап. Життя $ 

ДО НОВИХ, ЩЄ)І

А. 1. МІНОЯН 
ПРИБУВ У ІНДОНЕЗІЮ

ДЖАКАРТА, 20. (ТАРС). Сьогодні сюди на за
прошення президента Сукарно прибув з місією доб
рої волі перший заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР А. І. МІкоян.

На аеродромі високого радянського гостя зустрі
чали перший міністр Індонезії Джуанда, члени уря
ду, дипломатичні представники іноземних держав. 
На честь гостя було зроблено артилерійський салют 
і вишикувано почесну варту.

А. 1. Мікоян і Джуанда обмінялись промовами.

ПРО РОБОТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПО ВИКОНАННЮ РІШЕНЬ 

XIV З’ЇЗДУ ВЛКСМ ТА XIX З’ЇЗДУ КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ
І 7^7 К: ЛКСМ Україї жІ1 1

• -> 4 4

•ЗАСЛУХАВШИ та. обго- 
воривши звіти Юрово-

1

М. С. ХРУЩОВ НА КОРАБЛЯХ 
І В ЧАСТИНАХ ПІВНІЧНОГО ФЛОТУ

19 липня М. С. Хрущов разом з міністром оборони 
Маршалом Радянського Союзу Р. Я. Малиновськнм, 
головнокомандуючим Військово-Морським Флотом ад
міралом Флоту С. Г. Горшковим, начальником Голов
ного політичного управління Радянської Аармії і Вій
ськово-Морського Флоту генералом армії О. О. Спіше
ним, командуючим Північним флотом адміралом В. П, 
Касатоновим відвідали одну з військово-морських баз 
флоту, побували на кораблях і в частинах, розмовляли 
з офіцерами і матросами, цікавились станом бойової 
та політичної підготовки, життям і побутом особового 
складу. .

20 липня М. С. Хрущов і товариші, які його супро
водять, відбули в інші підрозділи Північного флоту. 
Сьогодні вони відвідали одну з баз підводних човнів і 
оглянули ракетні підводні човни з атомними енергетич
ними установками, ознайомилися з життям, побутом і 
навчанням підводників.

Товариші М. С. Хрущов, Р. Я. Малпновськнй, С. Г. 
Горшков, О. О. Єпіщев, В. П. Касатонов побували в 
усіх відсіках атомного підводного човна, розмовляли з 
офіцерами і матросами корабля.

Від імені Центрального Комітету КПРС і Радянсько* 
го уряду М. С. Хрущов подякував морякам за відмін- 
ну службу, за великі досягнення в освоєнні нової тех- 
піки і побажав їм дальших успіхів у бойовій 
тичній підготовці.

та полі-

молоддю як бойова програ
ма дій.

Повсюдно комітети ком
сомолу організували широ
ке обговорення і вивчення 
рішень з’їздів, накреслили 
конкретні заходи по актив
ній участі кожного юнака 
і дівчини у створенні ма
теріально-технічної бази 
комунізму, по вихованню 
молоді на високих принци
пах морального кодексу.

Головним у роботі ком
сомольських організацій Кі
ровоградської та Микола
ївської областей стала бо
ротьба за виявлення і мак
симальне використання ре
зервів виробництва, підне
сення продуктивності праці, 
зниження собівартості та 
підвищення якості вироб
люваної продукції, за ме
ханізацію та автоматизацію 
виробничих процесів в усіх 
галузях народного госпо
дарства. Широкого розмаху 
набуває змагання під гас
лом «Мій особистий вклад 
V будівництво комунізму», 
розпочали роботу штаби і 
загони «Комсомольського 
прожектора».

Здійснюючи рішення бе
резневого Пленуму ЦК 
КПРС, комсомольські орга
нізації колгоспів і радгос
пів цих областей спрямову
ють зусилля молоді на 
впровадження ефективної 
системи землеробства, під
вищення продуктивності 
тваринництва, розгортання 
руху «Станемо врівень з 
героями».

У цій роботі значну до
помогу сільським комсо
мольським організаціям по
дають комсорги та інструк
тори обкомів ЛКСМУ при 
територіальних виробничих 
управліннях.

Комсомольські організа
ції багатьох промислових 
підприємств, будов, тран
спорту ведуть наполегливу 
роботу по виконанню мо
лоддю виробничих планів, 
розгортанню руху за вико
нання семигодинних змінних 
завдань за шість годин, 
здійсненню шефства над

виготовленням нової техні
ки і прогресивної техноло
гії, впровадженню досвіду 
передовиків і новаторів ви
робництва.

Комсомольці і молодь Кі
ровоградської області роз
горнули змагання за виро
щення високих урожаїв ку
курудзи на 195 тгс. гекта
рів, у тому числі на площі 
82 тисячі гектарів при мі
німальних затратах ручної 
праці.

Значно краще ніж торік 
займаються вирощенням ку
курудзи комсомольські ор
ганізації Миколаївської об
ласті. Тут 822 комсомоль
сько-молодіжні ланки і аг
регати вирощують кукуруд
зу па площі 165 тисяч гек
тарів, в тому числі 221 аг
регат — за методом О. В. 
Гіталова. На комсомоль
ських гектарах своєчасно і 
якісно проведено сівбу ку
курудзи, організовано ста
ранний догляд за посівами. 
У другому періоді Микола
ївська обласна комсомоль
ська організація завоюва
ла першість у змаганні се
ред областей півдня.

Готуючись вчасно і без 
втрат провести збирання 
врожаю кукурудзи, комсо
мольські організації Мико
лаївської області активно 
взялися за ремонт з гаран
тією кукурудзозбиральної 
техніки силами комсомоль
сько-молодіжних бригад.

Комсомольці і молодь Кі
ровоградської і Миколаїв
ської областей у ці напру
жені дні по-бойовому вклю
чилися в збирання зернових 
і особливо гороху.

Молоді тваринники Кіро- 
воградщини за 6 місяців 
цього року відгодували і 
здали державі 98 тис. голГв 
свиней, вирощують 93 тис. 
голів теличок, 602 тис. го
лів птиці, на Миколаївщи- 
ні відповідно — 93 тис. 
голів свиней, 32 тис. голів 
теличок, 210 тис. голів 
птиці.

У боротьбі за дострокове 
виконання семирічки зросли 
нові комсомольські мая-

ки — Катерина Бойко, 
Олександр АцеХовський — 
з Миколаївської області; 
Володимир Яковлєв, Раїса 
Діброва — з Кіровоград
ської області та багато ін
ших.

У відповідь на Звернен
ня ЦК КПРС та Ради Мі
ністрів СРСР до працівни
ків сільського господарства, 
за прикладом передових ко
лективів, кращих людей 
села молоді трудівники пе
реглядають свої зобов’я
зання, визначають нові ру
бежі.

Комсомольські організації 
Кіровоградської і 
лаївської областей 
ідеологічну роботу 
рядковують боротьбі за ви
конання рішень XXII з’їз
ду КПРС, нової Програми 
партії, вихованню свідомих, 
активних будівників кому
ністичного суспільства.

Глибоке вивчення мате
ріалів з’їзду партії, утверд
ження принципів морально
го кодексу будівника кому
нізму сприяли підвищенню 
політичної і трудової ак
тивності молоді, народжен
ню нових корисних справ. 
Комітети комсомолу Мико
лаївської області організо
вують спільну роботу місь
ких і сільських комсомоль
ських організацій, в основу 
якої покладені принципи 
комуністичної співдружнос
ті, шукають активних форм 
ведення пропагандистської 
роботи.

Разом з тим пленум ЦК 
ЛКСМ України відзначає, 
що в діяльності Кіровоград
ської і Аіиколаївської об
ласних комсомольських ор
ганізацій мають місце істот
ні недоліки у виконанні рі
шень XIV з’їзду ВЛКСМ 
та XIX з’їзду комсомолу. 
України.

