
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії Радянського 
Союзу

21 листопада 1962 року 
на Пленумі Центрального 
Комітету КПРС тривало 
обговорення доповіді това
риша М. С. Хрущова «Роз
питок економіки СРСР і 
партійне керівництво на
родним господарством».

На ранковому засіданні 
виступили товариші: В. В. 
Гришин (голова ВЦРПС), 
В. О. Смирнов (судноскла
дальник Балтійського заво
ду, м. Ленінград), В. П. 
Мжаванадзе (перший сек
ретар ЦК КП Грузії), Є. О. 
Долинюк (ланкова колгоспу 
імені XXII з’їзду КПРС, 
Тернопільська область 
УРСР), Г. І. Воробйов (пер
ший секретар Краснодар
ського крайкому КПРС), 
І. І. Бодюл (перший секре

тар ЦК КП Молдавії), В. В. 
Кротов (директор ураль
ського заводу важкого ма
шинобудування імені Орд- 
жонікідзе, м. .Свердловськ), 
О. П. Ляшко (перший сек
ретар Донецького обкому 
КП України), Б. П. Бещев 
(міністр шляхів СРСР), 
О. М. Школьников (перший 
секретар Волгоградського 
обкому КПРС), Г. М. Орлов 
(голова Державного коміте
ту Ради Міністрів СРСР по 
лісовій, целюлозно-паперо
вій, деревообробній промис
ловості і лісовому 
дарству).

Пленум обрав комісію 
лід головуванням товариша 
М. С. Хрущова для підго
товки резолюції Пленуму 
Центрального Комітету.

На вечірньому засіданні 
виступили товариші: Д. Ра
сулов (перший секретар ЦК 
КП Таджикистану), Г. П. 
Плотников (свинар-механі- 
затор радгоспу «Пролетар- 
ская диктатура» Ростов
ської області), Я. М. Заро- 
бян (перший секретар ЦК 
КП Вірменії), Л. М. Єфре- 
мов (перший секретар Горь- 
ковського обкому КПРС), 
М. В. Келдиш (президент 
Академії наук СРСР), В. І.
Клаусон (голова Ради Мі- 

госпо- ністрів Естонської РСР).
Пленум ЦК КПРС про

довжує роботу.
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Вчора на ранковому за
сіданні виступили міністр 
енергетики і електрифікації

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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СРСР Г. Т. Новиков, пер
ший секретар Башкирсько
го обкому КПРС 3. Н. Ну- 
ріев, бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС з Кірово
градської області О. В. П- 
талов, перший секретар Но
восибірського обкому КПРС 
Ф. С. Горячев, віце-прези- 
дентч Академії наук СРСР, 
голова Сибірського відді
лення Академії наук М. О. 
Лаврентьев та інші.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Президія Верховної Ради Української РСР поста
новляє:

Скликати восьму сесію Верховної Ради Української 
Радянської Соціалістичної Республіки п’ятого скли
кання 19 грудня 1962 року в м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО. 

Секретар Президії Верховної Ради 
Української РСР А. ЗЛЕНКО. 

N. Київ
20 листопада 1962 року.

20 листопада учасники Пленуму Центрального Комі
тету КПРС приступили до обговорення доповіді товари
ша М. С. Хрущова «Розвиток економіки СРСР і партій
не керівництво народним господарством».

Перший заступник голови Бюро ЦК КПРС по РРФСР 
Г. І. Воронов висловив впевненість, що Пленум Цент
рального Комітету стане, важливою віхою в славній 
історії Комуністичної партії, у будівництві комунізму 
в нашій країні. Він доповів про пропозиції по організа
ційній перебудові партійних і радянських органів Ро
сійської Федерації. Зокрема, на території нинішніх об
ластей і країв РРФСР передбачається утворити 45 само
стійних обкомів і крайкомів партії по керівництву про
мисловим виробництвом і 45 — по керівництву сільсько
господарським виробництвом. У кількох областях, де 
переважають або промисловість, або сільське господар
ство, намічається мати один обком партії, а в автоном
них республіках — єдині обкоми, в більшості яких бу-. 
дуть створені бюро по керівництву промисловим вироб-. 
ництвом і бюро по керівництву сільськогосподарським 
виробництвом. Замість сільських райкомів партії намі
чається утворити партійні комітети територіальних ви
робничих управлінь, яких має бути 765. Замість 67 нині 
існуючих раднаргоспів у республіці буде створено 22 — 
24 ради народного господарства укрупнених економіч
них районів.

Наприкінці промовець запевнив Центральний Комітет 
КПРС, що партійні організації Російської Федерації 
зроблять усе, щоб добитися нових успіхів у розвитку 
економіки і поліпшенні партійного керівництва народ
ним господарством республіки. .

Нові заходи ЦК КПРС по дальшому корінному по
ліпшенню керівництва народним господарством, без
сумнівно, знайдуть широкий відгук і схвалення, бо від
повідають потребам нового етапу комуністичного будів
ництва. Про це говорив перший секретар ЦК КП Украї
ни М. В. Підгорний.

Тов. Підгорний виклав пропозиції, внесені Централь
ним Комітетом Комуністичної партії України в ЦК 
КПРС по перебудові партійних, радянських і господар
ських органів у республіці. Після здійснення заходів, 
які передбачені в цих пропозиціях, на Україні буде 
створено приблизно 250 партійних комітетів виробни
чих колгоспно-радгоспних управлінь і ліквідовано 580 
сільських райкомів партії. Гаку перебудову мається на 
увазі провести і по лінії радянських органів.

Нові заходи партії, сказав тов. Підгорний, безсумнівно, 
створять умови для посилення ролі партійних комітетів 
і первинних організацій, тіснішого поєднання організа
торської і політичної роботи всієї партії, посилення її 
зв’язку з народом.

Партійна організація столиці повністю підтримує смі
ливу, справді революційну програму перебудови пар
тійного керівництва народним господарством, викладену 
в доповіді товариша М. С. Хрущова, заявив перший 
секретар Московського міськкому КПРС П. Н. Демічев.

Значну частину свого виступу він присвятив створен
ню виробничих комітетів на підприємствах. Нам здаєть
ся, сказав тов. Демічев, що виробничі комітети — дуже 
вдала форма залучення трудящих до керівництва спра
вами заводу, фабрики, будови, радгоспу. З їх допомогою 
робітники ше більше почуватимуть себе господарями 
на виробництві.

Промовець говорив про величезне значення концентра
ції і централізації науково-дослідної і ' конструктор
ської справи. У Москві особливо гостро відчуваються 
хиби, викликані роздрібненістю наукових і конструктор
ських організацій.

Голова Державного комітету Ради Міністрів СРСР по 
автоматизації і машинобудуванню А. І. Костоусов звер
нув особливу увагу на проблеми централізації і спеціалі
зації науково-дослідних інститутів і конструкторських 
служб, координації їх діяльності.

Яскравим свідченням торжества ленінських ідей і 
прийнятої XXII з’їздом Програми партії назвав пер
ший секретар Ленінградського обкому КПРС В. С. 
Толстіков чудові успіхи, досягнуті радянським наро
дом у боротьбі за виконання семирічного плану роз
витку народного господарства.

Комуністи Ленінграда, сказав він, знайомлячись з до
повіддю товариша М. С. Хрущова, схвалюють і підтри
мують пропозиції по поліпшенню керівництва партії на
родним господарством, організаційної структури район
них, обласних і крайових партійних органів на основі 
виробничого принципу, по вдосконаленню контролю і 
поліпшенню діяльності науково-дослідних організацій.

За останні роки зростання . продуктивності праці в 
ленінградській промисловості досягнуто, головним чи
ном, за рахунок технічного прогресу. Проте темпи здійс

нення механізації і автоматизації на підприємствах ще 
не відповідають завданням, поставленим програмою 
КПРС.

Тов Толстіков повідомив, що за рахунок кращого ви- 
' користання основного технологічного устаткування на 

ленінградських заводах можна в роки семирічки, що за
лишилися, випустити додатково виробів на сотні мільйо
нів карбованців.

