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І РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
Видання доповідей і виступів 

товариша М. С. Хрущова 
йдучи назустріч побажанням партійних і радянських 

працівників, працівників виробничих управлінь, керівни
ків і спеціалістів колгоспів та радгоспів, ЦК КПРС 
прийняв рішення видати доповіді і виступи товариша 
М. С. Хрущова в питаннях сільського господарства, по
чинаючи з вересневого Пленуму ЦК КПРС 1953 року.

Всього буде видано п’ять томів. У ці томи ввійдуть 
доповіді товариша М. С. Хрущова на пленумах ЦК 
КПРС, виступи на зональних нарадах працівників сіль
ського господарства, записки до Президії ЦК КПРС, 
присвячені проблемам розвитку сільського господарства, 
розмови з працівниками сільського господарства, а та
кож розмови з зарубіжними діячами в питаннях роз
витку сільського господарства СРСР.

Тепер вийшов перший том доповідей і виступів під 
назвою «Будівництво комунізму в СРСР і розвиток 
сільського господарства». В нього включено доповіді, 
виступи і записки до Президії ЦК КПРС з 
року по січень 1955 року.

Багато матеріалів, зібраних у першому 
куються вперше.

У доповідях і виступах товариша М. 
опублікованих у першому томі, поставлено
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вересня 1953

томі, публі-

С. Хрущова, 
найважливі

ші питання будівництва комунізму і розвитку соціаліс
тичного сільського господарства. Партійні, радянські 
кадри, працівники сільського господарства знайдуть тут 
відповіді на багато теоретичних питань, а також на ак
туальні практичні питання розвитку сільського госпо
дарства в період розгорнутого будівництва комунізму.
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країн, єднайтеся!
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наявних, є тіль
ки один при
чеп. Але людей 
на розванта
жування йо
го не виділя-
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Комсомольсько-молодіжний агрегат Григорія Пруса
кова з колгоспу «Перемога» Новопразького району за- 
вершив збирання кукурудзи на закріпленій за ним пло
щі. Кожний з 98 гектарів видав по 54 центнери кача
нистої.

Впорався із. своїм завданням агрегат Миколи Мака- 
ренка з колгоспу «Радянська Україна» Новопразького 
району. По 50 центнерів кукурудзи на круг одержано 
з площі 50 гектарів.

Ділом відповідає на заклик молодих шоферів Бобри- 
нецького району водій автомашини Ліда Біла з колгос
пу «40-річчя Жовтня» Петрівського 
тонно-кілометрів ' 
ки на перевезенні кукурудзяних вантажів.

району. 190—200
— такий показник молодої ентузіаст-

16 вересня «Молодий комунар» привітав молодого ком- X 
байнера колгоспу «40-річчя Жовтня» Устинівського 
району Миколу Васильченка з визначним трудовим ус- у 
піхом. За світловий день Микола зібрав своїм «ККХ-3» X 
14 гектарів кукурудзи. <

Ми попросили нашого позаштатного кореспонден- <; 
та Анатолія Демидова розповісти читачам як М. Василь- 
ченко виборював першість у змаганні з досвідченим ком- 
байнером І. В. Мазуренком. Нижче друкуємо його зари- £
совку. оНАПЕРЕДОДНІ І
--------------------------------------------------------------------------V

ІГИ МОЖНА ще кращої 
-*• погоди бажати, як ни

ні? Дійсно, золота осінь сто
їть — врожаями багата і 
погодою прекрасна. Білобо
кі буряки пнуться з землі
— копай нас, соняхи пос
хиляли важкі голови — зби
рай, шелестить стеблом по
льова «королева» — звіль
ни мене від важких кача
нів.

В артілі імені XX з'їзду 
КПРС Кіровоградського ра
йону на зерно треба зібра
ти 728 гектарів кукурудзи. 
Причому, вся надія повин
на бути на техніку. Керів
ники артілі че
кали чудового 
врожаю «коро- 
л е в и». Але 
урожай застав 
їх зненацька. 
Артіль має 
два комбайни 
«ККХ-3» та два
— «КУ-2». Ни
ми можна б збирати що
дня, принаймні, по 20—25 
гектарів. Скошують же в 
середньому по сім гектарів. 
Один «КУ-2» безнадійний— 
ні скатів, ні ланцюгів немає. 
Його й не збирались ремон
тувати. Другий «КУ-2» ви
користовують сяк-так, лише 
кілька днів пустили його ро
бити прокоси в масивах ку
курудзи. Фактично надійно 
працює один «Херсонець». 
Другий же, де комбайнером 
Йосип Ман, — півдня пра
цює, півдня — лагодиться.

При таких темпах роботи 
артіль збиратиме кукурудзу 
104 дні. Погода стоїть чудо
ва і не тільки можна, а й 
треба працювати повний 
світловий день. Починають 
же роботу комбайнери о 
дев’ятій годині ранку. Кін
чають — як сонце сяде. 
Приблизно 5—6 робочих го
дин втрачається щодня.

А якість роботи? Нема 
•_ нівечать 
комбайни

що й казати: 
врожай. Ходять 
по полю, качани збирають 
в причепи, а подрібнену ма
су просто розсівають полем.

—Схаменіться, що ви ро
бите? — кажу комбайнерам.

— Як це — що? Збирає
мо, — навіть не знітившись, 
відповідає 
Й. Ман.

комбайнер

що корм губн- 
вказівку дав

— Знаємо, 
мо, але таку 
Б. Гранат, агроном наш, —

відповідає тракторист А. На- 
горний.

— І правильно, і непра
вильно ми робимо, — го
ворить тракторист від іншо
го комбайна А. Кухта.—Не
правильно, — бо це все- 
таки корм, а правильно то
му, що подрібнену 
легше приорювати, ніж 
стебла, як торік було...

Значить, в артілі 
входить в традицію,
подрібнену масу приорюва
ти. А як же 
Невже колгосп 
силосу має? 
ні, — тільки 9 
заклали. А по 
16 тисяч мати.

артілі 
це неподобство не 
а різким окриком

масу 
цілі

вже 
щоб

з кормами? 
так багато 

Виявляється, 
тисяч 
плану

тонн 
треба

Ф. С.

я маю вдіяти? 
не вистачає, 
мені копійки 

буряк мені 
пла-

Голова 
Швендик 
пояснює, 
кидає:

— А що 
Транспорту 
Маса ця - 
коштує, а за
держава карбованці 
тить!

«Я», «мені»...— Не до ли
ця керівникові артілі вип’я- 
чувати свою персону.

Правда, буряки вивозять 
не колгоспні машини, а при- 
командировані з міста. На 
відвантаженні подрібненої 
маси від комбайнів до ферм 
працюють колгоспні маши
ни. Віддаль велика, отже 
не встигають масу відвози
ти. Чи не простіше б сило
сувати її курганним спосо-

бом на краю кукурудзяно
го масиву? Швенднк пояс
нює, що, мовляв, корови, 
які ходять тут по полю, її 
підберуть, хоча й без того 
їм є чим підпасатися — ад
же мишій добрячий виріс 
поміж кукурудзою.

На 17 вересня артіль іме
ні XX з’їзду КПРС прода
ла державі 1.100 центнерів 
кукурудзи в качанах. На 
току ж осідає її багато. 17 
вересня відправили на прий
мальний пункт 360 центне
рів, а надійшло сюди 539 
центнерів. На очищенні ка
чанів працює 100 чоловік. 
Але ніхто не знає, яка нор
ма, чистять скопом в за
гальні купи. Можна б чис
тити в ящики, а потім ни
ми ж вантажити на автома
шини. Це б прискорило від
правку зерна на приймаль
ний пункт. А так два ван
тажники вилами накида
ють качани 30—40 хвилин 
та розвантажують теж вруч
ну — 15—20 хвилин. А про
біг машини з току до стан
ції і назад забирає лише 
півгодини. То ж за день во
дії роблять тільки по 5— 
6 рейсів. Та й кожна з них 
перевозить в середньому 
21—22 центнери, бо є ма
шини, в яких борти не на
рощені.