Основний з них полягає 
в тому, що обкоми, міськ
коми, райкоми, комітети 
первинних комсомольських 
організацій не добиваються, 
щоб кожна первинна ком
сомольська організація була 
бойовим, життєдіяльним ко-

• ••

Мико- 
всю 

підпо-
• ••

лективом, активною, удар
ною силою на всіх ділянках 
комуністичного будівництва.

Комітети комсомолу не 
завжди подають дійову 
практичну допомогу молоді 
у виконанні взятих соціа
лістичних зобов’язань, у ви
значенні головних напрям
ків у роботі, ще недостат
ньо ведуть боротьбу за під
вищення продуктивності 
праці, введення в дію всіх 
наявних резервів виробни
цтва, за створення нової 
техніки, слабо залучають 
молодь до акти' чої участі 
у громадсько-виробничій ДІ
ЯЛЬНОСТІ;

Кіровоградський і Мико
лаївський обкоми комсомо
лу погано здійснюють шеф
ство над будівництвом Но- 
воукраїнського і Долнн- 
ського цукрових заводів, 
Кіровоградського та Возне- 
сенського м’ясокомбінатів«

Пленум ЦК ЛКСМ Ук
раїни відзначає, що Кірово
градська і Миколаївська 
обласні комсомольські орга
нізації незадовільно вико
нують свої зобов’язання в 
галузі тваринництва, особ
ливо по відгодівлі свиней 
та вирощенню птиці.

Незважаючи на 
велика кількість 
тваринників 
виконує свої 
комітети комсомолу приді
ляють мало уваги роботі 
комсомольсько - молодіжних 
колективів, нерегулярно під
водять підсумки 
не надають їл 
гласності.

В Миколаївській області 
більшість комітетів первин-, 
них комсомольських органіч 
зацій не проводять соціаліс
тичне змагання між моло
дими тваринниками. Замість 
кропіткої організаторської 
роботи по мобілізації мо
лоді на виконання зобов’я-, 
зань по відгодівлі свиней

(Закінчення на 2-й стор.)«

• м

те, що 
молодих 

незадовільно 
зобов'язання,

змагання, 
широкої



(Закінчення).

Вільшанський, Хмелівський 
і Новопразький райкоми 
ЛКСМУ Кіровоградської 
області стали на шлях око
замилювання.

Комітети комсомолу Кіро
воградської і Миколаївської 
областей ще недостатньо 
ведуть роботу по узагаль
ненню і впровадженню у 
виробництво передового до
свіду, особливо в тварин
ництві, не добились того, 
щоб школи передового дос
віду стали основною фор
мою навчання молоді.

Пленум ЦК ЛКСМ Ук
раїни відзначає, що розмах 
і дійовість ідейно-виховної 
роботи багатьох комсомоль
ських організацій Кірово
градської і Миколаївської 
областей не відповідають 
вимогам сьогоднішнього 
дня. Комітети комсомолу 
не завжди враховують, що 
головною умовою участі 
молоді в успішному вико
нанні семирічки є дальше 
підвищення її комуністич
ної свідомості, ідейного гар
ту.

Комітети комсомолу Кіро
воградської і Миколаїв
ської областей послабили 
роботу по керівництву зма
ганням за комуністичну 
Працю, недостатньо займа
ються його поширенням, до
пускають формалізм.

У зобов'язаннях багатьох 
колективів, які виборюють 
або завоювали звання ко
муністичних, відображаєть
ся лише виробнича сторона 
змагання і не враховують
ся вимоги морального ко
дексу будівника комунізму. 
Лише незначна частина 
комсомольців і молоді уже 
працює за планами особис
тих вкладів у будівництво 
комунізму, особливо на 
селі.

Політико-виховна робота 
в ряді комсомольських ор
ганізацій носить поверхо
вий характер, не пов’язує
ться тісно з практичними 
ділами молоді.

Комітети комсомолу не 
доходять до кожного юна
ка і дівчини, слабо засто
совують активні форми 
Ідеологічної роботи — дис
пути, теоретичні конферен
ції, кінолекторії, вечори 
запитань і відповідей тощо, 
недостатньо виховують мо
лодь па революційних тра
диціях, героїці сьогодніш
нього дня, не добилися, 
щоб будинки культури, клу
би, бібліотеки, червоні кут
ки стали справді бойовими 
центрами проведення ціле
спрямованої політичної ро
боти серед молоді. Ще ма-

приділяеться за
молоді, яка пра- 
навчання у вечір- 
заочних школах, 
в Кіровоградській

ло уваги 
лучению 
цює, до 
ніх та 
особливо 
області.

Пленум ЦК ЛКСМ Ук
раїни звертає увагу бюро 
Миколаївського обкому 
комсомолу на незадовільну 
роботу по організаційно- 
політичному зміцненню ком
сомольських організацій, по 
залученню до лав ВЛКСМ 
передової частини робітни
чої і колгоспної молоді.

Серйозні недоліки допус
кає Кіровоградський обком 
комсомолу в підборі, роз
становці і вихованні кадрів 
комсомольських працівників 
і активістів. Мають місце 
факти, коли до керівництва 
комітетами комсомолу по
трапляють випадкові люди, 
нездатні забезпечити керів
ництво дорученою ділянкою 
роботи. Обком слабо на
вчає комсомольський актив, 
при міськкомах, райкомах 

: ЛКСМУ мало працює по
стійно діючих шкіл комсо
мольського активу, де б ак
тивісти підвищували ідей
но-теоретичний рівень, ви
вчали практику комсомоль
ської роботи.

Комітети комсомолу Кіро
воградської і Миколаїв
ської областей допускають 
серйозні хиби в стилі і ме
тодах керівництва первин
ними комсомольськими ор- 

1 ганізаціями, недооцінюють
• ролі цехових, бригадних і
■ групових комсомольських 

організацій, не залучають 
усіх комсомольців до актив
ної участі в громадському 
житті, не використовуюсь

1 повністю багатогранність 
: форм і методів роботи се

ред молоді, не добилися, 
1 щоб досвід кращих комсо- 
1 мольських організацій став 

надбанням усіх.
і Пленум ЦК ЛКСМ Ук

раїни вважає, що ці і по
дібні недоліки по виконан
ню рішень "XIV з'їзду 
ВЛКСМ і XIX з’їзду ком
сомолу України допускають 

! і інші обласні комсомоль
ські організації республіки.

Комітети комсомолу До- 
: нецької, Дніпропетровської 

та деякіїх інших областей
■ ще недостатньо спрямову

ють зусилля молоді на ус-
, пішне спорудження пуско

вих об’єктів 1962 року на 
ударних комсомольських

• будовах, слабо займаються 
, організацією соціалістично-
• го змагання, покращанням
■ умов праці і побуту моло- 
! днх будівельників.

У Ровенській, Чернівець-
• кім, Станіславській облас-
• тях мають місце факти гру-

бого порушення агротехні
ки вирощування кукурудзи. 
У Дніпропетровській, Лу
ганській, Харківській, За
карпатській та деяких ін
ших областях незаповільно 
виконуються зобов’язання 
по відгодівлі свиней, ви
рощенню птиці та кролів.

Багато комсомольсько-мо
лодіжних колективів молоч
но-товарних ферм, окремих 
молодих доярок Закарпат
ської, Тернопільської, Хар
ківської, Ровенської та ін
ших областей 
незадовільно 
свої зобов’язання по вироб
ництву молока.