Про індустріалізацію і будівництво говорив голова 
Державного комітету Ради Міністрів СРСР в справах 
будівництва І. А. Гришманов. Він нагадав, що великі по
милки, допущені антипартійною групою прихильників 
антиленінських методів і порядків, які процвітали за 
часів культу особи, призвели до того, що будівельна 
індустрія, як і сільське господарство, довгий час була 
занедбаною і відстаючою галуззю народного господар
ства. Ігнорувалася найгостріша потреба в житлах, не 
приділялось належної уваги розвиткові промисловості 
будівельних матеріалів.

Тепер, сказав тов. Гришманов, капітальне будівництво 
в нашій країні йде з випередженням контрольних цифр 
семирічного плану. Нині будівельно-монтажних робіт 
виконується в СРСР в два з лишком рази більше, ніж 
у 1954 році. Щодня радянські люди одержують понад 
7000 нових квартир. Кожного дня стають до ладу два— 
три великих промислових підприємства. По випуску це
менту, збірного залізобетону і деяких інших будівель
них матеріалів СРСР вийшов на перше місце в світі.

Намічене виділення управління будівництвом з рад
наргоспів і створення територіальних будівельно-мон
тажних об’єднань в укрупнених економічних районах 
Російської Федерації, міжреспубліканських раднаргос- 
пах, а також будівельних міністерств на Україні, в Ка
захстані і Білорусії дасть можливість піднести будів
ництво на вищий ступінь.

На Пленумі виступили також перший секретар ЦК КП 
Білорусії К. Т. Мазуров, голова Державного комітету 
Ради Міністрів СРСР в питаннях праці і заробітної 
плати О. П. Волков, перший секретар ЦК КП Узбекиста
ну Ш. Р. Рашідов, бригадир комбайнової бригади шах
ти «Суходольська» № 1 тресту «Краснодонвугілля» М. Я. 
Мамай, перший секретар ЦК. КП Казахстану Д. А. Ку
наев, помічник майстра Івановської прядильно-ткацької 
фабрики імені Дзержинського М. В. Куликова, перший 
секретар ЦК КП Азербайджану В. Ю. Ахундов.
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штабі об'єднаних збройних сил 
країн Варшавського договору111

У зв'язку з ослабленням напруженості в районі Каріб- 
ського моря і зв’язаним з цим ослабленням напруженос
ті в Європі головнокомандуючий об’єднаними збройни
ми силами країн Варшавського договору Маршал Радян
ського Союзу Гречко А. А. 21 листопада 1962 року дав 
вказівку про скасування ряду заходів, установлених 
23 жовтня 1962 року, по підвищенню бойової готовності 
військ і флотів, які входять до складу об’єднаних зброй
них сил.

♦ото В. ЄГОРОВА <2 
і В. САВОСТЬЯМОВА. < 

Фотохроніка ТАРС. \

ВИСОКА НАГОРОДА
У зв'язку з шестидесятиріччям з дня народження член

на президії ЦК. КПРС, секретаря ЦК КПРС товариш* 
Суслова Михайла Андрійовича, Центральний Комітет. 
Комуністичної партії Радянського Союзу і Рада Мініст
рів СРСР палко вітають його.

Вашу повсякденну працю в ім’я торжества марксист
сько-ленінських ідей, в ім'я перемоги комунізму, відзна
чається у привітанні, високо цінять партія, трудящі на
шої країни.

Відзначаючи великі заслуги товариша Суслова перед 
Комуністичною партією і Радянською державою, Прези
дія Верховної Ради СРСР Указом від 20 листопада 1962 
року присвоїла товаришеві СУСЛОВУ Михайлові Андрі
йовичу звання Героя Соціалістичної Праці з врученням 
ордена ЛЕНІНА і золотої медалі «СЕРП І МОЛОТ».

У Раді Міністрів 
Союзу РСР

У зв язку з розпоряджен- нормального способу своєї 
ням президента США Дж. діяльності та бойової підго-
Кеннеді про скасування ка
рантину (блокади) щодо 
Республіки Куба і в зв’яз
ку з тим. що намітилась 
можливість завершення лік
відації наслідків небезпечної 
кризи, яка виникла в райо
ні Карібського моря, на ос
нові домовленості, досягну
тої між Головою Ради Мі
ністрів Союзи РСР М. С. 
Хрущовим і президентом 
США Дж. Кеннеді Радян
ський уряд дав вказівку 
Міністрові Оборони СРСР 
Маршалові Радянського Со
юзу Р. Я. Малиновському 
про проведення з 21 листо
пада 1962 року таких захо
дів:

1. Ракетним військам 
міжконтинентального і стра
тегічного призначення з пов
ної бойової готовності пе
рейти до нормальної бойо
вої підготовки та діяльнос
ті;

2. Зенітно-ракетній оборо
ні країни і винищувальній 
авіації ППО з повної бойо
вої готовності перейти до

товюі;
3. Скасувати стан бойо

вої готовності для стратегіч
ної авіації;

4. Військово-Морським си
лам перейти на нормальну 
бойову підготовку, а під
водному флотові повернути
ся в місця своєї постійної 
дислокації;

5. Скасувати стан під
вищеної бойової готовності 
в сухопутних військах;

6. Скасувати затримання 
звільнення з Радянської Ар
мії старших віків у ракет
них військах стратегічного 
призначення, військах про
типовітряної оборони краї
ни і на підводному флоті;

7. Скасувати затримку 
звичайних відпусток у 
Збройних Силах СРСР.

І
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МОСКВА. Кремлівський /

Палац з'їздів. На знімку: \ 
в президії Пленуму ЦК * 
кпрс. ;



Пленум Центрального Комітету КПРС
21 листопада ранкове засідання відкрилося виступом 

голови ВЦРГІС В. В. Гришина. Він підкреслив, що про
позиція про перебудову керівництва народним господар
ством з боку партійних органів диктується насущними 
завданнями комуністичного будівництва. Переборюючи 
наслідки культу особи Сталіна, партія вдосконалює ме
тоди партійного і господарського керівництва. Це дає 
широкий простір для активності мас, підвищення ролі 
громадських організацій в господарському і культурно
му будівництві, в тому числі і професійних спілок. Те
пер. коли здійснюється перегляд партійних форм робо
ти, треба буде провести й організаційну перебудову про
фесійних спілок.

В. В. Гришнн потім докладно спинився на ролі проф
спілок у боротьбі' за підвищення продуктивності праці, 
за розширення змагання за комуністичну працю, в яко
му вже беруть участь понад 21 мільйон чоловік. Про
мовець запропонував встановити «Книгу всенародної 
пошани», до якої заносити підприємства і передовиків 
виробництва, які доб’ються найкращих результатів у 
праці.

З інтересом був вислухаинй виступ робітника-скла- 
дальника Балтійського суднобудівного заводу в Ленін
граді В. О. Смирнова. Він висловив певність, що ленін
градці, як і всі радянські люди, схвалять пропоновані 
заходи по дальшому поліпшенню керівництва роботою 
промисловості, будівництва і сільського господарства. 
Він вніс пропозицію, спрямовану на повніше викори
стання наявних резервів виробництва. Зокрема, промо
вець запропонував ширше впроваджувати в суднобуду
ванні спеціалізацію заводів. Така уніфікація приведе до 
зменшення затрат коштів і матеріалів. Промовець вва
жає недопустимим, коли суднобудівні підприємства за
вантажуються сторонніми замовленнями. Наприкінці 
В. О. Смирнов запевнив Центральний Комітет у тому, 
що трудящі Ленінграда ще ширше розгорнуть змагання 
за успішне перетворення в життя Програми XXII з’їз
ду ’ КПРС.