В аджамській артілі іме
ні Леніна недбало викори
стовують техніку. Біля од
ного «ККХ-3», з чотирьох

ку та причіп
лювачу Д. Яноку доводить
ся самим косити, а потім 
цим же трактором, що тя
гає комбайн, відвозити ка
чани на тік і розвантажува
ти. То й не дивно, що при 
такій роботі комбайн зби
рає лише гектар—півтора 
кукурудзи за день. І це в 
той час, як по дві з лишком 
години простоюють автома
шини у вичікуванні очище
них качанів. Невже не мож
на автомашину використа
ти замість другого причепа 
до комбайна і виділити двох 
вантажників на наявний 
причеп? Безумовно, можна, 
але голова артілі 1. Т. 
Олексієнко, як видно, не ут
руднює себе таким підхо
дом до справи.

Хочеться кинути докір і 
комсомольцям артілі імені 
XX з’їзду КПРС: де ваші 
контрольні пости, де «Ком
сомольський прожектор»? 
Повчіться у своїх сусідів з 
колгоспу імені Леніна. Там 
спеціально виділено кількох 
дівчат, і вони після комбай
нів підбирають полеглі стеб
ла і качани. А у вас що ро
биться: на кожному метрі 
по 1—2 качани валяється 
та ще й подрібнена маса. 
То ж підрахуйте, які це 
втрати!

О. ШКАБОЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Кіровоградський район.

ОПОВИТІ сивим присмерком, вони сиділи тут же, 
узбіччі, біля кукурудзяного масиву, гомоніли. В ЦЄН- -чщ,

ЧУДОВИМ ДЕНЬтрі — голова колгоспу Микола Іванович Доброволь- 
ський. А навколо нього комбайнери, трактористи, шо
фери. г

Після підведення підсумків робочого дня-'-розмова пе
реключилася на найголовніше: як прискорити збирання 
кукурудзи, тепер вже зернової.
площі 1200 гектарів. Є до чого руки прикласти. Ясно, 
що основна, вирішальна роль в цій справі належить 
механізаторам.

— Як ви думаєте, хлопці, що нам треба зробити? Як 
упоратися з кукурудзою до Жовтневих свят? Є у кого 
пропозиції?
погляд

Адже вирощено її на

звернувся голова артілі і зупинив свій 
па комбайнерові І. В. Мазуренку.

За плечима цього досвідченого механізатора сімнадцять 
років роботи на комбайнах. А вперше сів на трактор ще 
в знаменному 1930 році. Знають його добре не тільки 
в колгоспі «40-річчя Жовтня», а й в усьому Устинівсько- 
му районі та області. Не раз, так би мовити, показу
вав клас у роботі.

— Ми вже довели, що 5—8 гектарів для «Херсонця» 
— не межа. Норми доводяться, щоб їх виконувати й 
перевиконувати. Проте ще ніхто не сказав, скільки най
більше може виробити за зміну ця машина.

— Мені здається, що при чіткій, злагодженій органі
зації праці «Херсонцем» за світловий день можна ско
сити гектарів дванадцять, — втрутився в розмову не
давній учень Івана Володимировича молодий комбайнер 
Микола Васильченко.

— Що ж, я приймаю виклик Миколи, — сказав Ма- 
зуренко.

— Чуєш, Миколо? Що ти на це скажеш?
— Змагатись, так змагатися. Але я ще не все ска

зав, — вів далі Микола. — Це вже до вас звертаюсь я, 
Миколо Івановичу. Хочу порахувати ті золоті хвилини, 
які часом доводиться губити протягом робочого дня. Що 
означає не відбити загінку заздалегідь, скажімо, звечо
ра? Ранком наступного дня ми вже втрачаємо добрих 
півгодини. А це ж тридцять, а то й більше соток незі
браної кукурудзи.

Або ще така «дрібниця». Не завжди і не всі шофери і 
трактористи заправляють свої машини в кінці робочого 
дня, а роблять це вранці. От вам і тут втрата золотих 
хвилин. Вважаю, що треба виділити для транспортуван
ня кукурудзи від наших двох комбайнів ще одну автома
шину. Возити ж далеко...

Уважно слухав голова механізаторів, а на закінчення 
сказав:

— Добре, хлопці, врахуємо ваші зауваження. Ну, а 
завтра, значить, за роботу.

рукою Микола Васильченко

дить сьогодні нам дощ? — зирнувши насторожено на 
небо, гукнув тракторист Леонід Мислнцький.

— Ні, день має бути чудовий, — підбадьорююче від
повів голова..

— Рушай! — махнув 
Леонідові.

На повну силу заревіли мотори.
— В добру путь! — ’кинув навздогін Микола Іванович.
О десятій годині ранку «Блискавка» повідомила: 

«Обидва агрегати працюють злагоджено. Агрегат М. А. 
Васильченка вже зібрав 3,2 гектара кукурудзи, агрегат 
І. В. Мазуренка — 3 гектари. Перехідний вимпел вру
чатиметься переможцеві о першій годині дня».

Робота кипіла. Та ось, коли вже було зібрано при
близно п’ять гектарів качанистої, агрегат Миколи зупи
нився.

— Хлопці-молодці, не підводьте себе іі нас, — кинув
з кабіни автомашини Іван Генералов і, показуючи в бік, 
де на повних парах мчав комбайн Івана Володимиро
вича, додав: —
перники».

На щастя, ніякої поламки не трапилося. Просто, зле
тів один із приводів. Через кілька хвилин агрегат знову 
рушив.

Одна за однією мчать до села навантажені кукуруд
зою автомашини. О першій годині на Миколиному ком
байні затріпотів перехідний Червоний вимпел.

А час летить. Вже й вечоріє. Низько пливуть тугі 
хмаринки, злегка пофарбовані позолотою сонця. І а стет 
ще живе, наповнений важким клекотінням моторів. Вже 
й сонце заховалося за обрієм. При сяйві місяця обидва 
комбайни роблять останній круг, підходять майже одно
часно до дороги. Востаннє заревли мотори. Якусь мить 
у полі панує незвична тиша. ф

В чеканні на обліковця, який заміряє скошену площу, 
механізатори не гають час, оглядають машини.

Трудовий день закінчився. Оточивши обліковця, при
сутні слухають результати.

— Комбайн Васильченка зібрав сьогодні 14 гектарів. 
У Івана Володимировича — 12,5 гектара.

Механізатори тиснуть один одному руки. Радісні при
вітання, жарти.

— Так, чудовий, гарячий день видався, — мовив до 
своїх колег Микола.

• • і. -..

• • • •:

І»Ой

Погляньте-но, як натискують наші «су-

В ДОБРУ ПУТЬ!
0СІПШИ ранок поволі брів росяними полями. Сірі 

хмари нависали над жовтіючими нивами, погойду
вались, немов туго натягнутий брезент.

— Як ви думаєте, Миколо Івановичу, не перешко- Анатолій ДЕМИДОВ. 
На знімку, комбайнер Микола Васильченко.



ПЕРЕМОЖЦІСЕКЦ1Я по роботі 
серед молодих 

тваринників, що діє 
при раді комсорга 
обкому ЛКСМУ по Новоукраїнському
територіальному виробничому колгоспно- 
радгоспному управлінні, підбила підсум
ки змагання комсомольсько-молодіжних 
ферм управління за вісім місяців.

Перше місце завоювала молочно-то
варна ферма № 1 колгоспу імені Суво
рова Рівнянського району (секретар 
комсомольської організації артілі Дуня 
Я роиіевська). Удій на кожну фуражну 
корову тут становить в середньому по 
1927 літрів молока. Першість на цій 
фермі утримують доярки Поліна Іва-

ДЛЯ ПОЧАТ
КУ з’ясує

мо: клітинки — 
це у зошиті, тов
стому, загально
му зошиті з сі
рими обкладин
ками, де мі
ститься чис
ленний табунець цифр, котрі 
повинні б означати вико- 

зо- 
Новопразького 

»району по тваринництву і в 
»тому числі й по відгодівлі 

4 свиней. Клітки ж, або заго- 
_г випад- 

I ку майданчики — це те міс- 
?пе. п«», власне, й повинно 

Рд «відгодовуватись те свинопо
голів'я, існування якого до

ко- ♦ водить сірий райкомівський 
■XX І зошит.