Пленум підкреслює, що 
деякі комітети комсомолу 
за загальними показниками 
роботи підприємств, кол
госпів і радгоспів, за успі
хами окремих комсомоль
сько-молодіжних колективів 
не бачать істотних недолі
ків у діяльності комсомоль
ських організацій по вико
нанню прийнятих зобов’я
зань, часом не враховують 
трудовий ентузіазм молоді, 
її бажання працювати 
більш напружено, не доби
лися корінного поліпшен
ня масово-політичної робо
ти з молоддю, тісного зв’яз
ку пропаганди з життям, 
допускають серйозні хиби 
в доборі, розстановці та ви
хованні кадрів комсомоль
ських працівників та акти
вістів.

Пленум ЦК ЛКСМ Ук
раїни постановляє:

1. Зобов’язати Кірово
градський і Миколаївський 
обкоми комсомолу усунути

комсо-
по

■ XIV 
з'їзду ВЛКСМ та XIX 
з’їзду комсомолу України, 
зосередити увагу комітетів 
комсомолу на живій орга
нізаторській і -виховній ро
боті в первинних комсо
мольських організаціях про
мислових підприємств, бу
дов, транспорту, колгоспів 
і радгоспів, спрямувати всі 
зусилля комсомольців і мо
лоді на успішне втілення в 
життя історичних рішень 
XXII з’їзду партії, Програ
ми КПРС.

Слід добитися, щоб кож
на комсомольська організа
ція чітко визначила головні 
напрямки в своїй роботі, 
працювала ініціативно, ці
леспрямовано, мобілізовува- 
ла комсомольців і молодь 
на активну боротьбу за до
строкове виконання завдань 
семирічки — важливого 
етапу на шляху до комуніз
му.

2. Вважати першочерго
вим завданням обкомів,

республіки 
виконують

недоліки в роботі 
мольських організацій 
виконанню рішень 
з'їзду ВЛКСМ

міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ, первинних комсо
мольських організацій рес
публіки наполегливу бо
ротьбу за виявлення та ви
користання резервів вироб
ництва; постійне підвищен
ня продуктивності праці, 
широке розгортання змаган
ня серед молоді за достро
кове виконання державних 
планів і соціалістичних зо
бов’язань 1962 року, за різ
ке зниження собівартості 
продукції, підвищення її 
якості. Треба, щоб кожен 
юнак і дівчина мали свій 
план особистого вкладу у 
будівництво комунізму, на
полегливо оволодівали дос
відом передовиків і нова
торів виробництва, по-гос- 
подарськи розумно викори
стовували кожну машину, 
кожен механізм. Активніше 
залучати молодь до участі 
в раціоналізації і винахід
ництві. Покращити шефство 
над ударними комсомоль
ськими будовами, над ви
готовленням для них устат
кування, забезпечивши дост
рокове введення в дію пус
кових об’єктів 1962 року.

Пленум доручає бюро 
ЦК ЛКСМУ .вирішити пи
тання про здійснення шеф
ства комсомольських орга
нізацій республіки над бу
дівництвом ряду важливих 
підприємств вугільної про
мисловості Донецької, Лу
ганської та Дніпропетров
ської областей.

Комітети комсомолу по
кликані активізувати робо
ту по створенню в усіх 
комсомольських організаці
ях штабів та 
сомольського 
рад молодих 
громадських 
ськнх бюро 
постійно спрямовувати зу
силля на рішучу боротьбу 
з безгосподарністю, браком, 
простоями, вчити молодь 
керувати виробництвом.

Пленум ЦК ЛКСМ Ук
раїни вважає, що комітети 
комсомолу у відповідь 
Звернення ЇДК КПРС 
Ради Міністрів СРСР 
всіх працівників 
го господарства 
спрямовувати зусилля мо
лоді на успішне виконання 
взятих зобов'язань, напо
легливо боротись за ство
рення достатку продуктів 
сільського господарства.

Зважаючи на виняткове 
значення кукурудзи, як ос
нови різкого збільшення 
виробництва зерна і ство
рення міцної кормової ба
зи для тваринництва, колії-, 
тетам комсомолу слід до
битися виконання комплек
су агротехнічних заходів по

загонів «Ком- 
прожектора», 

спеціалістів, 
конструктор- 

і лабораторій,

на 
та 
до 

сільсько- 
повинні

догляду за кукурудзою на 
комсомольських гектарах, 
забезпечити належну підго
товку 
ської 
рання і збереження виро
щеного врожаю.

Пленум ЦК ЛКСМ Ук
раїни оголошує з 1 серп
ня ц. р. республіканський 
ударний двомісячник по за
готівлі силосу для громад
ського тваринництва і зобо
в’язує комітети комсомолу 
створити ударні загони, ор
ганізувати між ними дійове 
соціалістичне змагання.

Звернути увагу обкомів, 
міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ, комітетів первин
них комсомольських органі
зацій, комсоргів обкому 
ЛКСМУ територіальних ви
робничих управлінь на не
обхідність дальшого поси
лення боротьби молодих 
тваринників за різке збіль
шення виробництва продук
тів тваринництва, широке 
впровадження прогресивних 
методів праці.

3. Зобов’язати обкоми, 
міськкоми, райкоми
ЛКСМУ, комітети первин
них комсомольських органі
зацій піднести рівень ідео
логічної роботи, організову
вати глибоке вивчення мо
лоддю матеріалів XXII 
з’їзду КПРС, нової Програ
ми партії, рішень комсо
мольських з’їздів, вихову
вати юнаків та дівчат на 
славних революційних і 
трудових традиціях партії 
і народу, в дусі беззавітної 
відданості справі комуніз
му. Комсомольським органі
заціям краще використову
вати різноманітні форми 
пропагандистської та агіта
ційної роботи, пресу, радіо, 
телебачення.

Докорінно поліпшити нау
ково-атеїстичну роботу се
ред молоді, вести її в на
ступальному, бойовому ду
сі, рішуче боротися з про
никненням у свідомість ок
ремих юнаків і дівчат во
рожої ідеології, з пияцтвом, 
хуліганством та іншими ан
тигромадськими проявами, 
активізувати роботу ком
сомольців та молоді в доб
ровільних народних дружи
нах.

Комсомольські організації 
покликані ще з більшим 
розмахом вести роботу ло 
залученню молоді, яка пра
цює, до навчання, добива
тися, щоб кожний робітник 
і колгоспник набув необхід
ні загальноосвітні і спеці
альні знання.

Комітетам комсомол}' 
проявляти постійну турботу 
про організацію дозвілля та 
відпочинку молоді, добитн-

кожної 
організації

ся різкого піднесення рів
ня культурно-масової та 
спортивної роботи, всебічно 

комсомолі»- залучати до її організації 
до зби--молодь на громадських за

садах.
4. Комітетам комсомолу 

поліпшити організаторську 
роботу комсомольських ор
ганізацій, стиль і методи ке
рівництва, всебічно розви
вати ініціативу і самодіяль
ність, підносити роль і ав
торитет бригадних і групо
вих комсомольських органі
зацій, добиватися, щоб кож
ний комсомолець виступав 
активним борцем за пере
творення в життя рішень 
партії.

Предметом повсякденної 
турботи кожного комітету 
комсомолу повинно бути 
організаційно - політичне 
зміцнення комсомольських 
організацій, залучення 
лав ВЛКСМ передової 
тини молоді, особливо 
бітничої і сільської.

Обкомам, міськкомам, 
райкомам ЛКСМУ потріб
но повсякденно вдоскона
лювати роботу з секретаря
ми первинних, бригадних 
комсомольських організацій, 
групкомсоргами, позаштат
ними секретарями, керівни
ками штабів ударних заго
нів «Комсомольський про
жектор», систематично ор
ганізовувати навчання всіх 
категорій 
працівників 
практиці _

до 
час- 
ро-

*

РАДЯНСЬКИЙ
ХАРАКТЕР

ЛЮДИНІ було боляче. 
• ж Сильно, нестерпно. Не 
згинались в колінах ноги, 
вогнем палали обпечені ру
ки. Кожний необережний 
рух примушував стогнати.