На прикладі Грузії перший секретар Центрального 
Комітету Компартії Грузинської Республіки В? П. Мжа- 
ванадзе показав, що ради народного господарства ціл
ком себе виправдали. В результаті їх діяльності грузин
ська індустрія випускає продукції приблизно в півтора 
з лишком раза більше, ніж раніше. Характеризуючії 
темпи розвитку республіканської промисловості за ос
танні чотири роки, промовець повідомив, що вони випе
реджають контрольні цифри. Зокрема, перевищено зав
дання по зростанню продуктивності праці. За 10 міся
ців цього року продукції випущено на 10 процентів біль
ше, ніж за відповідний період минулого року. В. П. Мжп- 
ванадзе показав у своєму виступі життєвість колгоспно- 
радгоспних виробничих територіальних управлінь. У 
провідній галузі сільського господарства — чаєвод- 
стві — республіка вийшла на рубежі 1965 року. В цьому 
році зібрано понад 170 тисяч тонн чайного, листу. Під
тримавши пропозиції, висунуті в доповіді М. С. Хрущо
ва, промовець повідомив, що в Грузії передбачається 
перебудувати керівні партійні органи з верху до низу, 
строго розмежувавши керівництво сільським господар
ством і промисловістю.

—- Добра традиція обговорювати колективно найваж
ливіші питання життя країни, — відзначила в своєму 
виступі ланкова кукурудзовод колгоспу імені XXII з’їз
ду КПРС (Україна) Є. О. Долинюк. Вона заявила, що 
нинішній Пленум відіграє видатну роль в дальшому 
піднесенні всіх галузей радянської економіки. Розпо
вівши про досвід своєї роботи по вирощуванню висо
ких врожаїв кукурудзи, вона повідомила, що в цьому 
році їх колгосп продав державі 270 тисяч пудів зепна. 
Досвід роботи передових господарств дозволяє бути 
впевненим в тому, що в наступному році Радянська 
країна зможе заготовити 4.200—4.500 мільйонів пудів 
зерна.

На трибуні перірий секретар Краснодарського крайко
му партії Г. І. Воробйов. Він підкреслив, що значення 
заходів по вдосконаленню керівництва народним гос
подарством добре видно на прикладі Краснодарського 
краю, де обсяг промислового виробництва перевищив 
контрольні цифри семирічки. З ініціативи ЦК КПРС на 
Кубані в осіанні роки створено велику цукрову інду
стрію. В результаті виробництво цукру зросло в 9 раз. 
Відповідаючи ділами на критику, в краї докорінно пе
ребудовано структуру посівних площ. В результаті з 
цьому році заготовлено таку кількість зерна, якої ніко
ли не заготовляли. Намічуване дальше поліпшення пар
тійного керівництва народним господарством, сказав 
промовець, внесе живий струмінь в роботу всіх партій
них організацій.

Цю ж думку висловив у своєму виступі і перший 
секретар ЦК Компартії Молдавії І. І. Бодюл. Він ска
зав, що перебудова буде потужною підоймою на шляху 
здійснення програми комуністичного будівництва. Віч 
навів дані, які характеризують підсумки виконання чо
тирьох років семирічки. За цей час промислове вироб
ництво в Молдавії зросло більш як на 50 процентів, за
мість передбачених за планом 47. Промовець висловив
ся за перегляд системи планування, звернувши увагу 
на невідповідність, часом, між розвитком сільського гос
подарства і переробною промисловістю. Це викликає
ться тим, що колгоспне виробництво, в розвиток якого 
вкладаються величезні капітальні кошти, весь час роз
ширюється, збільшується виробництво продукції.

Питанням планування господарства частину свого 
виступу присвятив і директор Свердловського заводу 
важкого машинобудування В. В. Кротов. Він критику
вав хиби і особливо випадки, коли проекти планів об
говорюються і корегуються надто довго, в багатьох ор
ганізаціях. Промовець висловився також за централіза
цію і спеціалізацію проектування. Це дасть можливість, 
ліквідувати паралелізм у роботі, зекономить багато 
коштів, сприятиме технічному прогресові. В. В. Кротов 
висловив думку, що перебудова партійних органів сприя
тиме швидкому розвиткові продуктивних сил країни. На 
прикладі діяльності заводу, яким він керує, В. В. Кро
тов показав позитивний вплив удосконалення методів 
господарського керівництва — створення рад народ
ного господарства. За останні чотири роки колектив 
заводу збільшив випуск продукції на 30 процентів, про
дуктивність праці за цей же час зросла на 21 процент. 
Корінна реконструкція заводу, яка проводиться тепер, 
дасть можливість його\ колективу на кінець семирічки 
збільшити випуск продукції майже в два рази.

Перший секретар Донецького обкому партії О. П. 
Ляшко підкреслив у своєму виступі,
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проводить партія, поліпшать керівництво народним 
подарстром, дадуть змогу використати всі гіерева і - 
ціалістичної системи економіки. Відмітивши, що в р 
мисловості, сільському господарстві І буДНИІИЦГВІ є ‘ 
гато серйозних хиб, промовець заявив, шо для у У- - г - 1 -------- комуністів, всіхїх буде потрібна широка участь всіх 
трудящих.

Технічному прогресові радянського залізничного тран 
спорту присвятив свій виступ міністр ШЛЯХІВ - 
Б. П. Бещев. Вантажооборот залізниць, сказав він, до
сягне в цьому році 1 трильон 635 мільярдів тонно-кіло
метрів. <Це — 40 процентів світового вантажообороту. 
Він висловив також ряд пропозицій, що стосуються 
швидшого розвитку трубопровідного транспорту.

Пропонована в доповіді М. С. Хрущова структура 
партійного керівництва, сказав перший секретар Волго
градського обкому КПРС О. М. Школьников, дасть змо
гу краще використовувати величезні виробничі резерви. 
Промовець пропонує ширше використовувати механізми 
на допоміжних роботах. Відзначивши позитивну роль 
територіальних колгоспно-радгоспних управлінь, О. М. 

, Школьников сказав, що з їх допомогою, за раху
нок розширення посівних площ одержано додатково 
близько 55 мільйонів пудів хліба.

Про проблеми дальшого розвитку лісової, целюлозно- 
паперової, деревообробної промисловості і лісового гос
подарства говорив голова Державного комітету, який 
об’єднує ні галузі народного господарства, Г. М. Ор- 
лов. Промовець відмітив, що целюлозно-паперова і де
ревообробна промисловість все ще відстає від рівня 
тих завдань, які поставлені перед нею.

Підтримавши пропозицію про- централізацію керівни
цтва* технічною політикою, Г. /VI. Орлов підкреслив, що 
науково-дослідні роботи повинні бути зосереджені у ве
ликих конструкторських бюро, які перебувають у відан
ні державних комітетів.

Наприкінці ранкового засідання сформовано комісію 
для підготовки проекту рішення Пленуму в складі 90 чо
ловік під головуванням М. С. Хрущова.

У другій половині дня 20 листопада на Пленумі ЦК 
КПРС тривали дебати на доповідь М. С. Хрущова.

Першим виступив голова Державного комітету Ради 
Міністрів СРСР в питаннях праці і заробітної плати 
О. П. Волков, який сказав, що практичне втілення п 
життя ленінських принципів організації праці є най
більш головним, корінним і злободенним питанням на
шого суспільного життя. Упорядкування заробітної пла
ти в промисловості, будівництві і на транспорті це один 
з найбільших соціально-економічних заходів нашої пар
тії за останні роки.

Перший секретар ЦК КП Узбекистану Ш. Р. Рашідов 
докладно розповів про ті заходи, яких вживається в 
республіці відповідно до завдань перебудови керівни
цтва партійними органами народним господарством. 
Він висловив певність, зокрема, що трудящі республіки 
підвищать урожай бавовнику і не будуть в боргу перед 
державою.

Знатний шахтар М. Я. Мамам від свого імені і від 
імені гірників Донбасу передав велике шахтарське спа
сибі Комуністичній партії. Центральному Комітетові за 
піклування про трудовий народ. Він повідомив, що 
здійснена на їх просьбу механізація робіт на пластах 
крутого падіння полегшила працю робітників. Освоївши 
нову техніку, бригада Мамая в цьому році видобула 
понад план більш як чотири тисячі тонн вугілля.