ЩО В КЛІТКАХ
І ЩО В КЛІТИНКАХ

щенко, Женя Іващен-® нання комсомольських 
ко, Марія Колісник, ^бов'язань 
Віра Сьомига. Г 
надоїли від

ної корови своєї групи відповідно по 
2284, 2259, 2156, 2112 літрів молока. Фер- іроди, а в кращому 
мі вручено перехідний Червоний вимпел • ку мяйлянчики — п 
обкому комсомолу, а передовим дояр- <ue, де, 
кам — грамоти Рівнянського Р* tninmnn 
ЛКСМУ та грошові премії.

Друге місце зайняла комсомольсько- 
молодіжна ферма колгоспу імені У 
з'їзду КПРС Новоукраїнського району ♦ ...Подорож по свинофер- 
(секретар комсомольської організації ар-^^* району розпочинаємо з 
тілі Надія Мовляк). Показник ферми Xколгоспу «Перемога», нав- 
по 1870 літрів молока від кожної ко- Іпроти якого акуратно ви
рові- 5 ведено в клітинках 186 і

5 350. Перша цифра стверд
жує, що стільки свиней вже 
відгодовано й здано комсо
мольською організацією ар
тілі, друга, — що оце стіль
ки голів стоять на відгодів
лі зараз.

Ось ми і в колгоспі. Але 
де ж ті свині, якщо про 
них не чув і сам секретар 
комсомольської організації 
колгоспу Олександр Ков
тун?

— Зобов'язань по відго
дівлі свиней наша організа
ція у цьому році не бра
ла, — говорить він на пре
велику досаду присутніх 
при цій розмові працівни
ків РК ЛКСМУ.

Отже, ні де інше, як в 
райкомівських кабінетах на
родились оті поросята. Ду
же відчутна їх відсутність 
на фермі колгоспу «Пере
мога», який виробив лише 
по 8 центнерів свинини на 
100 гектарів ріллі. А як же

Вони ♦ 
кож- *

••♦•♦♦♦«♦♦♦»♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»-♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦«♦♦♦♦♦♦♦♦І

Виробництво свинини по-новопразьки.

комсомол допомагає артілі 
долати відставання? З по
чатку року жодного юнака 
або дівчини не було на
правлено для роботи на 
свинофермі. Лише зовсім 
недавно прийшла туди ви
пускниця школи Ліда Со- 
куренко, але ходять чутки, 
що й вона збирається кину
ти роботу і виїхати.

Непривабливо характери
зує комсомольських керів
ників і те становище, яке 
склалось з відгодівлею сви
ней у новопразькому кол
госпі імені Леніна. Ніколи 
не підлягало сумніву пра
вило математики: якщо до 
нуля додати нуль, то й су
ма рівнятиметься'нулю. За 
новопразькими підрахунка
ми одержується інше: в 
жодній з трьох бригад арті
лі немає комсомольсько-мо
лодіжної свиноферми, немає 
членів ВЛКСМ, які б пра
цювали на відгодівлі сви
ней, але згідно даним рай
кому комсомолу в цілому по 
колгоспній організації тут 
вирощують 860 голів.

Звичайно, не скрізь так. 
Є в районі і молодіжні фер
ми, і молоді свинарі. Вже 
тривалий час є маяком для 
інших свиноферма колгоспу 
імені Кірова. Раніше тут на 
груповій відгодівлі свиней 
працював Василь Ковб, до
глядаючи одночасно по 500 
голів. Зараз молодий 
ніст В. Ковб завідує 
ринництвом бригади, 
свинофермі працює 
учень —

Щ№ МОТАЛА СІМ Я КОМСОМОЛЬСЬКА
ДЕЩО ПРО КУРЙОЗИ...

О КОСЬ, гортаючи папки 
и*-“- протоколів засідань бю
ро міськкому комсомолу, 
ми натрапили на одну до
сить курйозну персональну 
справу.
мольської організації 
училища Галя 
формує членів 
те, що учениця 
пиш, яка ще у 
нулого року 
комсомол, досі, тобто ДО 
квітня 1962 року, не одер
жала комсом ольського 
квитка.

Посипались запитання, 
з’ясування обставин, цієї 
прямо-таки не зовсім зро
зумілої ситуації. Неля дає 
плутані пояснення, що у неї 
неблагополучні сімейні об
ставини, що все якось не 
знаходила часу зайти в 
міськком і т. д. і т. п. Але 
все це, напевне, звучало 
якось непереконливо. Ад
же, вступаючи до лав ком
сомолу, дівчина у заяві обі
цяла свято додержувати 
обов’язків члена ВЛКСМ, 
виконувати статутні вимоги. 
І ось маєш: за півроку «не 
знайшла» часину, щоб за
йти до секретаря і одержа
ти квиток.

Кожний, хто вступав у 
комсомол, знає, яка це ра
дісна, урочиста подія. Вона 
вкарбовується в пам’ять на 
все життя. Н. Карапиш, як 
бачимо, своїм вчинком, 
зневажила довір’ям товари
шів, на перших 
порушила дану 
обіцянку.

Порадившись, 
ро дійшли до 
оголосити Н. Карапиш до
гану без занесення в осо
бову справу і видати їй 
комсомольський квиток. Бу
демо сподіватися, що це 
послужить предметним уро
ком для Нелі, і вона стане 
хорошою, активною комсо
молкою.

Секретар комсо- 
мед- 

Руденко ін- 
бюро про 

Неля Кара- 
вересні ми- 
вступила в

же порах 
на зборах

члени бю- 
висновку:

ІДОМО, що вступ у ком- 
сомол — справа сер

йозна. До цієї події юнаки 
і дівчата готуються не один 
і не два дні. Стараються ді
лом заслужити високу честь 
носити горде звання члена 
ВЛКСМ, глибоко знайом
ляться з Статутом. І як при
кро стає на серці молодій 
людині, коли вона, прий
нявши рішення стати ком
сомольцем, з самого по
чатку зустрічається з нічим 
не виправданою тяганиною, 
тим більше байдужістю. А 
таких безпрецедентних ви
падків можна навести без
ліч.

Робітник «ТЕЦ-3» Микола 
Бондар подав заяву про 
вступ у комсомол ще 18 
жовтня минулого року. Сек
ретар первинної організації 
Григорій Бабенко «марину
вав» документи аж до се
редини грудня. Ще більшу 
«оперативність» проявив 
міськком комсомолу — рі
шення зборів було затверд
жено на бюро аж 5 берез
ня 1962 року. Більше трьох 
місяців тривала процедура 
з прийняттям у члени 
ВЛКСМ Валентини Шесто- 
палової — робітниці рем- 
буддільниці вугільного гір
ничорудного комбінату. А 
хіба ці, хоч і поодинокі 
прикрощі, не передаються 
іншим, не насторожують 
юнаків і дівчат?

В міськкомі ЛКСМУ ви
знають свої промахи, ціл
ком правильно вважають, 
що до тих, хто ще не став 
членом ВЛКСМ, треба при
кріплювати активних комсо
мольців. Та головне все ж 
у рівні внутріспілкової, ви
ховної роботи кожної орга
нізації. Там, де молодь жи
ве по-знокровним життям, 
юнаків і дівчат агітувати 
«за комсомол» не доводи
ться. Це підтверджує саме 
життя.

ХОЧ БАЗА РОСТУ Є

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
21 вересня 1962 р., 2 crop.

Q А найобережнішими під- 
рахунками в Олександ

рії база росту міської орга-

нізації обчислюється майже 
о п’ять тисяч юнаків і дів
чат. Та чи пробували секре
тарі міськкому комсомолу 
А. Гончар та І. Орел пред
метно, по-діловому, розі
братися, чому, скажімо, 
довгий час не зростає кіль
кісно та чи інша первинна 
організація?