Людині було боляче. Але 
вона не скаржилась, не пла
кала, не скреготіла зубами. 
Вона жартувала і сміялась. 
І хворі, які кожного дня 
тісним кільцем оточували
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комсомольських 
і активістів 

_.г____ _ комсомольської
роботи. Добитися, щоб при 
кожному райкомі комсомо
лу працювала постійно дію
ча школа комсомольського 
активу.

На комсомольську робо
ту слід висувати молодих, 
енергійних, ініціативних 
юнаків і дівчат, яким влас
тивий творчий підхід до 
розв’язання питань, гли
боке розуміння вимог часу, 
здатних повести за собою 
молодь на вирішення ве
личних завдань комуністич
ного будівництва.

.ж * '*
Пленум ЦК ЛКСМ Ук

раїни закликає комсомоль
ців і комсомолок, всіх юна
ків і дівчат республіки ще 
активніше втілювати в жит
тя величні накреслення 
XXII з’їзду КПРС, нової 
Програми партії, наполег
ливо і невтомно борртись 
за побудову комунізму в 
нашій країні.

СИЛЬНІШІ
ліжко Галі Кравчук, в ду
ші дивувались мужності ху
дорлявої дівчини.

Дивлюсь в усміхнене 
зблідле обличчя юнки і ду
маю: чому молоденька до
ярка кинулась у вогонь, що 
то за величезна сила, яка 
примусила її забути про не
безпеку? Адже все могло 
бути інакше. І, може, ніхто 
б навіть не звинувачував її 
в боягузетві. Але..

»ИВУТЬ в Олександрій- 
ському районі двоє: 

Володя Сахноі Галя Крав
чук. Йому—18 років, їй—20. 
Тільки вступили на світлий 
шлях самостійного життя. 
І тому так радісно, весело 
завжди світились очі юна
ка і дівчини. їм подобалось 
все: і робота в рідному 
колгоспі, і друзі, і рожеві 
світанки, які вони зустріча
ли на фермі, в полі. А особ
ливо люблять Володя і Га
ля п’янкі літні вечори, ко
ли небо мерехтить зіроч- 
ка.ми-світлячками, а на зем
лі задумливо пливе схви
льовано задушевна мелодія 
гармошки.

Володя й Галя в колі 
друзів підспівували. І зов-

сім не тому, що нехитра 
пісенька відповідала їх 
думкам. Ні, любов ще не 
знайшла доріжку в їх сер
ця. Просто, під музику кра
ще згадувати минуле, мрія
ти про майбутнє. Можливо, 
в ці хвилини, повні поезії 
і дзвінкої тиші, Володя ду
мав про батька, який заги
нув смертю героя в 1944 ро
ці. Хлопчикові тоді минуло 
лише два місяці. Він ніколи 
не бачив живого батька, не 
відчував дотику його теп
лих ласкавих рук...

К Галина в ті самі вечір
ні хвилини, можливо, мрія
ла про сільськогосподар
ський технікум. Вона має 
всі права вчитися. А чоти- 
рьохрічна робота дояркою 
допоможе краще засвоюва
ти теоретичні знання.

Володю, — зверта
лась дівчина до товари
ша, — може, гайда разом 
} технікум? Адже тобі лег
ше — середню освіту маєш.

Не тягне, — трохи по
думавши, відповідав 
юнак. — Механізатором 
стати — ото дїло| знаєш 
школи уві сні бачу себе за* кермом. Сиджу „а ВІІ”? 
а навколо, куди оком кіо

неш, поле розкинулося. Ні, 
не поле, а жовтозеленнй ки
лим. А вранці прокинусь — 
нема трактора. Мати біля 
печі порається. І забуваю 
я про свою мрію. Не можу 
я, права не маю поки що 
матір саму залишати. Важ
ко їй доведеться без мене.

Отак і жили герої моєї 
розповіді. Як і тисячі їх ро
весників, доїли корів, про
сапували буряк, до глибокої 
ночі засиджувались над ці
кавою книгою. І, звичайно, 
сперечались. Сперечались 
про все: яка команда силь
ніша —київське «Динамо» 
чи ЦСКА, хто краща ар
тистка — Еліна Бистріцька 
чи Руфіна Ніфонтова, тре
ба передавати по радіо сим
фонічну музику чи тільки 
джазову?

ДЕНЬ був схожий 
на десятки попередніх, 

неоі ні хмаринки, повіт
ря сухе й жарке.

— Володю, — сказала си
нові Мотря Степанівна, — 
пообідай, і підемо в степ 
буряки полоти.

В блакитному небі тріпо
тіли жайворонки,



•г,! ЧОМУ РАДІЛИ ДІВЧАТА
ЗА СТАРОЮ звичкою двічі на тиждень 

ПІСЛЯ ооботи Я ІАїллмги о

вий магазин № 10, 
Карла Маркса і Т. 
люсь з новинками, 
них. Так було і на 
незвичайне радісне ......
рігалось на обличчях продавців, щось 
приємне примушувало їх очі світитись 
щасливою посмішкою.

І X ЧЕТВЕРО. Четверо молодих. Але 
“ тут вже є й «ветерани». Лідія Наза

ренко, Ольга Портянська, Людмила Ко
лісниченко працюють в магазині з пер
ших днів його зідкриття, з 1958 року. 
Дівчата спеціальністю своєю володіють 
досконало. Це видно з того, як кожна 
з них вміє запропонувати книгу, нас
кільки знайома з літературою з того чи 
іншого

Коли заходиш до магазину, зразу ж 
впадає г ------------ ’ '

після роботи я заходжу в книжко- 
що на розі вулиць 
Шевченка. Знайом- 
купую необхідні з 

цей раз. Але якесь 
збудження спосте-

питання.

в очі величезна кількість літе-

ратури, , ........... ............ .. ....
лажі, красиві стенди, з любов’ю офор
млені вітрини. І зразу ж вашу увагу 
привертає напис: «Нові книги». Всі но
винки літератури, які одержує мага
зин, в той же день виставляються на 
спеціальному стенді. Любителі музики, 
відібравши ноти, тут же можуть прог
рати їх на піаніно. І до всього —- віль
ний доступ. Все необхідне вибирай сам, 
ознайомся, візьми потрібне. Дуже зруч
но!

Але головне багатство магазину — 
це люди, які всією душею вболівають 
за доручену роботу, які завжди праг
нуть допомогти відвідувачам у виборі 
необхідної літератури.

СЬ ПРОДАВЕЦЬ Лідія Назаренко 
розмовляє з високим молодим чо

ловіком. Юрій Любович з дитинства 
захоплюється музикою, володіє доб
рим голосом. Після закінчення серед-

високі, заповнені книгами сте-

ПЕРЕМОЖНІ КРОКИ СЕМИРІЧКИ
(Закінчення).

річних трав посіву минулих років скоротилася на 3,2 мільйона гектарів. Посіви цук
рових буряків фабричних збільшено на 142 тисячі гектарів, а на корм худобі — на 
І мільйон 480 тисяч гектарів. Кукурудзи посіяно всього 37 мільйонів гектарів проти 
25,7 мільйона гектарів у минулому році.

Поголів я великої рогатої худоби в колгоспах і радгоспах збільшилося за рік нз 
9 процентів.

При значному зростанні державних закупок продуктів тваринництва піврічний 
план закупок худоби і птиці виконано на 99,7 процента, а молока — на 90 процентів. 
План закупок яєць перевиконано. ч

Тривало дальше зміцнення матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів.
Чисельність робітників і службовців у народному господарстві СРСР зросла по

рівняно з першим півріччям минулого року на 2,8 мільйона чоловік, або на 4 процен
ти. В минулому півріччі населення одержало з суспільних фондів споживання на на
родну освіту, медичне обслуговування, соціальне забезпечення, оплату відпусток та 
інші виплати і пільги 14 мільярдів карбованців, або майже на один мільярд карбо
ванців більше, ніж у першому півріччі 1961 року.