У своєму виступі перший секретар ЦК КП Казахста
ну Д. А. Кунаєв визнав справедливою серйозну критику, 
якій були піддані в доповіді М. С. Хрущова керівники 
ЦК Компартії і Ради Міністрів республіки за хиби, що 
є в сільському господарстві. Він повідомив, що партій
на організація і виробничі управління Казахстану роз
робляють нові заходи підвищення врожайності полів. 
Казахстанці мають намір продати державі в 1963 році 
950 мільйонів — 1 мільярд пудів хліба.

Виступає М. В. Куликова — помічник майстра Іва- 
новської ткацько-прядильної фабрики імені Дзержич- 
ського. На пленумі ЦК партії, каже вона, обговорюється 
питання великої державної ваги. Поліпшення партійно
го керівництва народним господарством країни дасть 
можливість краще використовувати резерви виробни
цтва, збільшити випуск продукції і високо піднести 
життєвий рівень нашого радянського народу.

Потім на вечірньому засіданні Пленуму виступив пер
ший секретар Центрального Комітету Компартії Азер
байджану В. ІО. Ахундов. В роки культу особи, каже 
він, питання економіки і насамперед економіки сільсько
го господарства, були відсунуті на другий план. В цьо
му — одна з основних причин різкого відставання сіль
ського господарства. Партія доклала і докладає багато 
зусиль, щоб подолати це відставання. Промовець повЬ 
домляє далі, що в республіці розроблено нову органі
заційну структуру партійних органів. Ми повністю схва
люємо, каже він, пропозиції про поліпшення партійно
го керівництва промисловістю, будівництвом і сільським 
господарством, викладені в доповіді М. С. Хрущова.
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СЛАВА ЛУНАТИМЕ ГУЧНІШЕ
2 ЩОЙНО відгомоніла нива шелестом
2 Щ листу, гуркотом моторів — минула
2 найгарячіша для механізаторів жнивна
2 пора. Але знову на черзі нові турботи, 
2 знову по вінця заповнений працею ко- 
2 жен з коротких осінніх днів. Ми веде- 
2 мо підготовку до нової битви за врожай.
2 А в час дозвілля чи в перерві між нра-
2 цею жадібно ловимо звістки про най-
2 знаменнішу подію — Пленум Централь-
2 ного Комітету К.ПРС. Весь народ прис- 
2 .чухається ниці до мудрих думок партії, 
2 у всіх на вустах — слова' з доповіді 
2 Микити Сергійовича Хрущова.
2 Та все ж у нас, здається, особливо ба-
2 тато підстав для радощів. Це ж про 
° нас говорилось з високої трибуни, це

’ - л п " "ашУ артіль згадав у доповіді М*. С.
партії О. П. ■ Хрущов, говорячи про високі врожаї 

що заходи, які ; кукурудзи на Україні. Дійсно, у нас в 
2 цьому році завидні показники — по 63 
2 центнери з гектара зерна кукурудзи 
2 одержав колгосп. У нашій же молодіж-
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’D ЦЕХАХ Кіровоград- 

ської панчішно-шкар
петкової фабрики прохо
дить зараз вивчення і об
говорення доповіді Ми
кити Сергійовича Хру
щова. матеріалів Плену
му ЦК КПРС. Робітни
ки, інженерно-технічні 
працівники фабрики з за
хопленням вітають захо
ди, спрямовані на поси
лення партійного керів
ництва, яке забезпечить 
дальший ріст виробни
цтва всіх галузей народ
ного господарства.

На прикладі нашої 
фабрики ми переконали
ся, як стримується даль
ший розвиток промисло
вості, ріст виробництва 
з-за існування дрібних 
раднаргоспів. Дуже час
то у нас штучно галь
мується 'фіст виробни
цтва тієї чи іншої галу
зі через відсутність на-

ІЗА РАХУНОК 
ІПОЛІПШЕННЯ □
g уЛІБОРОБИ артілі іме- 
g - ні Фрунзе теж внесли 
g свою маленьку частку у 
g збільшення виробництва 
□ сільськогосподарських куль- 

. g тур. У нас непогано вроди- 
» о ли зернові. Без кукурудзи 
■ о їх зібрано на кожному гек- 
■ а тарі по 23,3 центнера. Це 
■ а вже у деякій мірі успіх, як- 
■ п що говорити про артіль. 
г ° розташовану у посушливій

5 південній частині області.
^.•■«■■■■■■■■■■■ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ|

еконо- 
Взяти 

Часто- 
пряжі 

про-

55 тисяч пар

ГУЦАЛЮК, 
Кіровоград-

лежної сировинної бази, 
вузькість кооперації.

В окремих раднаргос- 
пах досі існували під
приємства, для яких си
ровини взагалі не було 
в межах цього 
мічного району, 
нашу фабрику, 
густо постачання 
зривається. І тоді
стоює устаткування сот
ні годин. Лише в жовт
ні ц. р. із-за відсутності 
пряжі окремі верстати 
простояли 21 день. За 
цей час при повному за
вантаженні фабрика мог
ла б дати 
виробів.

О. 
майстер 
ської панчішно-шкар
петкової фабрики.

На знімку: робітниці 
кетельного цеху кіровоград
ської панчішно-шкарпеткової 
фабрики імені Кірова зна
йомляться з матеріалами 
Пленуму.

До недавнього часу наші 
спеціалісти і керівники кол
госпу багато чого не вра
ховували: мало приділялось 
уваги високоякісним сортам 
зернових культур, поліпшен
ню структури посівних 
площ.

,Ниніиіньої осені під озимі 
ми взяли сорти, які найкра
ще зарекомендували себе в 
умовах посушливої зони. 
Це — «Білоцерківська-198». 
«Українка», у два рази 
збільшили площі під «Ми- 

5 ронівською-264».
1 Вірно говорить Микита 
^Сергійович. що високого 
я і/рожаю можна домогтись 
»лише при правильному ве- 
їденні агротехніки. Ми вва- 
Jwae.no. що зернові культу- 
*ри (без кукурудзи) дадуть 
□ в наступному році не мен-
2 ше, як по 25 центнерів з 
»гектара. Адже вони посіяні 
2 по хороших попередниках

що в наших умовах можна вирощувати на »•
стоцеитнсрні врожаї чудесниці. 1 ми цьо- З1 в
го доб ємося, бо кукурудза - це доста- !?08'" ГадаЛ;ІІ“,е
ток зерна і продуктів тваринництва, бо П0Лв’. І '«
не наше багатство. Хочеться запевнити :Ї2С/‘МОТ“.“ """ • «<•
рідну партію, що наша земля яяшимиті. центнерів з гектари.

• довів нинішнього року _
• ланковий мехднізованої
• ланки нашої артілі Володи-
• мир Петриченко.

І. ОСТАПЕНКО, 
голова артілі імені 
Фрунзе Устинівськ<н°

■ району.

ній тракторній бригаді ще кращі наслід
ки, бо з душею працюють наші хлопці 
біля качанистої. Під цьогорічний вро
жай ми внесли по 40 тонн перегною на 
гектар, без дотику рук провели сівбу, 
обробіток і збирання кукурудзи.

Підбадьорені добрим словом, ми те
пер вирушаємо до нових рубежів у ви- ■ 
рощенні дорідної кукурудзи. Впевнені, ■ 
ШО В ИЛІІІЦУ лгигхппьг _____________ ■

рідну партію, що наша земля зашумить " 
рекордними врожаями, що добра слава " 
про новоархангельськнх механізаторів 
лунатиме ще гучніше.

Василь ЮХИМЕНКО, 
помічник бригадира тракторної 
орнгадя колгоспу «Зоря комунізму» 
Новсархангельського району.

Jwae.no


! АВТОБУСИ '! 
♦ З ПІОНЕРСЬКОГО!! 
: МЕТАЛОЛОМУ Р 

■ ?І і
І ГГІОНЕРИ і комсомоле- 

ці нашої школи ого- 
5 лосили змагання: «Хто 
0 більше збере металево- 
йго брухту». Кожного 
р тижня на лінійці підво- 
і дили підсумки. Рада 
р дружини і комітет ком
сомолу вирішили послати 
І* клас - переможець на 
^екскурсію в м. Київ.