Бюро міськкому — бойо
вий штаб, який планомірно 
спрямовує діяльність пер
винних організацій. Але во
но саме досі ніяк не може 
визначити головної ланки в 
своїй діяльності, працює 
ривками. Хіба не ілюстра
цією цьому є те, що протя
гом восьми попередніх мі
сяців в комсомол прийнято 
на 58 робітників менше, 
ніж за відповідний період 
минулого року.

Широкої розмови про по
повнення комсомольських 
рядів у цьому році поки що 
не заходило ні на засідан
нях бюро, ні на пленумах. 
А в первинних організа
ціях якщо й згадували про 
це, то мимохідь, принагід
но. Дехто з членів бюро 

^може заперечити, мовляв, 
займаємося, турбуємося, 
«натискуємо» на секрета
рів. Але яка віддача? Чому 
тоді за поточний рік до 
комсомолу не прийнято 
жодного чоловіка в пер
винних організаціях Семе- 
нівської брикетної фабрики 
(секретар М. Скорик), «ТЕЦ- 
1/2» (секретар В. Грузин)? 
Невже немає бази росту на 
цегельному заводі 1/2, де 
секретарем Г. Силка, чи в 
міській лікарні № 1 (секре
тар О. Лисовський)? Адже 
ці організації теж не по
повнилися жодним ново
прийнятим комсомольцем?

В даному разі ми не від
криваємо для членів бюро 
міськкому чогось невідо
мого — вони самі про це 
добре знають. А от знайти 
час, щоб день, а, можливо, 
й два-три побувати в кож-

ній з цих організацій, ви
вчити питання, що хвилю
ють молодь, глибоко розі
братися В ЯКИХОСЬ П| 
мах — такий -------
ввійшов ) 
вожаків міськкому.

Після XIV з’їзду 
молу в первинних організа- 
ціях міста з’явилося багато «ві 
нових форм залучення мо
лоді до активної участі у 
виробничому і громадсько
му житті — активізувалося 
змагання за комуністичну 
працю, боротьба за осо
бистий вклад в будівництво 
комунізму, включаються _ 
все нові й нові «Комсо- • 
мольські прожектори» і т. д. X 
Всі ці засоби і слід повні
ше використовувати для 
зростання сім’ї комсомоль
ської.

В. КРАМАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

кому* 
тва- 

а на 
його 

демобілізований 
воїн Петро Лупін. Справи у 
Петра йдуть непогано — 
здано вже 200 голів, 553— 
на відгодівлі. Є всі підста- 

$ ви думати,* що річне зобо-
* в’язання — відгодувати 800 
t свиней, він виконає. Але
• хвилює інше. Тут немає ні-
♦ чого від прогресивного ме- 
«тоду групової відгодівлі, 
«крім, хіба що, безкліткового

j_ Xутримання. А механізація 
vrji- t пРа|4*» обладнання ферми 

іробле- ?самогодівницями, механізо- 
__ Звана роздача кормів і чист- 

і в

Лкої організації колгоспу 
Степан Мікуленко? Іноді 
мимохідь загляне у свинар
ник, та яка з того користь... 
Райкомівці частенько бува
ли у колгоспі раніше, коли 
В. Ковб ще тільки брався 
за нову справу. А потім, 
видно, вирішили, що все га
разд — прогресивний метод 
добре прижився.

Та це ще не все. Адже 
при таких умовах свинар 
не бачить полегшення у сво
їй праці. Навпаки, він до 
деякої міри стає «жерт
вою» прогресу, виконуючи 
вручну такий великий об
сяг робіт.

Чи будуть 
бов'язання 
свиней, взяті 
сомольською 
За підрахунками райкому — 
повинні. 7.940 
здано, 12.100 
на відгодівлі, 
переконались, на чому іно
ді будуються ці розрахун
ки. На хиткому грунті.

Для того, щоб навчитись, 
як забезпечити напевне 
виконання зобов’язань, но- 
вопразцям не треба далеко 
їздити. Треба лише узагаль
нити досвід комсомольців 
колгоспу імені Шевченка, 
які за 8 місяців вже ви
конали зобов’язання трьох 
кварталів по відгодівлі сви
ней і, безумовно, 
нують своє річне 
зання.

Комсомольська 
ція тут невелика 
58 чоловік, але 
секретар його Клава Доля 
знайшли людей і для робо
ти біля маточного поголів’я 
та вирощення поросят, і для 
відгодівельного пункту.

Падежу поросят 
немає. Молоді 
Ольга Дрюченко 
Павлюченко так 
ють їх, що вони

виконані зо
ло відгодівлі 
районною ком- 

організацією?

голів вже 
знаходиться 
Але ж ми

перевико- 
зобов’я-

організа- 
— всього 
комітет і

ГВКИЙ СТИЛЬ ще не ♦ пиртіа і чи
<ка приміщень? Цього і 

у;_прак_тику роботи «згадці нема.
♦ — У нас одна

комсо- — лопата й
ворить Василь Ковб, розпо-

• відаючи, як довго і безус
пішно добивається він, щоб 
І правління артілі подбало

----------- обладнання£про сучасне 
«свинарника.
* А чим допоміг
* нений секретар
*
♦

механіза- 
вила, — го-

йому звіль- 
комсомоль-

зовсім 
свинарки 
і Марія 
догляда- 

ростуть 
здоровими, не хворіють і не 
гинуть. А на відгодівельній 
групі хорошого приросту 
добиваються комсомолки 
Іра та Марія Авраменко.

Тут не .кидають слів на 
вітер. Тут праця — насам
перед. Варто б і Новопразь- 
кому райкомові комсомолу 
так будувати свою роботу. 
Це — надійніше, ніж балан
сування між сумнівними 
цифрами.

Т. БОДНАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

SS.va:S>xc;

Третій рік після закінчення 10 класів працюють на 
фермі рідного колгоспу комсомолки Марія Волощук та 
Маня Світенко. На рахунку молодих доярок вже біля 
2.000 кілограмів молока на кожну фуражну корову. Ус
піхи цих дівчат та їх подруг допомогли фермі заннятн 
друге місце по колгоспу і четверте по району. Свою ро- 
боту дівчата хочуть пов’язувати з навчанням. Зараз во
ни обидві готуються до вступу в сільськогосподарський 
технікум.

На з н і мі к у: доярки молочно-товарної ферми 
„ 7 колгоспу <3оря комунізму» Новоархангельського ра
йону Марія Волощук (зліва) та Маня Світенко (справа).

Фото Г. Голоднюка.
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У НАШ час ні в полі, ні на фермах 

не можна обійтися без людей, які б 
не знали досконало сільськогосподар
ські машини. Всі трудівники села ло
зинні оволодіти трактором, комбайном, 
автомашиною так, як ще порівняно 
недавно вони володіли сапою і серпом. 

Цінний досвід в оволодінні технікою 
набули в колгоспі імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського району. Комишуват
ська середня школа підготувала для

«нЛотЕ МАШИНИ
РАДЯНСЬКА держава постачає колгоспи і рад

госпи сучасними сільськогосподарськими маши
нами. З кожним роком зростає парк нових тракто

рів, комбайнів та іншої сільськогосподарської тех
ніки. На прикладі нашого колгоспу я бачу, які є вже 
чудові машини. Це не ті малопотужні трактори, що 
були в перші роки колективізації, а хороші маши
ни, вони стали нашими вірними друзями.

Багато механізаторів добре оволоділи могутньою 
технікою, по-господарському використовують трак
тори, комбайни, автомашини. Професія механізато
ра у нас на селі стала самою почесною.

Машинно-тракторний парк і далі буде рости. А 
це значить, що треба підготувати багато людей, які 
б добре володіли технікою.

Комишуватська середня школа в своїй навчально- 
виробничій бригаді готує для нашого колгоспу ме
ханізаторів 
ханізатори 
інші уміло 
чатам любов до техніки. З їх допомогою декілька 
десятків випускників школи разом з атестатами зрі
лості одержали свідоцтва трактористів, комбайнерів, 
шоферів, токарів. Багато з них прийшло в бригаду 
і тепер є членами нашого колективу комуністичної 
праці.