Обсяг роздрібного товарообороту державної і кооперативної торгівлі становив за 
півріччя 40,6 мільярда карбованців, або 100,4 процента до плану.

«V великих розмірах здійснювалось житлове і культурно-побутове будівництво. 
Введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 20 мільйонів квадратних 
метрів, або на 26 процентів більше, ніж було введено в першому півріччі минулогометрів, або на 26 процентів більше, ніж було введено в першому півріччі 
року.

Досягнуто дальших успіхів у галузі народної освіти, розвитку науки і 
Підсумки першого півріччя 1962 року свідчать про дальше піднесення 

розвиток науки і культури, підвищення добробуту радянських людей.
■....... ■ ----- -------- — ■ !■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-------------------------------------

культури, 
економіки,

„Загальне 1 повне роззброєння—гарантія миру 
і безпеки всіх народів44

Під таким заголовком видавництво політичної літератури випустило в світ масо
вим тиражем брошуру з текстом промови товариша М. С. Хрущова.

Промову виголошено на Всесвітньому конгресі за загальне роззброєння і мир 10 
липня 1962 року.

(ТАРС).

ЗА ВОГОНЬ
— Дивіться, мамо, яка 

краса! — захоплено вигук
нув Володя.

Хлопець широко розкинув 
руки, наче хотів обняти все, 
Що бачив навколо. І рап
том, злякано замовк. На об
рії високо в небо злетів 
чорно-сірий клубок диму. 

- Іерез мить червоний язик 
полум’я лизнув далеку си
няву.

—- Корівник горить! — 
Схвильовано вигукнув Во
лодя і, кинувши сапку, мет
нувся бігти.
, — Обережно, 
Ледве встигла

£ вслід.
А Галя в цей 

далася додому.

синку! — 
гукнути

пас повер- 
, По дорозі 

зустрілася з Анатолієм Ле
щу ком.

— Ферма горить! — Ки
нув він на ходу. — Я за 
пожежною...

Коли прибігла, побачила 
залізничника Миколу Піс- 

комбайнера Івана 
Найденка, завідуючого фер
мою Миколу Гусака і Воло
дю Сахна. Кілька теляток 
вже було врятовано. Не 
роздумуючи, кинулась у па
лаюче приміщення.

— Володю, давай разом 
виносити. Одна не підніму...

Схопили з двох боків те
лятко — винесли. І знову в 
корівник. На Галі зайняло
ся плаття. Навіть не помі
тила.

— Згориш, дурна, — ви
лаявся хтось з колгоспни
ків.

Силою схопив дівчину за 
руку, облив водою.

...Одне теля, друге, п’я
те, сьоме... Здається, всі.

— Там ще одне, — зір
валася з місця Галя. — В 
самому куточку притулило
ся.

Кинулась у корівник. Во
лодя за нею. За густим чор
ним димом нічого не видно, 
важко дихати. А вогонь все 
сильніше й сильніше охоп
лює своїми червоними щу
пальцями приміщення. Ось 
вже запалали двері, тепер 
через них не вибратися. Ні
чого. Є запасні. З тріском 
обвалився дах. Зайнялися 
вогнем другі двері. А все
редині двоє сміливців. На
решті, відшукали тварину. 
Тепер можна й залишити

ОДИН

хворим — справа 
неприємна. До фі- 
болей часто-густо

ферму. Але як? Вся вона 
перетворилася у суцільне 
вогнище. Вихід 
проскочити через полум’я...

А через якусь годину Во
лодю і Галю вже оглядав 
хірург Олександрійської 
районної лікарні Микола 
Мокійович Бойко.

А ПІКИ другого й третьо- 
го ступеню з елемента

ми обвуглення — таким був 
діагноз.

Бути 
завжди 
зичних
приєднується почуття са
мотності. Але Кравчук і 
Сахно цього не помічали. 
Майже кожного дня на про
тязі свого двохмісячного 
перебування у лікарні ком
сомольці чули одні й ті ж 
слова санітарки:

— Володю, Галю, до вас.
Юнак і дівчина розуміли: 

знову приїхали друз]. Сек
ретар комсомольської орга
нізації Віра Цепайко, заві
дуюча клубом Зіна Ковпак, 
шофери Микола Кравцов і 
Леонід Сабодан привозили 
подарунки, розповідали 
колгоспні новини. Часто 
відвідували хворих голова

ньої школи працював на заводі «Черво
на зірка», брав активну участь в роботі 
хорового колективу Будинку культури 
ім. Калініна, зараз навчається в Кіро
воградському музичному училищі, В ма
газині він частий гість уже на протязі 
кількох років. Дома має велику музич
ну бібліотеку і зараз проглядає новин
ки, відбирає цікаві твори.

Чується чийсь тоненький голосок:
— Тьотю, а Баха «Маленькі п’єси 

для фортепіано» є?
За людьми і не видно покупця, який 

запитує про таку серйозну збірку. На
решті дівчинка протискується до про
давця і одержує п’єси Баха. Це Люда 
Топало, учениця середньої школи 
№ 11. І хоч ця дівчинка в школі ще 
тільки недавно успішно закінчила вив
чення азбуки, вона вже встигла осво
їти складну гру на фортепіано, відмін
но навчається в третьому класі музич
ної школи.

Покупців багато. Але й вибір у відділі 
великий. Тут і репродукції з картин 
видатних художників, ноти й література 
з різних жанрів мистецтва. Серед кни
жок — записки нашого земляка, видат
ного піаніста і педагога Генріха Густаво
вича Нейгауза «Про мистецтво форте
піанної гри».

У відділі художньої літератури за
відуюча дитячим садком № 19 Н. П. 
Зелінська разом з Ольгою Портян- 
ською відбирає книги для бібліотеки. 
Після комплектування літератури заві
дуюча відбирає серію репродукцій з 
картин про Леніна, які служитимуть від
мінним посібником в бесідах з малю
ками про найлюдянішу людину...

Багато доводиться працювати продав
цям, щоб магазин був справжнім вог
нищем пропаганди всього хорошого, що 
можна знайти на сторінках книг.

Д ЯК збільшити число покупців? Дів- 
** чата не стали чекати, поки нові 
відвідувачі прийдуть до магазину. Са
мі пішли до людей. З допомогою міськ
кому ЛКСМУ зібрали секретарів ком
сомольських організацій міста,, розпо
віли про форми розповсюдження кни
ги, разом з активом намітили, де, в 
яких організаціях можна вже зараз роз
почати розповсюдження літератури. 
Зв’язалися працівники магазину і з ке
рівниками підприємств та установ Кіро
вограда. Короткі бесіди, консультації. 
І ось з’явились філіали магазину — 
народні кіоски, які обслуговуються мо
лодими виробничниками на громад
ських засадах. Такі народні кіоски ство
рені на агрегатному заводі, на заводі 
імені Кірова, в обллікарні, в обласному 
управлінні культури.

Зачастили до магазину комсомоль
ці — громадські розповсюджувачі. За 
короткий строк кількість їх збільшилася 
вдвоє і зараз становить 32 чоловіка. Сім 
книгонош налічується тільки на швейній 
фабриці, де секретарем комітету ком

сомолу Тамара Сторожуй. За минулий 
рік вони розповсюдили літератури на 
324 карбованці.

Народний кіоск на агрегатному за
воді (секретар комсомольської орга
нізації Юрій Кваша) за півтора роки 

існування розповсю
див літератури на 
суму до 5.000 карбо
ванців.
ження 
диться 

лікарнях і

Розповсюд- 
книги прово- 
також в ба- 
в бібліотеках

місті універ- 
вже й там

гатьох аптеках, 
Кіровограда.