І ! ось і
1 ки. Школа зібрала 26,7

І тонни металолол 
л ще місце зайняв 9 «а»

Теренъ М А С ЕII II О

ни о т, і\иіо.
підведено підсум- р 
----  9^,7 р

му. Пер- в 
і 9 «а» р

’ і 9,3
заго-

6 «а», р 
0!

 клас, який зібрав 
тонн. Піонерським,

нам 4 «а», 4 «б», 6

I Наш земляк поет Терень Масенко нещодавно закінчив нову пое- 
І му «Степові тюльпани» — про мужність радянських людей в тяж- 
І к і роки культу особи, над якою поет працював ще з сергГня 1959 
| року, іоловна героїня поеми — співачка, тому оповідання ведеть- 
I ся від особи жінки.
І . Ми пропонуємо до уваги наших .читачів передостанній, 4-й роз- 
5 діл з цієї поеми.

обох восьмих, а також 
колективам 9 «а» і 10 
класів вручені похвальні 
листи міськкому комсо-

І . І 
І молу.
’! Учні школи звернулись 
І з проханням, щоб із зіб- 

а раного брухту були виго- 1" товлені два автобуси 
для трудящих міста. 
Міськком комсомолу під
тримав нашу думку. 
Незабаром в у л и ц я м и 
Олександрії курсувати-

р муть дві машини. Домо- & 
0 ' 'вились і про напис: 

«Зроблено з металолому, 
що зібрали
№

учні СШ
//». ?
С. КОМПАНІЄЦЬ, р 

старша піонервожата 
середньої школи № 11. х 
м. Олександрія.

---------- ф,----------х. р

іі

:і
а ВІВАНІВНІ 
{СТАЛО БІЛЬШЕ 
! ЗЕЛЕНІ
{ ЛЮБЛЯТЬ -------- —
\ друга* в і
І восьмирічній школі Олек- 
і сандрівського району. 
І Цю любов прищепив ді- 
а тям директор школи 
10. М. Смали ус. З його 
л ініціативи весною школя- 
і рі висадили майже дві 
І тисячі фруктових і деко- 
ф ративних дерев та кущів. 
? Та на цьому учні не 
х заспокоїлись. Разом з 
£ директором Олексієм Ми

китовичем ще влітку на
мітили план осінньої по
садки дерев. І коли прий- 
ціла осінь, кожен школяр 
знав, що він повинен ро- і 
бити. На вулиці, майда- і 
ни, на громадські садиби 9 

■№

............... .................. 
водою. Тисяча саджанців Р 
у той день вп’ялася свої- і 
ми корінцями в землю. <

° ... --------- —— «зе- \
який р

«зеленого р 
Іванівській р

=
І
І

Отак за чуйність вдячна вам, 
Я річ вела про все на світі.
А ви ж казали юнакам. 
Що треба стрункості думкам 
В пісеннім серця заповіті. 
Коли із тьми вернулась я 
В життя бурхливе та хороше, 
То дум і згадок течія — 
Немов трудна і люба ноша. 
З тих днів розтерзані рядки — 
Як хвилі збурені ріки, 
І нас в житті не заколишуть. 
(А вже «героєві» думки 
Нехай поетові припишуть!). 
Де б стало щастя на поріг, 
І сповідь де б шукала крила, — 
Щоб я нових життя доріг 
В нових піснях не завершила! 
Хто скаже пам’яті: мовчи, 
Бо темні дні відлютували, 
Всі беріянські діячі 
У небуття навік упали.
То він лиш пам’ять не зберіг, 
В злочинні дні суддя лукавий, — 
А люди знали той поріг, 
Де суд був скорий і неправий. 
І мало зло помічників, 
Хто над чужим життям не плаче, 
Ці — на біді товаришів 
Запланували власні дачі. 
Хто скаже серцю: забувай 
Загиблих друзів, їхні болі...
Я знов поїхала в той край. 
Але тепер по вольній волі.
І на концерт у перший день 
Знайомих скільки там зійшлося! 
Я знов співала тих пісень, 
Що десь в бараках довелося. 
Безчесні люди на суді 
Нам за Олеся вірш тоді, 
За пісню «Айстри» дорікали. 
А ці брати — колись, в біді 
Мені квітки до ніг поклали. 
Пісні про ночі й солов’ї, — 
Хоч цих пташок в пісках не^чає. 
Знов «Айстри» біднії мої.

Немов докір тим дням, співаю. 
Думки про вигнання плелись..« 
Художник Осипов дививсь 
Своїм катам так пильно в очі, 
Що на суді він міг колись 
Вразити очі навіть вовчі.
Але відбув свій строк дідусь. 
Тепер з картиною чомусь 
Стоїть, шепоче щосі^ натхненне: 
«Ніде я квітів не дістав;
Я «Айстри» вам намалював... 
Прийміть, Олесю, їх від мене»« 
Ой, батьку мій! Спасибі вам! 
Та я всю душу розтривожу, 
І що на згадку всім віддам? — 
Я у сльозах співать не зможу,.. 
Навколо сестри, юнаки, 
Сидять, за кожним словом стежать. 
Де ж у тюльпанах ті стежки?.. 
Багряні знов несуть квітки, 
їх понесу — кому належать.
Із квітами од всіх живих 
Я в 
Що 
Тут 
Тут
Я на коліна стала в сніг 
Біля могил братів моїх, 
І розривало грудь ридання. 
Пробачте, соколи мої, 
Що ми пішли в свої краї, 
А ви упали □ це мовчання. 
Мовчанням цим кричіть мені, 
Веліть мені: 
Про ту негоду, 
Про вашу мужність в дні страшні 
Сказати батькові-народу.
...Я вдруге їхала в той край, 
І серце щастям сповилося.
Де труд росте, як теп/^й май, — 
Там вгору тягнеться колосся!
Вже вкупі діти і батьки, 
І поженились юнаки, — 
Такі хороші там родини!
Там горді погляди й думки, — 
Що значить гідність

■■■ ?

хуртовині йшла до тих, 
будуть вічно серцю милі, 
«номери» в рядах сумних, 
тільки вітер. І могили.

для людини!
6 ■'

Про їхню честь кажу не так — і 
Лишень для форми чи порядку. і
Бо люди — тож не дрібен мак, 1
Щоб кидать їх в камінну грядку! * 
А це прийшли на цілину 1
Юнацькі тисячі веселі 
І розбудили далину
Гудки машин, вогні оселі; ,
1 тут пізнала я сама: 
Коли живеш ти серцем чистим,

Життя повсюди підніма
Добро людське — над особистим. ( 
Так світло, любо так мені (
Стрічать нового щастя колос, (
Який на радісні пісні (
Настроїв душу, думи й голос! <
Оце для вас душевна вість, і
Маленька риска з сонця-смуги, — і 
Щасливий наш Двадцятий з’їзд 
І переможний Двадцять другий!
Ви право ствердили моє — 
Любить людей, за всіх боліти. 
І солов’ї у серці є, 
І є в космічних далях — квіти. 
І все зроста моя жага 
За щастям повним і загальним. 
Веди нас, земле дорога, 
Своїм цвітінням безпечальним! 
Я в морі теплому іду — 
Облич, розмов, душевних згадок. 
І забуваючи біду, 
До тебе мову я веду, 
Буремних днів моїх нащадок! 
Бо тільки щирість — щит краси 
У кожній пісні, в кожнім ділі. 
Ще прийдуть тисяч голоси, — 
Мої орлята, друзі смілі!.. 
Гримить трьохтонка. 
Жнив пора.
І я в степу — у ріднім домі. 
«Приїхала!
Сестра, сестра!» 
З сльозами кинулись знайомі. 
Розгородили давній стан.
І знов до мене, як сестриці, 
Горнулись люди: дід-чабан. 
Доярки, жниці смаглолиці.., 
З «естради» видно: океан 
Червоно-мідної пшениці... 
Як хочеться, о, земле, жить! 
Ти вічна — воленько святая! 
Не треба в радості тужить. 
Але сльоза чомусь біжить... 
То ж буря оплесків вітає.
І все в душі моїй шумить, ---
«Шумит пшеница золотая...»