Кожний механізатор бригади поставив перед со
бою завдання: підготувати собі гідну зміну. Трак
тористи, комбайнери на практиці навчають кожно
го причіплювача водити машини, виконувати різні 
роботи на полях.

Так роблять і в багатьох інших тракторних брига
дах колгоспів Кіровоградщини. Наші сусіди — ме
ханізатори бригади комуністичної праці з колгоспу 
«Росія» (бригадир Віктор Андріяш) за останні три 
роки підготували 20 трактористів, комбайнерів та 
їх помічників. Всі вони закінчили Новоукраїнську 
середню школу № 3", де керівником виробничої 
практики В. Андріяш.

Гадаю, що настав ча<^ оголосити масовий похід 
за оволодіння спеціальністю механізатора широкого 
профілю кожним хліборобом і тваринником, кож
ним сільським юнаком і дівчиною. їх треба навчити 
водити трактори, комбайни, автомашини, управляти 
механізмами на тваринницьких фермах.

Підготовка механізаторів широкого профілю для 
сільського господарства в середніх школах, як це 
роблять в Комишуватській середній школі, — важ- 
лива державна справа. Вона посильна для кожної 
сільської середньої школи, для кожної тракторної 
бригади.

Я закликаю сільських юнаків і дівчат: вивчайте 
сільськогосподарські машини, ставайте механізато
рами, вас чекають машини на полях і на фермах.

О. ГІТАЛОВ, 
двічі Герой Соціалістичної праці, бригадйр 
тракторної бригади колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС.

широкого профілю. Наші досвідчені ме- 
Петро Перчун, Михайло Ткаченко та 
прищеплюють сільським юнакам і дів-

^ОСССГХССООСОСОСХХХХХХХЮОО

——     ж_______ посильної праці в кому ніс- 8
У тичному будівництві, подавати допомогу школі в піднесенні рівня політехніч- У 
Й неї освіти, рішуче піднести роботу учнівських виробничих бригад.

(З резолюції XIX з’їзду Ленінської Комуністичної Спілки 8 
й Молоді України). §
Ра^ООос^^оооООООООООСХХХЮСЮОО^^ХЮСЮОО^

У Треба всемірно залучати учнівську молодь до

^ОООООСОСООООСОХООООООООООСЇ

свого і сусідніх колгоспів понад сто ви
сококваліфікованих спеціалістів. Нині 
44 учні готуються стати механізаторами 
широкого профілю. Вони глибоко вивча
ють досвід роботи свого прославленого 
земляка Олександра Васильовича Гіта
лова та інших маяків виробництва.

Нижче ми друкуємо матеріали про 
досвід підготовки механізаторів, про 
школу юних гіталовців в Комишуватській 
середній школі.

8

МЩ0ІЄ ДРУЖБА
ШКОЛИ І АРТІЛІ

V СІ галузі колгоспного ви- 
& робництва з кожним ро
ком повніше оснащуються 
новою технікою. Механізу
ються трудомісткі процеси 
як у рослинництві, так і в 
тваринництві. Це вже сьо
годні вимагає підготовки та
ких працівників, які б знали 
основи агрономії і зоотех
нії, оволоділи трактором, 
комбайном, автомашиною, 
добре розбиралися в елек
тротехніці.

Саме таких спеціалістів і 
готує Комишуватська серед
ня школа. Так, лише за ос
танні роки в колгоспне ви
робництво прийшли випуск
ники школи Вадим Банник, 
Микола Прокопенко, Леонід 
Кононенко, Георгій Насипа
ний та інші. Вони працю
ють в тракторній бригаді 
Олександра Васильовича Гі- 
талова, а Галина Григорен- 
ко, Надія Петерс, Галина 
Петерс стали доярками. Ці 
молоді виробничники, ді
ставши хорошу підготовку 
в середній школі, добре зна
ють свою справу і є взірцем 
для інших колгоспників.

Між шкільною і колгосп
ною комсомольськими орга
нізаціями міцніє дружба. 
Проходять спільні спортив
ні змагання, концерти ху
дожньої самодіяльності, ве
чори. Колгоспні спеціаліс
ти — агрономи, кращі меха
нізатори подають посильну 
допомогу навчально-вироб
ничій бригаді школи.

Ми дуже раді, що передо
вий досвід колгоспного ви
робництва, досвід бригади
ра тракторної бригади на
шого колгоспу Олександра 
Васильовича Гіталова стає 
надбанням учнів, які в май
бутньому ввійдуть у нашу 
колгоспну сім’ю.

В. ЗАИЧЕНКО, 
голова колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС.

По стопах оатька
НЕМАЄ в с. Комишу в атому такого 

хлопця, який би після закінчення 
школи не зміг водити трактора. Влас
не, не лише юнаки. Бригадир нашої 
навчально-виробничої бригади Ліда 
Кравченко одна з перших в школі ста
ла механізатором.

— А як же інакше, — говорить во
на. — Буду, приміром, працювати до
яркою. На фермі машина завжди під 
рукою. Треба підвезти кормів — сама 
сідаю за кермо. / електрика не побіжу 
шукати, якщо доїльний апарат переста
не працювати. Все це в школі доско
нально вивчали.

Я з дитячих років захоплювалася ма
шинами. Батько мій — механізатор. Су
сідка Ольга Попов иченко — тракто
ристка. Та й. про Олександра Васильо
вича знаю немало. Він — гордість кол
госпу, до нього стільки гостей завжди 
приїжджало. А які тільки механізми 
прибули в його бригаду!

Коли в дев'ятому класі записували в 
групу юних механізаторів-гіталовців, я 
разом з своїми подругами Тамарою На
заренко та Олександрою Голуб перши
ми виявили бажання стати механізато
рами широкого профілю.

І ось минув рік наполегливого теоре
тичного і практичного навчання. Я ово
лоділа трактором і весною цього року 
з великою радістю повела сталевого ко
ня на ділянки шкільної навчально-ви-

, робничої бригади. Як згадаю свої перин 
«кроки», аж серце радісніше б’ється.

Я знаю, що праця, механізатора —

стануть
МЕХАНІЗАТОРАМИ
В с і

ДВА РОКИ тому я за
кінчив Комишуватську 

середню школу. Постало 
питання: куди йти працюва
ти? Безумовно, в свій рід
ний колгосп. Адже наш? 
школа дала мені спеціаль
ності верстатника і механі
затора. Тепер я токар ре
монтної майстерні в трак
торній бригаді О. В. і :та- 
лова. Поруч зі мною працю
ють токарями й слюсарями 
мої друзі Олександр Сте- 
ценко, Леонтін Карасенко. 
Старші товариші 
мене «секретам» 
пості.

Наш колгосп 
молодими механізаторами, 
які недавно закінчили шко
лу, такими, як Іван Крав
чук, Григорій Торба та ін
ші. Вони борються за те, 
щоб стати врівень з героч-

ми, справжніми гіталовця- 
ми.

Ще навчаючись у школі, 
ми працювали на полях, на
слідували .кращі традиції 
гіталовців, включилися в бо
ротьбу за звання «резерв 
бригад комуністичної пра
ці». А сьогодні я з гордістю 
повідомляю, що ми допо
магаємо вже учням серед
ньої школи стати механіза
торами.

Широкі плани оволодіння 
технікою народились у нас, 
коли ми читали промовунавчили

майстер-

вн»-

Ось вони, юні гітдловці 
трактористи учнівської виробни
чої бригади Комишуватської 
середньої школи.

На знімку (зліва 
право): члени учнівської ви
робничої бригади Ліда КРАВ
ЧЕНКО, Надія ОСИПЕНКО, 
Тарас ОСИПЕНКО, Люба КОР- 
ШЕНКО, Микола САГАЙДАК, 
Олександр КОБЗАР. 