Не встиг відкритися в 
маг «Дитячий світ», а 
з явився столик з дитячою літературою,
який обслуговує працівниця магазину 
№ 10 Валя Колісниченко. Для постійних 
покупців магазин продає літературу в 
кредит.

ИЛ СЬ ТАК і добиваються дівчата, щоб 
якнайбільше літератури з’являлось 

на книжкових полицях трудящих. В ма
газині є відділ «Книга — поштою», 
яким завідує Людмила Колісниченко. 
Десятки посилок з книгами щоденно 
відправляє вона в усі райони області. 
Тільки за останній час відділом відправ
лено близько ста комплектів зібрання 
Творів В. І. Леніна, багато оидань тво
рів класиків української і російської 
літератури. Люда старається виконати 
кожне прохання, що надходить до 
магазину від багатьох трудящих нашої 
області, а також з інших місць рес
публіки.

Коли гортаєш сторінки книги відгу
ків про роботу магазину, зразу ж стає 
ясно, як трудяться його працівники. 
Кожний запис в книзі — теплі слова 
подяки працівникам магазину за добро 
обслужування, за знання своєї справи«

Дівчата вчаться, освоюють нові мето
ди роботи. Працюють вони творчо, ало 
це не значить, що у них немає інших 
захоплень. Люда Колісниченко грає на 
піаніно, Ольгу Портянську полонить 
поезія. Часто вечорами всіх їх можна 
зустріти на вулицях міста з червоними 
пов’язками дружинників.

БАГАТО ще можна розповісти про 
г дівчат з книжкового. Але в читачів 

давно виникло питання: «Що ж сталося 
в цей день в магазині?» А сталося ось 
що.

За високі досягнення в пропаганді 
та розповсюдженні літератури рішен
ням Міністерства культури УРСР та 
Республіканського комітету профспілки 
працівників культури колективу мага
зину № 10 Кіровоградського облкниго- 
торгу присвоєно звання «Краща книгар
ня» і нагороджено дипломом перемож
ця громадського огляду книгарень сис
теми Міністерства культури Україн
ської РСР. Почесною Грамотою Міні
стерства нагороджено 
магазином Василя Петровича

Ось чого якось особливо 
очі дівчат з 10-го магазину в 
А взагалі, весела, радісна 
ніколи не сходить з їх облич. Не ві
рите? Зайдіть в магазин і самі пере
свідчитесь. Адресу, напевно не забулиї

В. ЧАБАНЕНКО, 
інженер агрегатного заводу, 
зав. позаштатним відділом куль
тури.

м. Кіровоград.

завідуючого 
Валька, 
світились 

цей день« 
посмішка

МОЛОДИЙ комуцаіґ*

артілі Василь Васильович 
Пилипенко і секретар парг- 
організаціі Федосій Терен- 
тійович Бура. І, можливо, 
саме тепер Володя і Галя 
вперше по-справжньому 
зрозуміли, що таке сила то
вариства, зрозуміли зміст 
слів: «Людина людині — 
друг, товариш і брат».

...Я дивлюсь на усміхне
ні обличчя Галі Кравчук та 
Володі Сахна і думаю: чому 
оця тендітна доярка і мо
лодший за неї хлопчина ки
нулись у вогонь, що то за 
сила, яка примусила їх за
бути про небезпеку? Та ці 
питання 
відповіді.
цього не зробити, бо діяли 

і велінням гарячого серця.
М. БАРСЬКИЙ, 

спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені XIX 
з’їзду КПРС 
Олександрійського 
району.

і не потребують 
Вони не могли

за

На знімку: (зліва напра
во) Володимир САХНО, Га
лина КРАВЧУК та лікар 
М. БОЙКО.

♦ото В. КОВПАКА,

1:’ ОРЕСПОНДЕНШЯ «Чому пустують місця за пар- 
тами?», опублікована в номері газети за 5 січня 

ц. р.. обговорювалась на засіданні бюро Кіровоградсько
го міськкому комсомолу, а також на засіданні комісії 
пц роботі серед учнів шкіл робітничої молоді. Критика 
визнана справедливою. Дійсно, адміністрації заводів 
«Сільгоспдеталь», облтубдпспансера, виробничого ком
бінату «Дружба», взуттєвої фабрики неодноразово від
мовлялися надавати законні пільги для учиів-вечірни- 
ків. Пояснення зводились в основному до того, ЩО. 
мовляв, важко переміщати працівників по змінах. 
Міськком комсомолу інформував про це міський комі
тет КП України, просив вплинути на керівників згада
них підприємств і організацій.

Комітети комсомолу заводів «Сільгоспдеталь», агре
гатного, взуттєвої і швейної фабрик обговорювали на 
засіданнях питання навчання молоді в школах робітни
чої молоді, заслуховували тих, хто погано відвідує за
няття без поважних причин. Зараз в кожній первин
ній комсомольській організації складений перспективний 
план підвищення загальноосвітнього рівня молоді.

Критика на адресу комітету комсомолу агрегатного 
заводу правильна. Справедливо и те, що не в кожній 
комсомольській організації підтримують. тих юнаків і 
дівчат, які є хорошими виробничниками і. відмінно нав
чаються. Міськком зобов’язав секретарів комсомоль
ських комітетів розробити заходи по роботі з учнями 
шкіл робітничої молоді, планомірно, перетворювати їх в 
життя. На бюро міськкому обговорене питання про ро
боту комітету комсомолу заводу «Сільгоспдеталь» з 
учнями вечірніх шкіл, вказано на ряд недоліків.

Н. ІВАХНЕНКО, 
секретар Кіровоградського міськкому комсомолу.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР», 22 липня 1962 р., З стор.



За мир і дружбу—девіз молоді світу

Юність світу з нетерпінням 
чекає початку VIII Всесвітньо
го фестивалю молоді і студен
тів в Хельсінки. Скільки захоп
люючих зустрічей цікавих зна
йомств попереду...

Сьогодні ми публікуємо кіль
ка передфестнвальннх повідом
лень.

Фінляндія. — Я сподіваюсь, — 
сказав прем'єр-міністр Фінлян
дії А. Карьялайнен, — що VIII 
Всесвітній фестиваль молоді і 
студентів за мир і дружбу в 
Хельсінкі буде сприяти справі 
миру і взаєморозуміння між на
родами. Одночасно я висловлюю 
побажання, щоб у молоді, яка

приїде у Фінляндію з різних 
країн світу, залишились добрі 
враження про паш народ і його 
стремління. Ми хотіли б. щоб 
молодь постійно пам'ятала про 
нашу країну, як про державу, 
що проводить політику нейтра
літету і дружби, всіляко праг
не сприяти пом’якшенню між
народної напруженості.

НДР. 25 липня комфортабель
ний теплохід «Фелькер-фрейнд- 
шафт», що означає «Дружба 
народів», вийде з Ростокського 
порту і візьме курс на Хельсін
кі. На борту цього морського 
красеня, який використовується 
Об’єднанням вільних німецьких 
профспілок як плавучий Буди
нок відпочинку, буде знаходити
ся 500 юнаків і дівчат — пред
ставників молоді НДР на Все
світній форум молоді.

Зараз в республіці закінчу
ються останні приготування до 
фестивалю. Молоді робітники і 
селяни, студенти, молоді пред
ставники інтелігенції обрані 
делегатами на Всесвітній фес-

тиваль, виступають на моло
діжних зборах, розповідають 
про програму виступів делега
цій НДР.

Підсумкам підготовки було 
присвячено засідання президії 
фестивального комітету НДР, 
на якому було повідомлено, що 
молоддю країни підготовлено

Зараз німецька молодь чекає 
приїзду далеких гостей — 90 
юнаків і дівчат з Чілі, 32 пос
ланців з Аргентіня. а також 900 
членів делегації Франції і 100 
учасників Англії, які проїздом 
на фестиваль зупиняться на де
кілька днів в НДР. Тут будуть 
зав'язані перші узи дружби.ДО ФЕСТИВАЛЮ В ХЕЛЬСІНКІ

І ЗАЛИШИЛОСЬ 7 ДНІВ
для фестивалю 2 тисячі пода
рунків.