Київ—Ірпінь. 
1959—1961.

АЛЕН І не доводилося \ 
раніше спостерігати 

в нашому міському лісо- 
парку так багато дятлів, л 
як нинішнього року. Ве-1 
ликий урожай шишок — 9 
ось що приваблює сюди 4 
цих маленьких непосид. ф 
Далеко чути їх переклич- 6 
ку, їх різкі звуки «кік- # 
кік, кік-кік». Г

Простежимо трішки.- 
Ось дятел, не помічаючи 
присутності людини, сів 
недалечко на сосну, похи- 

0 тав голівкою, і почав об- 
Р лаву на комах, що захо- 
* валися в глибоких щіли

нах кори. Удари міцного 
дзьоба відлунюють бара
банним боєм, за вітром 
летять тріски кори.

Добравшись до вер
хів'я дерева, дятел облю
бовує шишку, зриває її 
і несе в дзьобі у свою 
«їдальню», або вірніше

Р в «кузню». Це — щілина | 
Iі або неглибоке дупло. В
11 такому «станку» шишка 
Отримається міцно, і дя-\ 
р тел без особливих у труд- х 
Р нень розбиває її, діста- > 
0 ючи смачне насіння. Під \ 
І* деревом, де знаходиться р 
т дятлова «кузня», за зи-. р 
с мч накопичується гірка р 

роздроблених шишок. а

Але в лісопарку дятли \ 
живуть не самі. Прйслу- р 

р хайтесь. З вершини до- р 
ф линає тоненький писк. Це р 

метушаться у хвої най- р 
меншенькі з наших та- р 
шок — корольки. Вони, р

*

ЗЛЫЕ СТ II X И КОХЯНЗ

вийшли наймолодші жи
телі села з лопатами і 
відрами. Одні копали 
ямки, інші заливали їх

В школі створено «зе
лений патруль», :І стежить, щоб ніхто не 

$ псував насаджень. Акти- 
9 вістами цього загону 0 стали Віра Лисова, Пет- 
0 ро Видута, Марія Гресь.
9
9
9
а
*

*

О. БУР’ЯНСЬКИЙ.
—0—

II

о

КОРОТКО
Надовго залишиться в 

пам'яті трудящих м. До- 
линська вечір проводів 
майбутніх воїнів до лав 
Радянської Армії. При- \ 
зовникам Олександру \ 
Віденку, Віктору Ткачен- *

І лио р
При- \

е»
г

ку, Вячеславу Куделі та 
іншим молодь міста вру- 

9 чила квіти і висловила 
9 найкращі побажання в 
в їх солдатських буднях.

Г. МІРОШНИК.
* * А

«МОЯ МІЛІЦІЯ МЕ- £

й
9
Є

V ...... ....
* НЕ БЕРЕЖЕ», — на та- 

ку тему в місті Гайворо- 
ні проведено цікавий ве-

* чір молоді. Перед юна- 
’ ками і дівчатами висту- 
Т пив начальник районно- 
’ го відділення м і л і ц і ї 
е т. Ковальов. Він розпо- 
0 вів про велику справу,

яку вершать народні 
в дружинники, про вихо- 
о вання дебоїиирів і хулі- 
е га.чів. На закінчення ве- 
9 чора відбувся концерт.

І г'
...... І
ВОЛОЩУК. {

Обидчивых и дети обижают.
Но не обидчивы лишь вещи и ослы. 
Пусть умники красиво возражают. 
Я из обидчивых. И очень, очень злых. 
Обиды в жизни разные бывают.
Но нет обид обиднее, больней.
Как те, к которым люди привыкают, 
Как привыкают к пулям на войне.
Во мне кипит обида с терпкой болью 
За 
За
За ----------
За то, что можно встретить в кабинете
Не человека — робота глаза, 
Который сам, рукой авторитета 
Решает «против», если надо «за». 
Или услышать крик жены побитой. 
Изруганной, обиженной до слез. 
Тогда и восстает на бой с обидой 
Плечистая, гражданственная злость. 
Пусть умники красиво рассуждают. 
Пусть "вяжут возражения узлы. 
Обидчивых — и дети обижают.
Я из обидчивых. Обидчивых и злых.

Виталий ЮРЕЧКО.

ніби гімнасти, перекиде- р 
ються на гіллячці, висять 0 І вниз головою.

р В холодні зими синиці 
р кочують разом з дятла- р 
0 ми, до них приєднуються р 5^ пищухи і повзики.

При добуванні їжі дя- а 
тел дуже захоплюється р 

І своєю справою, втрачає^ 
обережність і легко мо- р І же стати жертвою перна- р 

1 того хижака. Але його р 
) виручають синиці. Вони, 11 
І звичайно, знаходяться 0 

поблизу дятла і завжди С 
попереджають його про 
небезпеку. В свою чергу 1 
дятел корисний синицям < 
тим. що в своїх «поруб- ]’ 
ках» у древесній корі, в 
лишайниках, сухостої за
лишає дрібних комах, 
якими живляться пильні 
охоронці лісу. ■

і

У душі моїй. 
Дівчино кохана, 
Квітів не жалій.

Павло ПЛАХОТНИИ.
с. Василівна
Онуфріївського району.

Дівчина бідова, 
Очі голубі, 
Хай ця щира мова , 
Буде лиш тобі.
Рвала ти волошки 
В полі чарівні. 
Подаруй хоч трошки 
Квітів тих мені. 
Хай вони лоскочуть 
Мрії про любов, 
Про красу дівочу, 
Що хвилює кров. 
Хай вони дістануть 
Серця ніжних струн. 
Хай вони не в’януть, 
Як не в’яне юнь. 
Як любов не в’яне

V
М.ПАТОКІН. ?

Малюнок автора.
м. Кремгес.

I

I

1

Кубинцям з

схвильовано

що
Саме

то, что есть гроза у тишины, 
сломанное дерево у школы, 
сломанную руку старшины.

ЛІТЕРАТУРА ПАЛАЮЧОГО ОСТРОВА
КОЛИ МИ говоримо про 

подвиги сучасної моло
ді, про її роль У ДНІ вій
ни, або дні миру, _ про її 
ентузіазм і творчий дух, 
ми завжди звертаємось до 
великого прикладу молоді 
Радянського Союзу. Сьогод
ні цей приклад свято наслі
дують молоді кубинці, юна
ки й дівчата країни, ,,,л 
стала легендарною.
про кубинську молодь і роз
повідає книжка «Від бою 
до праці», яка вийшла V 
видавництві ЦК ЛКСМУ 
«Молодь».

Книжка написана по га
рячих слідах революційних 
подій. В ній відтворений 
величезний роволк ЩІННИЙ 
пафос, з яким юне поко
ління Куби стверджує на 
своїй землі нове життя, пе-

ретворює колишні військові 
казарми й фортеці в шко
ли, а поля — в квітучі са
ди, підприємства — в бас
тіони народного добробуту. 
З сторінок книги перед на
ми постають молоді герої, 
які за верстатом, в полі, в 
учбовому закладі не розлу
чаються з рушницею, пили
но охороняють завоювання 
революції.

Не менш цікавою буде й 
друга ■ книжка про Кубу, 
яка вийде в кінці року у 
видавництві «Молодь». Це— 
збірка перекладених віршів 
і оповідань кубинських 
письменників. «Весна Ку
би» — так називатиметься 
вона. З віршів і оповідань, 
вміщених в ній, читач ді
знається про життя сьогод
нішньої Куби, про ревя’лю-

цінні перетворення, що від
булися в країні останнім 
часом, про зміни в свідомос
ті людей.

Настав експлуатації 
кінець.

Утік уже американець 
ситий,

Єсть революція — життя 
творець, 

революцією 
жити! — 

поет Орлан-пише молодий 
до Кастельє.

Натхненно і
звучать вірші відомих пое
тів Ніколаса Гільєна, Ро
берта Ретамара, Нівар:я 
Техера, Хесуса Руїса.