почесна. Завдяки комплексній механіза- 
ції вивільнюється багато робочих рук, 
праця трудівників сільського господар
ства стає легшою. Коли закінчу середню 
школу, я, як і інші випускники, буду 
добре володіти технікою, водитиму трак
тор, комбайн, автомашину, буду справж
нім майстром механізованого обробітку 
просапних культур. А наші випускники 
Микола Руденко, Микола Ліповський 
вже стали хорошими трактористами.

Шкільна комсомольська організація 
виступила ініціатором створення школи 
юних гіталовців і поставила завдання: 
кожному учневі глибоко оволодіти осно
вами наук, за час навчання стати меха
нізатором широкого профілю, добре зна
ти сільськогосподарську техніку, техно
логію виробництва, глибоко вивчити до
свід роботи нашого земляка Олександра 
Васильовича Гіталова.

На полях навчально-виробничої брига
ди ми проводимо і дослідницьку робо
ту, зокрема вивчаємо роль і значення 
гербицидів при вирощуванні кукурудзи. 
Значну допомогу подає Олександр Ва
сильович. Він, як керівник виробничої 
практики, охоче передає нам свій бага- ■ 
тий досвід комплексної механізації.

Я вважаю, що готувати кадри меха
нізаторів широкого профілю для сіль
ського господарства може кожна сіль
ська середня школа.

Люба КОРШЕНКО, 
учениця 10-го класу Комишуват
ської середньої школи.

Микити Сергійовича Хрущо
ва в селі Калинівці Кур
ської області. М. С. Хру
щов знову нагадав нам — 
тримати курс на механіза
цію всіх галузей сільського 
господарства, щоб ще вище 
піднести продуктивність пра
ці в колгоспах і радгоспах. 
У нас 
хороші 
ріальна

все є для цього: і 
спеціалісти, і мате- 
база.
Вадим БАННИК,

токар колгоспної май
стерні.

гордиться

Мжедддді

Фото В. КОВПАКА.

НОМЕРІ газети за 26 серпня ц. р. був надрукова
ний критичний матеріал рейдової бригади лід наз

вою «Де ж обіцяні ключі?». Йшлося про те, що в Новій 
Празі з вини облбудтресту порушується графік будів
ництва школн-інтернату.

Як повідомив редакції головний інженер облбудтресту 
П. Круссер, матеріал обговорювався на виробничо-тех
нічній нараді буддільниці з участю голови Новопразько- 
го райвиконкому т. Григоренка і начальника будівель
ного управління № 2 т. Ільїна.

Розроблено графік закінчення будівництва гуртожит
ку на 330 чоловік, їдальні, господарчого корпусу і зо»-, 
нішніх комунікацій в грудні 1962 року.

♦ ж ж

ГруРБОТИ колишнього райцентру» — під таким за*
-*- головком в номері за 22 серпня ц. р. була надруч 

кована кореспонденція. В ній група наших читачів поч, 
рушила питання про те, що в колишньому райцентрі • 
Єлисаветградківці не турбуються про благоустрій. прф 
організацію дозвілля, про забезпечення населення товцт 
рами. '1 " і

Голова виконкому Олександрівської райради депутат 
тів трудящих О. Леонов повідомив ^редакції, що матої] 
ріал обговорено на засіданні виконавчого комітету.

Райфінвідділ зобов’язано оформити: безкоштовну пеі 
редачу на баланс колгоспу «Дружба» забудову пожежу 
ного депо, приміщення селищної Ради, контори, дитяі 
чих ясел.

Голову селищної ради т. Компанієць зобов’язано роз< 
горнути будівництво і ремонт тротуарів за рахунок 
коштів, виділених на благоустрій селища.

Головному лікареві райлікарні т. Кірєеву і завідую« 
чому районним відділенням соціального забезпечення 
т. Шпирко доручено вирішити питання про можливість' 
переміщення Будинку інвалідів на територію дільничної 
лікарні.

«МОЛОДИЙ КОМУНАіи.2А-«ересая'І962 р.. З стор*



Коло за колом за
біг очолює Микола 
Федосєєв. Я йду за 
ним. Намагаюся не

найсильніиіі бігуни-

А ЕІ КА атлетика... 
Хто думає, що це 

справді легкий вид 
спорту, той глибо
ко помиляється. _T-TWW-W
Дехто пробував, на- /■
віть, доводити мені, 
що немає ніякої 
складності- пробігти якихось там сто 
метрів чи стрибнути в довжину з роз
бігу.

— Як красиво долає перешкоди!
— Як легко біжить ось вже десятий 

кілометр!..
Ці вигуки захоплення не раз можна 

почути від прихильників ^королеви спор
ту» під час змагань. На жаль, мало хто 
з болільників знає про «кухню» трену
вань, де відшліфовується кожен рух, 
кожен крок спортсмена.

Коли я вперше приїхав до Кіровогра
да, в мене був лише третій спортивний 
розряд на середні дистанції.

— Гляди, — застерігали мене друзі,— 
в тебе є справжні суперники.

Йшлося про Віктора Даврика та Ми
хайла Викова. Правда, останнього я нє 
так то й «боявся», бо Биков на той час 
вже починав сходити із спортивної аре
ни.

І ось перші обласні змагання з лег
кої атлетики. Перший забіг на 800 мет
рів. На старті
середньовики Григорій Манойло, Віктор 
Лаврик, Вячеслав Воробйов. За інших 
я не хвилювався: вони були значно слаб
кішими від основної трійки.

Гримить постріл спортивного пістоле
та. Вириваюсь першим. Лідирую одне, 
друге коло... Ось до фінішу залишаєть
ся 200 метрів. Напружую всі сили, але 
тут якраз і обходить мене Віктор Лав
рик.

Невдача на перших змаганнях багато 
дечому навчила мене. Зробивши глибо
кий аналіз своїх попередніх тренувань, 
вирішив більше працювати над швид
кістю бігу, витривалістю. Для цього до
велося збільшити інтенсивність кросово
го бігу.

Коли раніше кожна дистанція долала
ся з уповільненим темпом, то зараз, 
крім підвищеного темпу бігу, довелося 
запланувати і періодичні прискорення 
на певних відрізках шляху. Довелося 
збільшити і пробіжні відрізки на доріж
ках стадіону. Замість 15 разів 
метрів почав бігати 15 — по 200 
по 100.

Крім гімнастичних та ігрових 
в основне тренування включив і 
зі штангою 
су. Немалу 
відіграла і 
настика.

Минуло 
команда:

— На старт!
Відчуваю, як схвильовано забилося 

серце. І хоч поруч не стартує В. Лав
рик, боротьба за кожну долю секунди 
обіцяє бути гострою, напруженою.

по сто 
і п'ять

вправ, 
вправи 

для розвитку плечевого поя- 
роль для дальших успіхів 

спеціалізована ранкова гім-

півроку. І знову лунає

СТРІЧКА
•_ „ відстати. На третьо-

В му колі Микола про- 
бує залишити мене 
далеко позаду. Але 

я йду буквально по п'ятах суперника 
Раптом... наступає період другого ди

хання. Забракло повітря. Груди немов 
хтось стиснув металевими кліщами. Фе
досеев виривається вперед... Хочеться 
зійти з доріжки, лягти на трав'яному 
полі і, забувши про все на світі, байду
же дивитися в небо.

Ось на мене насідають інші бігуни. 
Вже чую важкі подихи за спиною.

1 я, на єдину хвильку закривши пові
ки, намагаюся частіше працювати ру
ками, впевненіше йду крок за кроком.

— Фінішна стрічка повинна бути тво
єю! — скандують мені товариші-бо- 
лільники.

Наздоганяю Федосеева. До фінішу не 
більше, як 300 метрів. Йдемо поруч. До 
заповітної стрічки, принаймні, двісті кро
ків.

Обхід! Так, це була справжня пере
мога. Я виграв забіг у найсильніїиих 
легкоатлетів області!

— Чотири хвилини десять секунд, — 
коментують мій результат на півтора- 
кілометровій дистанції. На цілих п'ять 
секунд краще другого спортивного роз
ряду!