Разом з делегатами в столи
цю Фінляндії виїдуть учасники 
«Культур - Ансамблей» — ду
ховий оркестр Мансфельдсько- 
го міднорудного комбінату ім. 
Вільгельма Піка, молодіжний 
хор Лейпцігського університету 
ім. Карла Маркса та ін.

Гості побувають в округах Гал
ле, Лейпціг і Шверін, а потім 
разом зберуться в путь. Попере
ду в них — Хельсінкі.

Польща. На VIII Всесвітньо
му фестивалі молоді і студен
тів польська делегація буде 
представлена 220 робітниками, 
трудівниками ланів, учителями,

лікарями, інженерами, студен
тами, артистами, спортсменами.

Польська делегація виїде в 
Хельсінкі на судні «Мазовше». 
Воно буде своєрідним музеєм з 
численними експонатами,
які характеризують досягнення 
народної Польщі в післявоєнні 
роки.

Індонезія. Перший заступник 
міністра закордонних справ Ін
донезії Сувіто Кусумовідагдо 
прийняв індонезійську делега
цію на Всесвітній фестиваль мо
лоді І студентів. В складі деле
гації — молодь, яка підтримує 
національну боротьбу за звіль
нення Західного Іріану від гол
ландського колоніалізму. «Будь
те хорошими представниками 
індонезійської нації, — сказав 
він. — Покажіть на молодіжно
му форумі обличчя Індонезії, 
яка бореться, продемонструйте 
бойовий дух нашого народу, 
щоб заслужити співчуття всього 
світу нашій боротьбі за звіль
нення в цьому році Західного 
Іріану від голландського коло
ніалізму».
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НА ФЕСТИВАЛЬ В ХЕЛЬСІНКІ. Багато майстерності 
і творчої вигадки вклав колектив Ризького автобусного 
заводу у виконання почесного замовлення — виготовлен
ня тридцяти автобусів для обслуговування учасників 
VIII Всесвітнього фестивалю молоді і студентів в Хель
сінкі. Колона витончено оздоблених пофарбованих в 
приємні тона нових автобусів «Латвія» відправляється в 
Москву. Звідси машини підуть по маршруту Ленінград — 
Виборг — Хельсінкі.

На знімку: колона автобусів «Латвія» на комсо
мольській набережній в Ризі.

Фото Л. ПАНТУСА.

ТРИ години 
ВБИВСТВ

В Кіровограді закінчилися зо
нальні змагання авіамоде. 

лістів України. За першість бо
ролися спортсмени п’яти облас
тей: Одеської, Миколаївської", 
Кіровоградської, Херсонської та 
Кримської. В результаті напру
жених поєдинків перше загаль
нокомандне місце вибороли оде
сити. Кіровоградські авіамоде
лісти завоювали друге місце.

В особистому заліку наші зем
ляки Станіслав Зінов’єв та Ге
оргій Масловський стали чемпі
онами змагань. Вони не мали 
собі рівних серед суперників з 
кордовогоночнимн та тайперни- 
ми моделями.

Н. ПАЛИВОДА.
♦. * *

ДОБРОВІЛЬНЕ спортивне то
вариство «Спартак» провело 

обласні змагання з настільного 
теніса серед юнаків.' Гострі по
єдинки принесли перемогу ко
манді № 1 м. Кіровограда. Дру
ге місце завоювали гайворонні..

В особистій першості найкра
щих результатів домоглися, те
нісисти В. Шевчеш о. Ю. Кузь- 
менко, С. Козучін, Є. Вєрушкіна 
та інші.

Н. САВРАНСЬКИП.
♦ * *

В СЕЛІ Червоно - Кам’янці
Олександрійського району 

районним комітетом ДТСААФ 
підготовлено близько тридцяти 
шоферів третього класу і близь
ко п’ятдесяти мотоциклістів. 
Наступного місяця тут буде 
випущено знову велику^групу 
мотоциклістів.

Г. МЕРЛ1И.
----- <-----

Вирок 
захмелілого

*..На повному галопі бан
да Калвери вривається в 
маленьке село, розташова
не на кордоні між Мексікою 
і Сполученими Штатами 
Америки. Головорізи нещад
но грабують бідних жите
лів. Вожак банди спокійно 
випускає з пістолета, дві 
кулі в людину, яка цілком 

і справедливо обізвала його 
(і грабіжником.
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Чого тільки не буває в 
спорті! І особливо при фут
больних баталіях. Тут тобі 
й аплодисменти, і свист, і 
вигуки, і капелюхи злітають 
над чубатими та лисими го
ловами! Нічого не вдієш: 
така в болільників тактика, 
такі «бойові» прийоми. Іно
ді вони обрушуються на 
якогось невправного футбо
ліста, іноді — на всевладно
го суддю. Але від судді від
літають прямі і різані сло
весні удари, як горох від 
стіни, і він спокійно продов
жує бігати по зеленому по
лю, не випускаючи з зубів 
свого голосистого свистка.

Дещо по-іншому склала
ся гра між командами Ново- 
українського та Долинсько- 
го районів на першість об
ласної ради ДССТ «Кол
госпник». Матч проходив у 
Новоукраїнці. Незвичайно 
грали футболісти, незвичай
но «грали» болільники, не
звичайно грав свою роль і 
головний суддя змагань 
С. Захарченко.

А почалося все з підго
товки до матчу. Знаючи про 
те, що суддівська майстер
ність включає в себе знання 
найновітніїиих правил гри, 
оперативність мислення, рі
шучість, С. Захарченко ви
рішив неабияк підготувати
ся до змагань. Не гаючи 
жодної хвилини, він подав
ся до районної чайної.

— Налийте поміцнішої,— 
попросив буфетницю.

Запивши горілку водою, 
Захарченко молодецьке 
крякнув у кулак і подався 
на стадіон. В його суддій- 
ській голові роїлися далеко

не суддійські бісики, а ви
раз обличчя так і пашів рі
шучістю, сміливістю.

Почалася гра. Головний 
суддя став було вникати у 
гостро-спортивні ситуації, 
які то тут, то там виникали 
на полі, але оковита теж 
брала своє. С. Захарченко 
ледве встигав слідкувати за 
м’ячем. Невдоволено гули 
болільники.

— Чому ви не рухаєтесь 
по полю? — запитав його 
під час перерви секретар 
Новоукраїнського райкому 
комсомолу В. Тентюк.

— /1 тобі що?
— Та ви, здається, хиль

нули, товаришу?
— Не зводь наклепів!
Майже аналогічну відпо

відь відрубав Захарченко і 
голові районної ради ДССТ 
«Колгоспник» т. Долінов- 
ському.

...Другий тайм для судді 
і болільників був більш га
рячим. Першому, певно, 
двоїлися в очах гравці, дво
ївся м’яч, і він став допус
кати непростимі помилки. 
Так, наприклад, другий по 
рахунку м’яч долинчани за
били у ворота новоукраїн- 
ців з положення «поза грою». 
Не звертаючи найменшої 
уваги на сигнал бокового 
судді В. І щенка, С. Захар
ченко зараховує гол. На 
знак протесту В. Іщенко де
монстративно кидає свій 
прапорець і виходить з по
ля.

А серед болільників на- 
,ростала справжня гроза.

Коли необ’ єктивність за
хмелілого судді досягла 
своєї кульмінації, він, мля-

судді 
во диригуючи руками перед 
обуреним другим, боковим 
суддею С. Сатіріаді і грав
цями, дав свисток про при
пинення гри.