Микола ПАЛЕХА, 
редактор видавництва 
«Молодь». «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 23 листопада 1932 р., 3 стор.



Незабаром — Спартакіада народів СРСР. Нас
тупному екзамену на спортивну зрілість передує 
Друга республіканська спартакіада колективів фіз
культури. Зараз, як ніколи, всі провідні секції Кіро- 
воградщини ведуть напружену підготовку до відпо
відальних поєдинків на республіканській арені.

Нижче друкуємо виступ голови обласної секції у 
з настільного теніса Бориса Сліпака. Редакція й на- > 
далі буде публікувати матеріали про підготовку ( 
спортивних секцій до спартакіади України.

£*******©

олодин
ОМУНАР

Української ради ДСТ «Буревісник» на міжвідомчій 
першості України.

Від колишньої слави спортивного клубу Лишилися ли-

ПРОБЛЕМИ МАЛОЇ РАКЕТКИ
А

иЄМАЄ нічого образливі- 
“■ шого за відчуття слаб
кості, за власне безсилля. 
Коли я згадую червень 1959 
року, дні Другої спартакіади 
лює мене знову і знову,-хоч минуло з того часу більше 
двох років. І зараз, коли не за горами Третя спарта
кіада, коли спортивний пульс все відчутніше живиться 
передднем великих поєдинків, хочеться, щоб відчуття 
слабкості переросло у впевненість свіжих сил. Одним 
словом, хочеться виступити краще.

На Другій спартакіаді спортсмени з настільного теніса 
нашої області вибороли аж... 19 місце. Коли думаєш 
про ці змагання, переконуєшся, що ті перешкоди, які 
заважали розвитку малої ракетки, ще не викорінені й

наголосити, — це відсут- 
настільний теніс на Кірово-

УРСР, це відчуття охоп- ше одні згадки. Відсутність масовості привела до пе
чального факту: збірна області базується лише на те
нісистах заводу «Червона зірка» та міста Знам’янки. . 
Невиправдане, байдуже ставлення керівників клубу 
«Буревісник»!?

А спортивні товариства «Спартак», ■ 
«Динамо»? А десятки колективів фізкультури

сьогодні.
Перш, на що потрібно 

вість масовості. Справді, 
градщнні ще не став повновладним господарем бага
тьох колективів фізкультури.

На заваді «Червона зірка» два роки тому ніхто й 
гадки не мав про білосніжну кульку. Та ось в спеціаль
ному конструкторському бюро появилися ентузіасти те
ніса Олександр Хрипко, Володимир Дука, Михайло Ба
дов та інші спортсмени. їх було мало, але вони гаряче 
полюбили маленьку ракетку.

Ентузіастів підтримала заводська рада фізкультури, 
і зараз вже майже всі цехи підприємства мають тенісис
тів. Сотні робітників і службовців з великим задово
ленням стають до тенісного столу. А з центральної сек
ції заводу вже виходять першорозрядники, члени збір
ної області, України та ЦР ДСТ «Авангард».

Немає сумніву в тому, що ентузіасти цієї захоп
люючої гри є скрізь, що картина,.аналогічна червонозо- 
рівцям, не виключення. Такий вже характер малої ра
кетки. Вона не потребує складного інвентаря, великих 
залів, але вона приваблює до себе всіх, хто береться 
за неї. Зачаровує так, що іноді забуваєш про спокій. 
Потрібно лише, щоб громадські і спортивні керівники 
допомогли ентузіастам, створили для них необхідні 
умови.

В зв’язку з таким станом хочеться окремо поговори
ти про спортивний клуб «Буревісник».

Кілька років тому педагогічний інститут був своєрід
ним оазисом настільного тенісу в обласному масштабі.

Грали не лише студенти, а й викладачі. Змагалися на 
примітивних столах, при бідному освітленні, грали в 
коридорі, натикаючись на стіни. І, незважаючи на всі 
ці недоліки, інститут в 1958 році завоював право на 
участь у Всесоюзних студентських іграх (випадок єди
ний за всю історію вузу), а студентка філологічного 
факультету Діда Бабичева в 1959 році захищала честь

товариства «Спартак», «Колгоспник», 
.... 1 Олек

сандрії, Кремгеса? Всі ці організації на протязі бага
тьох років не можуть дати збірному колективу жодно- 

Звідси — варіння у 
зазнайство

го кваліфікованого спортсмена, 
власному соку, самозаспокоєння, 
спортсменів.

Заміна учбово-виховної роботи 
практикується скрізь, і все це, в 
масовістю, призвело до загального низького рівня 
стільного теніса на Кіровоградщині.

Збірна області не зможе довго протриматися на 5—6 
спортсменах. Потрібні молоді, талановиті гравці, оз
броєні Сучасною атакуючою технікою. Тут якраз і слід 
поговорити про розвиток настільного теніса в школах 
області. Ця розмова, тим більше важлива тому, що 
теніс включено в програму Спартакіади школярів.

Спливає в Пам’яті розмова з одним викладачем фізич
ного виховання, в школі якого грали в настільний теніс.

— Ну як? Грають школярі в теніс?
— Відбою немає.
Стрічаю викладача через місяць.
— Грають?
— Ні. Довелося законсервувати стіл.
— Чому? ч
— Залишили легку атлетику, баскетбол. Тм би лише 

ракетки в руки. .
Як бачите, агітувати в секцію тенісу не доводиться. 

Чому ж тоді маленька ракетка не завоювала своє на
лежне місце серед учнів? Певно, винні в цьому самі ви
кладачі фізкультури. Адже не важко в шкільній май
стерні виготовити 1 — 2 столи, не важко проводити зма
гання серед ланок, загонів тощо. Парадоксальним є і 
той факт, що, починаючи з 1960 року, в обласному цент
рі не проведено жодної особистої першості школярів, а 
організовані командні змагання минулого року зібрали 
всього... сім шкіл.

Наприкінці 1961 року Кіровоградський міський відділ 
народної освіти розіслав в усі школи листи, в яких ви
магалось обов’язкове створення тенісних секцій. Нічого 
не скажеш,' постанові хороша. Та користі від неї малу
вато: секцій не створено в більшості шкіл міста. Гадає-

іграми на 
поєднанні з

окремих

рахунок 
слабкою

на-

мо, що міськвно ще повернеться до перевірки виконання 
свого рішення.

Незабаром 1963 рік, рік Третьої спартакіади України. 
Ми розраховуємо, що в ко
лективному заліку школярі» 
і дорослих будемо в першій 
половині збірних команд об
ластей УРСР. Цього домог

тися нелегко, але можливості є. Думаємо, що таке ?к 
стремліния і в інших секцій області. Давайте змагатися 
за кращий виступ на Спартакіаді.

Щоб не бути голослівними — заявляємо: секція на
стільного теніса викликає иа змагання секцію спортивної 
гімнастики за кращий виступ командами школярів і до
рослих на Спартакіаді наступного року.

Настільний теніс — молодий вид спорту на Кірово
градщині. Хочеться вірити, що з кожним днем сотні но
вих юнаків і дівчат візьмуть ракетки і вийдуть до теніс
них столів. І вони про це не пожаліють. Целулоїдний 
м’ячик дарує задоволення всім, хто проводить свій віль
ний час біля мініатюрної сітки.

Б. СЛІПАК, 
голова обласної секції з настільного тенісу.

• ч
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Сахалінська область. В 
місто Південно-Сахалінськ 
прибув незвичайний велоси
педист. Це — слюсар заво
ду «Металіст» із міста 
Стрий Львівської області 
Віктор Климов, який подо
рожує по країні на велома
шині. За п'ять місяців 
спортсмен проїхав Білору
сію, Прибалтику, побував у 
Москві, Ленінграді, в По
волжі, на Уралі, в Башки- 
рії, Сибіру, 
Сході.
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на Далекому

я на вас хо- 
знасте? Я —

мають якусь
Ю АЖКО на цей раз точ- 

но сказати, що привело 
Віктора Квасова в ресторан. 
Можливо, горе з приводу 
чергового програшу коман
ди, чи, може, звичка «об
мивати» кожен матч, неза
лежно від його результату. 