А через два тижні на республіканських 
змаганнях в Одесі я вперше виконав 
другий розряд і на 800-метровій ди
станції.

І знову тренування, напружені, про
думані. Якось на стадіоні підійшов до 
пене тренер В. И. Савченко, порадив:

— Треба збільшити кількість занять 
на тиждень, краще подбати і про кроси.

Я прислухався до цього зауваження. 
В зимові дні я став проводити кросові 
біги. Один з них — ЗО кілометрів, дру
гий. — 20. А за тиждень, включаючи й 
інші види бігу, набирається більше ста 
кілометрів.

Такий мій шлях до високого розряду. 
Його подарувала мені весна цього ро
ку: в забізі на три кілометри я виборов 
перше місце в області і вклався у нор
матив першого спортивного розряду. Че
рез деякий час у мене був ще один 
успіх. На матчевій зустрічі з черкаща- 
нами я встановив новий рекорд області 
в забізі на 1.500 метрів. Результат — 
4 хвилини 02.7 секунди.

Зараз продовжую тренуватись. Знаю, 
про те, що вперто тренуються й мої 
друзі — легкоатлети Григорій Манойло, 
Валерій Куленко, Григорій Мимрук. 
Чиєю ж буде фінішна стрічка наступ
них обласних змагань?

Це покаже майбутнє.
М. ПЕДЮРА, 

першорозрядник з легкої атле
тики.

с. Новомиргород.
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и 
о сі □ 
□ □ □ о
□□ о
□ £1 АГАТО листів одержує ре- 
д дакція комсомольського лі

та гро
жу риал у

про 
о свої враження від прочитаних в
□ журналі творів і часто запнту- 
о ють, що ж буде друкувати
□ «Дніпро» надалі, в наступному.

і н

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ—
пропагандисти „Молодого комунара“
□ АКІНЧИВСЯ конкурс на 
“ кращого розповсюджу
вача обласної молодіж
ної газети на друге півріччя 
1962 року, оголошений ре
дакцією «Молодого комуна, 
ра» разом з обласним від
ділом «Союздруку».

Приємно відзначити, що 
окремі громадські уповно
важені разом з редакцією 
активно проводили перед
плату на центральні і рес
публіканські молодіжні га
зети та журнали. Інструк
тор Долинського райкому 
ЛКСМУ Валентин Четвер-
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На знімках: перемож
ці конкурсу — громад
ські уповноважені по 
розповсюдженню «Мо
лодого комунара»—май
стер Кіровоградського 
училища № 1 Георгій 
Петрович Водоп’янов і 
секретар комсомоль
ської організації Кірово
градського профтехучи
лища № 2 Людмила Аб- 
рамівна Падурець.

Фото І. Назаратія.

$I
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так, наприклад, в комсо
мольських організаціях ра
йону розповсюдив 180 при
мірників 
нара».

Жваво 
ня газети 
му 
№ І. Майстер училища Ге
оргій Петрович Водоп’янов 
охопив тут передплатою 160 
молодих читачів.

В другому півріччі близь
ко 80 молодих паровозни
ків з міста Гайворона ста
ли читачами обласної моло
діжної газети. В цьому не
мала заслуга секретаря ком. 
сомольської організації під
приємства Людмили Сав- 
ранської.

Розглянувши матеріали 
конкурсу, редколегія газе
ти і обласний відділ «Союз
друку» першої і другої пре
мії вирішили не присуджу
вати.

Третю премію — фотоапа
рат «Зоркий»—присудити ін
структору Долинського рай. 
кому комсомолу Валентину 
Петровичу Четвертаку, який

«Молодого кому-

велося розміщен- 
в Кіровоградсько- 

ремісничому училищі

розповсюдив 180 примірни
ків «Молодого комунара».

Четвертими преміями —. 
особистими бібліотечками — 
премійовані майстер Кіро
воградського ремісничого 
училища Георгій Петрович 
Водоп’янов та секретар 
комсомольської організації 
Кіровоградського профтех
училища № 2 Людмила Аб- 
рамівна Падурець, яка охо
пила передплатою ІОІ-го 
юнака і дівчину.

За активну участь в роз
повсюдженні «Молодого 
комунара» редколегія газети 
нагородила похвальними 
грамотами Л. ІО. Савран- 
ську — секретаря комсо
мольської організації Гайво- 
ронського паровозоремонт
ного заводу, секретаря пер
винної комсомольської орга
нізації 
Жовтня» 
району В. X. Працька 
секретаря 
організації колгоспу «Запо
віт Леніна» Маловисківсько- 
го району А. Ф. Колесник.

артілі «Ю-річчя 
Гаиворонського 

“ та
комсомольської

Мишцші ІюзпюбасЬзІеіі^ацел

грома д-
уповноваженому, 

якнай- 
газети,

— ГО- 
сЗвез-

«Люди і звірі»... Багато 
«гей та рецензій прочитали 
про цей кінофільм, поки 
з’явився на екранах Кіровогра- о «Дніпро». 
Д Ц • і_

Ще за кілька днів до почат- □ 
ну демонстрування картини гля- £ 
дачі заповнили каси кінотеат- о 
рів. Йшов попередній продаж ьі963 році Охоче ДІЛІІМОСЯ Ііашп. 
квитків. § ми планами

о Як і в кожному «товстому»
□ журналі, у нас е великий відділ 
о прози, де щономера друкуються

багді □ ТП°РИ провідних майстрів сло- 
‘ о ва і письменницької молоді. В

□ кінці 1962 і на початку 1963 р.
• ’ о ми познайомимо читачів з ромя-

□ иом В. Козаченка «Блискавка»,
3 § що розповідає про героїчну бо-

пппКити о ротьбу комсомольського підніл- 
Р не □ ля иа УКРЗЇНІ в роки Вітчизня- 

ЛсИОЇ війни. До цього твору ду- 
адміністратора кінотеатру імені § же .бл,,зька за своею темо,° і 
Дзержинського Л. М. БроншпІ- ° повість Василя Земляка «Під- 
ца з проханням роз’яснити нам о полковник Шиманський», в якій

і. ■йи’Г’* 
глядачів». •. °

— І глядачі не скаржаться,— □
говорить адміністратор. — Один ° 
був такий, що першу серію ба- о 
чив, та й того ми умовили взя- ° 
ти квитки иа дві серії зразу, о 
А взагалі, це рішення обласно- ° 
го управління культури. о

...Дзвонимо заступнику на- о 
чальника обласного управління § 
культури Г. П. Сидоровичу. о

— Так, це ми дали вказівку. □
Для експерименту. А всіх ° 
скаржників направляйте до ме- о 
не. Хто бажає дивитись другу ° 
серію, хай чекає наступного о 
понеділка. °

Оце й увесь експеримент! А □ 
для чого він? Про це не сказа- ° 
ли ні т. Броншпіц, ні т. Сидо- о 
рович. Чекаємо відповіді від ° 
начальника обласного управлін- а 
ия культури т. Жеребцова. Мо- § . 
же, він пояснить... . о

□
В. КОРАБЛЬОВ. о

ста-;
о гературно-художнього 

в|и □ мадсько-політичного
Читачі пишуть

□
В кінотеатрі імені Дзержин-^ 

ського квитки продаються тіль- □ 
кн на дві серії зразу, тобто на р 
два сеанси підряд, і не зважаю- о 
»’н на те, що першу серію С— ь 
то кіровоградців встигли поди- п 
витись в кінотеатрі «Сивашець»-с 
що не кожний має час просиді- □ 
ти чотири години в залі кіно
театру, та н не кожному 
ров’я дозволяє це ; . 
квитки на одну серію вам 
продадуть. Ми звернулися

Дзержинського Л. М. БроншпІ- ° повість_ ___________ •______  _  - «
таке положення. Він повідомив, ° оспівуються партизанські похо- 
що це зроблено «за проханням □ ДИ» рейди по ворожих тилах.

*
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ТРІУМФ
го управління культури. 

...Дзвонимо заступнику

культури Г. П. Сидоровичу.