Матч не закінчено...
Вирок судді — 3:1 на ко

ристь долинчан.
Болільники тісним колом 

оточують С. Захарченка, (і (бродяги, 
вимагають пояснення при- 4 кого хл- 
чин такого свавілля. і

Факт кричущий. Поруїие-1 
но правила гри, перед сот- і 
нями прихильників футбола, ( 
ображено команди двох ра- ( 
йонів. Незважаючи на лис- і 
ти з обох районів, заступ-і 
ник голови обласної ради 1 
ДССТ «Колгоспник» І. А.1 
Агєєв ось вже півмісяця 
розтягує гуму мовчанки. 1

— А ми зарахуємо пораз
ку новоукраїнцямі — твер
до заявляє він. — Адже 
місцеві жителі зірвали 
матч...

Допустимо, болільники 
повели себе нетактовно. Не
мала вина в цьому праців
ників районної ради спор
тивних товариств тт. Долі- 
новського і Григорчука, рай
кому комсомолу, добровіль
ної народної дружини міс
та Новоукраїнки. Але ж ос
новний корінь зла треба шу
кати в іншому місці. Він 
лежить на совісті працівни
ків обласної ради «Колгосп
ник», які доручили суддій- 
ство судді-випивайленку.

Адже єдиний той факт, 
що С. Захарченко судив гру 
в нетверезому стані, пови
нен був би наштовхнути 
спортивних керівників на 
мужні, об'єктивні висновки.

В. ЮР’ЄВ.

І ніхто не бажає захисти
ли знедолених селян. Полі- 
I ція це зробити не може. 
1 Влада дивиться крізь паль- 
] ці. Місцеві жителі також 

І безсилі: у них немає зброї.
I і Хто ж все-таки визволить
II нещасних з біди, хто дасть 
11 нищівну відсіч бандитам? 
р«Є така людина!» — запев- 
І'няють автори нового амерн- 
Iіпапського фільму «ЧУДОВА 
^СЕМІРКА». Це безстраш
ний, добрий Кріс і шестеро 
І його друзів — ковбоїв.

(І Кріс дає згоду допомогти 
(•селянам і набирає для бо- 
Оротьби з бандою Калверн 
$ «здібних» людей. Всі вони 

г, які в пошуках лег- 
хкого хліба кочують з місця 
»на місце. їхня професія — 
} вбивство. Кожний з «лица- 
Ірів» під час вербування на

віть не цікавиться, куди їха
ти, кого захищати, і в кого 
стріляти. Єдине, що їх при
ваблює, — гроші і можли
вість зустрітися віч-на-віч 

із небезпекою. У них немає 
/почуттів патріотизму чи жа- 
ілю до нещасних мексіканців. 
т В цьому 
» ся, коли 
/ важливо

легко переконати- 
дивишся, як зне- 
ставляться «шука- 
---------------------- ОСО*О

чі пригод» до місцевого на
селення. Адже жоден з ков
боїв не сказав теплого, 
дружнього слова селянину.

Кріса, Чіко та їх друзів 
автори американського кіно- 
бойовика намагаються пред
ставити справжніми героя
ми. їм, мовляв, властива 
велика людяність, любов до 
пригноблених, вміння відда
ти власне життя за інтереси 
селян. Кінематографісти не 
шкодують фарб, щоб пока
зати представників семіркн 
в красивому світлі. У героїв 
фільму — чарівні посмішки, 
вони добре тримаються у 
сідлі, ще краще володіють 
ножем і пістолетом, прояв
ляють чудеса хоробрості. 
Але все це не може прикри
ти душевної спустошено
сті мушкетерів, їх глибокої 
байдужості до життя і інте
ресів простих людей.

...Востаннє пролунав пос
тріл, ще один труп розплас
тався на землі. Банда Ка- 
лвери розбита. Доброчес
ність перемогла. Закінчився 
фільм. І думаєш: яка ж ве
лика прірва між красиво- 
театральним витвором типу 
«Чудова семірка» і справ
жніми творами мистецтва! 
«Дев’ять днів одного року», 
«Битва в путі», «49 днів» — 
наскільки далекі ці фільми 
від американського бойови
ка! Далекі і- значніші, бо 
в них показано справжнє 
життя, а не ефектні, красиві 
картинки. -є*

О. ЗУБИЦЬКИЙ, 
працівник позаштат
ного відділу культури.

Наш конкурс
ЗАДАЧА № 10

Білі починають і виграють. За 
правильне розв’язання задачі 
шахнт одержує чоч.рн очка.
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На цьому позаштатний 
шахово-шашечний відділ 
закінчує свій конкурс. Ма
теріали про результати 
змагань будуть опублікова
ні в найближчих номерах 
«Молодого комунара».

ТВО редактора 
В. крамаренко.

Кінотеатр «Сивашець». Для 
дітей. «УВІЛЬНЕННЯ НА БЕ
РЕГ». Початок о І год. ЗО хв. 
дня. «ЧУДОВА СЕМІРКА». По
чаток (першої серії) О ,3. год, 
20 хв. дня та о 8 год. ЗО ’хв. ве
чора; (другої серії) о 10 год, 
ранку, 11 год. 45 хв. та 5 год. 
дня, 6 год. 45 хв. і І0 год. 15 хв. 
вечора.

м. Кіровоград, вуя, Луначарсьного, 36,
«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 

■оммтета ЛКСМУ, г. Кировоград.

і Напередодні славних роковині ВАРШАВА, 20. (ТАРС). 22 липня минають 18-і ро- г ковини народної Польщі. Міста і села набрали свят- Гнового вигляду.» На заводах, фабриках, новобудовах, в установах, бу- 1 динках культури, червоних кутках влаштовано фотовіт- !рини і виставки, які характеризують досягнення иарод- аної Польщі за 18 років: народна Польща виробляє за і рік ЗО мільярдів кіловат-годин електроенергії, 7,6 міль- }йона тонн сталі, 5 мільйонів тонн чавуну, видобуває І понад 106 мільйонів тонн вугілля, випускає 28 тисяч верстатів, 13 томобілів. Ці показники.
Наприкінці/нобудівна промисловість Польщі випускатиме продукції /в 40 раз більше, ніж до' війни.

тисяч легкових і 20 тисяч вантажних ав- цифри в 3—7 раз перевищують довоєннінинішньої п’ятирічки, у 1965 році, маши-

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-14, відділів — 50-24.

Б К 00237. Зак. № 4409.

Кінотеатр «Мир». «ІВАНОВЕ 
ДИТИНСТВО». Початок сеансів 
о 9 год. ЗО хв., 11 год. 20 хв., 
13 год. І0 хв., «ЧОЛОВІК СВО
ЄЇ ЖІНКИ». Початок сеансів 
о 3 год., 4 год. 50 хв. дня, о 
7 год., 9 год. 20 хв. вечора.

Кінотеатр імені Дзсржинсьхо- 
го. На літньому майданчику 
«ВЕСНЯНІ ГРОЗИ». Початок 
о 9 год. вечора. «МОЯ ЛЮ
БОВ». Початок о 12 год. 20 хв., 
1 год. 50жв.. З год. 20 хв., 4 год. 
50 хв. дня. 6 год. 20 хв., 8 год- 
та о 9 год. 30 хв. печора. Для 
дітей. «МАЛЕНЬКІ ІСТОРІЇ 
ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ...» Початок 
о 9 год. 30 хв та о 10 год. 
50 хв. ранку.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально- документальний фільм? 
«ТОВАРИШ» ВИХОДИТЬ В МО
РЕ», «КОНЦЕРТ НА ЕКРАНІ». 
Демонструється без перерви з 
10 год. ранку ДО 9 год. вечо
ра. Широкоекранний художній 
фільм «ДІВЧАТА». Початок о 
9 та о 10 год. 50 хв. вечора.

Редакція працює з 1и 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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