Швидше всього — остан
нє, бо в короткій спортив
ній біографії Квасова не
легко знайти бодай найеле
ментарніші ознаки патріо
тичного 
лектизу, в якому він 
ступає.
футбола не пам’ятає історії 
появи Віктора в Кіровогра
ді, комедійної історії з ви
краденням?

Зараз не буде зайвим 
відновити цей випадок в 
пам’яті. Не зробивши в 
полтавському «Колгоспни
ку» жодного удару по ігро
вому м’ячу, Квасов рап
том (це було в кінці мину
лого року) загорівся лю
бов’ю до Кіровограда. Ні
що не могло зламати його 
рішення; ні критичні статті 
в полтавській комсомоль
ській газеті, ні репліка про 
нього в недільному додат
кові до газети «Советский 
спорт» — «Футболе».

Що ж, подумали в Кіро
вограді, 
вирішив 
тися на 
одного 
місцевого футбола приго
ломшила несподівана звіст
ка: вночі Квасов втік до 
Полтави.

Прикрий випадок. Та чи 
варто було негайно споряд-

ознаки 
ставлення до ко- 

ви- 
Хто з любителів

• —

жувати до Полтави експе
дицію на чолі з заступни
ком голови обласної ради 
ДСТ «Авангард» т. Крас- 
новським? Чи варто було 
виманювати легковажного 
футболіста з-під самого но
са полтавчан?

Всі ці перипетії не по
трібні були ні колективу 
команди, ні кіровоградсько
му футболу, в якому Ква
сов так і не зробив поміт
ної погоди. Зайве низько
поклонство пошкодило і 
самому спортсмену. І це 
закономірно: дев’ ятнадця-
тирічний юнак, помітивши 
як за ним «полюють», 
уявив себе неабиякою фут
больною «зіркою».

А зірка є зірка. Деякі 
матчі Квасов дійсно прово
див добре. Але в більшос
ті, особливо після чергової 
випивки, втрачав свій блиск. 
Знав — все зійде з рук. 
Так сходили йому не лише 
одні випивки й погана гра, 
а й ще дещо. Та не будемо 
забігати наперед...

Отже, Віктор потрапив до 
ресторану. Хильнувши доб
рячу дозу оковитої, він по-

мав комизитися. Полетів зі 
столу бокал. Віктора поча
ли втихомирювати, але ку
ди там!

— Плювати 
тів! Ви що, не 
Квасов...

Працівники
очевидно, не були хроніч
ними болільниками і вирі
шили, що Квасов — Квасо- 
вим, 
ком. Тим більше, що ресто
ран і витверезник — 
же

ресторану,

а порядок — поряд-

А маи-
поруч.

І нехай би дебошир від
був там встановлений строк, 
хай би подумав над своєю 
поведінкою і заплатив 
штраф за послуги. Цього ж 
не трапилося. Керівники 
товариства «Динамо»,

знавшись про конфуз, по
спішили на виручку. Пока
рання не відбулося.

— Ай-я-яй, Вітю! Хіба ж 
так можна, — посварилися 
пальцем, і вирішили не 
брати грішника • на гру в 
Донбасі.

Та ця міра «покарання» 
була запізньою, Квасов уже 
давно вважав себе незамі- 
нимим, якому все дозволе
но. І він розсердився:

— Ах, так!.. Я ж 
граю...

Команда' виїздить 
бас. А Квасов — у
під крильце теперішнього 
адміністратора «Авангарду» 
Л. Кагарлицького, який ві
дігравав не останню роль в 
історії з полтавським ви
краденням. Той приткнув 
втікача в дублюючий склад 
донецького «Шахтаря».

Але Донецьк не сподо
бався розбещеному юнаку: 
і платять малувато, і вимо
ги щодо дисципліни 
Повештавшись там 
біля двох, місяців, 
змову спливає на
градському горизонті.

Гадаєте повернувся з ка
яттям, дав пояснення това
ришам, вибачився? Як би не 
так. Зверхність погляду не
мов говорила:
захотів '— поїхав, 
повернувся. А ви 
я все ж таки —

І попав, як кажуть, у жи
лу. Колектив навіть не за
питали, що він думає про 
свого товариша. Віктора 
доброзичливо поплескали 
по плечу, мовляв, повер
нувся блудний,син до своєї 
хати. Радійте! .

Деякі жартівники кажуть, 
що Квасов переїхав до Кі
ровограда для спокійної 
зимівлі, щоб опісля знову 
дременути в іншу команду.

вам за-

в Дон- 
Харків

ця історія, 
не описувала- 

якби не 
виховання

Квасова, 
поблаж- 

привели до 
юнак, який 
шлях у фут- 
що він вже,

ДІ-

очевидно хлопець 
серйозно залиши- 
новому місці. Та 
ранку керівників

я
високі.

щось 
Квасов 
кірово-

ось, бачите, 
захотів— 

радійте, 
Квасов...

•

Певно, вони 
рацію.

Взагалі-то 
можливо б, і
ся так детально, 
йшлося про 
спортивної молоді. І, перш 
за все, самого 
Адже легковажні, 
ливі потурання 
того, що цей 
лише починає 
болі, вирішив,
як кажуть, бога за бороду 
вхопив.

А підсаджують його до си
вини святого самі ж керів
ники кіровоградського «Ди
намо».

— Аг-гу, Вітько! Бери 
бозю за бороду, бери, він 
не брикається.

Очевидно, декому з спор
тивних керівників не зай
вим буде нагадати: «Не за
бувайте, шановні товариші, 
що.лаври теж в’януть, тим 
більше, коли цими лаврами 
увінчують блудного сина».

Василь САВЕЛЬЕВ,

Олександрія 
спортивна

Минулої неділі в шахтарській 
Олександрії проведено цілий ряд 
цікавих спортивних змагань. По
передні поєдинки з волейбола 
на кубок України закінчилися 
перемогою місцевих команд. 
Вони виграли в спортсменів 
Хмельницької області з рахун
ком 3:2.

Цього ж дня миколаївські 
баскетболісти завдали серйоз
ної поразки чоловічій 
товариства «Спартак». 
виграли у кіровоградських 
спортсмсігв з рахунком 81:54.

Не менш цікавими були і то
вариські зустрічі з шахів. Зма
галися спортсмени нашого об
ласного центру і Олександрівні. 
В гострій напруженій боротьбі 
переможцями •: вийшли кірово- 
градці (4:2).

Юні баскетболістки місцевої 
дитячої спортивної школи зав
дали поразки миколаївській 
команді з рахунком 60:53.

Футболісти «Шахтаря» прий
мали на своєму" полі днінров- 
ців міста Дніпропетровська. Гра 
закінчилася поразкою гостей — 
0:1.

Б. БОЛТЯНСЬКИЙ.

ж

команді
Госі і

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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містам
Кінотеатр «Мир». «ЗДРАС

ТУЙТЕ ДІТИ!». Початок о 10 
год. ранку, 12, 2 год. дня. «ІН
ДИКИ». Початок о 4 год. дня, 
6, 8 та 10хгод. вечора.

Кінотеатр «Смвашець». «СКА
ЗАННЯ ПРО ЛЮБОВ». Поча
ток о 10 год. ранку, 12, 2 та

4 год. дня, 6, 8 та 10 год. ве
чора.

Кінотеатр Імені Дзерж енсько- а 
го. «ТЯЖКА РОЗПЛАТА»’. По- 
чаток о 9 год. ЗО хв. ранку.
II год. ЗО хв., 1 год. ЗО хв., 
З год. ЗО хв..дня, 5 год. ЗО хв., 
7 год. ЗО хв. та 9 год. 30 хв. 
вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Збірна 
програма хронікально-док у мен
тальних фільмів. Демонструє
ться з 10 год. ранку до 9 год. 
вечора. Художній фільм «ТЕ
ЛЕФОНІСТКА». Початок о 
9 год. ЗО хв. вечора.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.. _ _

’ .................................................... .............. - ' - а

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.
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