„ТРІУМФА«
Абсолютний рекорд ■ 

швидкості на мотоциклі ■ 
встановив американець £ 
Б. Джонсон. Він виступав на ■ 
англійській машині «Грі- ■ 
умф-650». ■

Одну милю з ходу він ■’ 
пройшов з швидкістю 358 км в 
за годину. Джонсон висту- 
пав на відомій трасі озера 5 
«Солт Лейк» в районі міста ■ 
Бонневіль (США). Поперед- ■ 
ній рекорд, встановлений в 2 
1956 році на мотоциклі ■ 
«НСУ». перекрито на 19 кі- 2 
лометрів. ■

напружена, вщерть сповнена не
безпеки праця радянських роз
відників.

Нові твори для журналу го
тують Олесь Гончар, Юрій Зба- 
нацькпй, Іван Сенченко, Михай
ло Чабанівський та інші пись
менники.

Безумовно, зацікавить читачів 
і повість молодого письменника 
Геннадія Завгороднього «Поба. 
чення в степу» про героїчне по
коління комсомольців—підкорю
вачів цілини, а також твір Бо
рислава Карапиша «Сьогодні ми поети молодшого покоління 
не на параді», в якому йде мо- Дмитро Павличко, Ліна Костей, 
ва про наших молодих сучас- ко, Віталій Коротші, Володимир 
ників, юнаків і дівчат, що ут
верджують нову комуністичну 
мораль, нові стосунки між людь.
ми.

Назову ще ряд творів, які бу
дуть опубліковані в журналі, 
це — перш за все, кіносценарій 
Олександра Довженка «Украї
на в огні», роман Іллі Дубин- 
ського «Командарм Якір» — 
про життя і діяльність видат
ного полководця громадянської 
війни І. Є. Якіра, гумористична 
повість Миколи Білкуна, в 
якій дотепно висміюється ук
раїнське і російське панство, по
казано боротьбу народу за своє 
визволення. Ми також познайо
мимо читачів з новими повістя. 
ми молодих прозаїків Володи
мира Дрозда. Євгена Гуцала та 
інших, а також з новими тво
рами пригодницького жанру 
Миколи Далекого та чеського 
письменника Павела Гануша.

Велике місце «Дніпро» відво
дить критиці та бібліографії. 
Буде продовжена розмова про 
творчість молодих.

В наступному році на сторін
ках журналу виступлять май
стри поетичного слова Максим 
Рильський, Павло Тичина, Во
лодимир Сосюра, Микола Ба
жай, Андрій Малишко, а також

ч»

Коломієць та інші.
Щономера «Дніпро» друкува

тиме розділ «Дніпровські ус
мішки», де виступатимуть як 
молоді гумористи, так і визна
ні майстри сатири — Степан 
Олійник, Федір Маківчук, Олек
сандр Ковінька, Дмитро Білоус. 
Сергій Воскрекасенко та інші. 
На допомогу художній самоді
яльності клубів, будинків куль
тури ми й надалі друкуватиме
мо одноактівки, байки, паро-

м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36
«Молодой «оммуаар» «» <____

дамэтета ЛКСМУ0 n Жврмюпши
орган Кировоградского ©б л а ст ноге

Редакція газети разом з 
обласним відділом «Союз
друку» вирішили продовжити 
конкурс на кращого гро
мадського уповноваженого 
по розповсюдженню «Моло
дого комунара» на 1963 рік.

Для переможців конкурсу 
встановлено три індивіду
альних премії.

ПЕРША ПРЕМІЯ — фо
тоапарат «Зоркий» — буде 
вручена кращому 
ському
який розповсюдить 
більше примірників 
але'не менше 200.

ДРУГА ПРЕМІЯ 
дннник «Сатурн» або
да»—буде вручена тому гро
мадському уповноваженому, 
який охопить передплатою 
якнайбільше читачів, але не 
менше 150 чоловік.

ТРЕТЯ ПРЕМІЯ (дві) — 
особисті бібліотечки. Вони 
будуть вручені тим активі
стам передплати, які роз
повсюдять якнайбільше, але 
не менше 100 примірників 
газети.

Передплата повинна бути 
обов’язково на весь рік.

Редакція разом з облас-

дії, конферанс під рубрикою 
«Вам, самодіяльні актори».

У відділах «Публіцистика», 
«З тобою нам жити в комуніз
мі», «Шляхами полум’яної юно
сті», «Наука і культура» бу
дуть друкуватися матеріали про 
молодих будівників комунізму, 
нариси, розповіді про тих, хто 
дерзає в труді І навчанні, в 
усіх галузях науки і культури.

Сподіваємося, що в новому 
році наш журнал стане ще 
більш популярним серед чита
чів і принесе їм багато нового 

цікавого.
Олексій КАРАТЄЄВ, 

заступник відповідального 
редактора журналу «Дніп
ро».

й

РУЖЕІ
1 ВЕРЕСНЯ на обласну молодіжну газету 
розпочалася передплата. Ти зможеш офор

мити її в усіх поштових відділеннях та громад
ських уповноважених.

Передплатна ціна «Молодого комунара»: 
на 3 місяці — 72 копійки;
на 6 місяців — 1 крб. 44 копійки; 
на 12 місяців — 2 крб. 88 копійок.
НЕ ЗАБУДЬ СТАТИ ПЕРЕДПЛАТНИКОМ 

«МОЛОДОГО КОМУНАРА» НА НАСТУПНИЙ 
РІК!

р
Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 

секретаря — 50-14, відділів — 60-24.
Г БК 00320. Зам. № 5743. Т. 27.000.

ним відділом «Союздруку» 
встановили премію для пер-’ 
винних комсомольських ор
ганізацій підприємств, бу
дов, установ, колгоспів, рад
госпів, шкіл та технікумів. 
Одна з таких комсомоле 
ських організацій, в якій бу
де розповсюджено якнай
більше примірників газети, 
але не менше 260, нагород
жується радіолою «Юність»,

Кращі громадські уповно
важені, кожен з яких роз
повсюдить більше, як 60 при
мірників обласної молодіж
ної газети, будуть відзначе
ні грамотами редакції га
зети «Молодий комунар».

Матеріали на переможців 
конкурсу подаються райко
мами (міськкомами) комсо
молу та районними (місь
кими) відділами «Союздру
ку» до редакції газети «Мо
лодий комунар» не пізніше 
5 січня 1963 року.

Редакція газети 
«Молодий комунар», 

Обласний відділ 
«Союздруку».

Редактор П. МАРЧЕНКО

ішїіі Ж

Кінотеатр «Мир». «МИШКО. 
СЕРЬОЖА І Я». Початок о 10 
год. ранку, 12, 2 год., 4 год. 
дня, 6, 8, 10 год. вечора.

п
Кінотеатр Ім. Дзержинського. 

«ЛЮДИ І ЗВІРІ». Початок 1 та 
2 серії о 9 год. ЗО хв. ранку, 1 
год. 15 хв., 5 год. дня, 8 год# 
45 хв. вечора. На літньому май
данчику — о 8 год. вечора.

О

Кінотеатр «Сивашець». «ЛЮ
ДИ І ЗВІРІ». 1 серія. Початок 
о 10 год. ранку, 12, 4 год. дня, 
6, 8, 10 год. вечора. Для 
«АТЕСТАТ ЗРІЛОСТІ», 
ток о 2 год. дня.

п

дітей—
Поча-

Кінотеатр «Хроніка», 
ментальні фільми: «ПЕРШІСТЬ 
СВІТУ З СПОРТИВНОЇ ГІМ
НАСТИКИ». «АВТОГРАФИ НА 
ЛЬОДУ», «НАУКА І ТЕХНІ
КА», «НОВИЇІИ ДНЯ». Демон
струються без перерви з Ю год. 
разку до 9 год. вечора. Худож
ній фільм «ТАХІР І ЗУХРА». 
Початок о 9 год. ЗО хв. вечора.

Доку-

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

Кіровоградська обласна друкарня |м. Г. М. Димитрова.
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