
ПОВІДОМЛЕННЯ
про Пленум Центрального Комітету Комуністичної 

партії Радянського Союзу
На вечірньому засіданні 22 листопада на Пленумі ЦК КПРС виступили то

вариші: В. В. Скрябін (перший секретар Ростовського обкому КПРС), М. В. Мель
ников (голова Державного комітету Ради Міністрів СРСР по паливній промис
ловості), А. Я. Пельше (перший секретар ЦК КП Латвії), Н. І. Бєлаш (свинар Гу- 
сговського радгоспу, Новосибірська область), А, Ю. Снбчкус (перший секретар ЦК 
КП Литви), В. Ю. Бойко (голова Державного комітету Ради Міністрів СРСР по 
.чорній і кольоровій металургії).

23 листопада на ранковому засіданні в обговоренні доповіді товариша М. С. 
Хрущова виступили перший секретар Цілинного крайкому Компартії Казахста
ну Т. І. Соколов, заступник Голови Ради Міністрів СРСР, голова Держплану 
СРСР В. Е. Димшнць, перший секретар Свердловського обкому КПРС К. К. 
Ніколаєв, директор бавовницького радгоспу «Пахта-Арал» В. М. Куликов (Казах
стан), директор Харківського тракторного заводу П. Ю. Саблєв.

Головуючий на ранковому засіданні тов. А. П. Кириленко повідомляє, що 
для виступу в дебатах записалося 105 чоловік, виступив 51 чоловік. Пленум 
приймає рішення про припинення дебатів.

Із заключним словом виступив Перший секретар Центрального Комітету 
КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущов.

Пленум ЦК КПРС одноголосно прийняв постанову на доповідь товариша 
М. С. Хрущова «Розвиток економіки СРСР і партійне керівництво народним 
господарством».

На вечірньому засіданні Пленум ЦК КПРС розглянув організаційні пи
тання.

Пленум обрав тов. Єфремова Л. М. кандидатом у члени Президії ЦК КПРС. 
Пленум перевів з кандидатів у члени ЦК КПРС товаришів Полякова В. І. і 
Рудакова О, П.

Пленум ЦК КПРС обрав:
— секретарем ЦК КПРС товариша Рудакова О. П. — голову Бюро ЦК 

КПРС по промисловості і будівництву;
— секретарем ЦК КПРС тов. Полякова В. І. — голову Бюро ЦК КПРС по 

сільському господарству;
— секретарем ЦК КПРС тов. Андропова Ю. В.;

— секретарем ЦК КПРС тов. Титова В. М. — голову Комісії в організацій
но-партійних питаннях при ЦК КПРС.

Секретар ЦК КПРС- тов. Демічев П. Н. затверджений головою Бюро ЦК 
КПРС по хімічній і легкій промисловості.

Секретар ЦК КПРС тов. Ільїчов Л. Ф. затверджений головою Ідеологічної 
комісії при ЦК КПРС.

Секретар ЦК КПРС тов. Шелепін О. М. затверджений головою Комітету 
партійно-державного контролю ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР.

У зв’язку з утворенням Комітету партійно-державного контролю Пленум ЦК 
вирішив перетворити Комітет партійного контролю при ЦК КПРС в партійну 
комісію при ЦК КПРС.

Головою партійної комісії затверджений тов. Шверник М. М., першим за
ступником голови — тов. Сердюк 3. Т.

Пленум ЦК КПРС закінчив свою роботу.
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НА ПЛЕНУМІ ЦК КПРС
МОСКВА, 22. На Пленумі Центрального Комітету 

Комуністичної партії Радянського Союзу триває вели
ка розмова про розвиток економіки СРСР і вдоскона
лення партійного керівництва народним господарством.

Виступаючи першим на ранковому засіданні, міністр 
енергетики і електрифікації СРСР Г. Т. Новиков ви
словив певність, що перебудова партійних органів за 
виробничим принципом забезпечить дальше поліпшення 
роботи промисловості. Вів нагадав, що рішення XXII 
з’їзду КПРС передбачають випереджаючі темпи розвит
ку електрифікації. Це дасть можливість у найближче 
десятиріччя збільшити енергоозброєність праці в три 
рази.

За чотири роки семирічки в країні введено близько 
29 мільйонів кіловат нових енергетичних потужностей, 
майже стільки, скільки було введено за сім поперед
ніх років. У 1963 році намічено ввести понад дев’ять 
мільйонів кіловат нових потужностей, а до 1970 року 
щорічне введення їх досягне 22—25 мільйонів кіловат.

Важливо, що за минулі чотири роки прокладено май
же сто тисяч кілометрів ліній електропередач напругою 
до 500 тисяч вольтів, що майже вдвоє більше, ніж за 
попередні сім років.

■ Міністр поінформував, що розроблено заходи, які да
дуть змогу в найближчі два—три роки різко знизити 
собівартість електроенергії і зекономити, таким чином, 
близько одного мільярда карбованців на рік.

— Однією з найважливіших умов успіхів у будівни
цтві комунізму, досягнутих радянським народом за ос
танні роки, є творчий розвиток партією марксистсько- 
ленінських ідей, справді ленінський стиль керівництва, 
рішуче відновлений Центральним Комітетом КПРС, 
заявив у своєму виступі перший секретар Башкирсько
го обласного комітету партії 3. Н. Нурієв. Він відзна
чив, що після створення рад народного господарства 
обсяг випуску продукції в республіці зріс майже вдвоє. 
Переважна увага приділяється розвиткові тих галузей 
індустрії, які забезпечують прискорений прогрес народ
ного господарства. В Башкирі! швидкими темпами роз
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виваються нафтовидобувна, хімічна, енергетична і ма
шинобудівна промисловість. Промовець критикує Держ- 
план СРСР і Всеросійську раду народного господарства 
за те, що вони не приділяють достатньої уваги розвит
кові будівельної бази Башкирі!. Спішившись на питан
нях сільського господарства, 3. Н. Нурієв повідомив, 
що в цьому році хлібороби республіки засипали в за
сіки держави 96 мільйонів пудів зерна або на 19 міль
йонів пудів більше, ніж у минулому році. Башкирія 
ставить завдання в наступному році продати державі 
100 мільйонів пудів хліба.

Про успіхи працівників сільського господарства Кі
ровоградської області доповів Пленумові відомий ме
ханізатор О. В. Гігалов (колгосп імені XX з’їзду КПРС). 
Ного бригада в цьому році виростила на площі 1080 
гектарів по 60 центнерів зерна кукурудзи з кожного 
гектара. Цього досягнуто завдяки застосуванню нової 
технології вирощування цієї культури без затрат руч
ної праці.Промовець розповів, що в цьому році в об
ласті вирощено багатий врожай кукурудзи, цукрових 
буряків, соняшника та інших культур. На площі 40U 
тисяч гектарів з кожного з них зібрано по 33 центнери 
зерна кукурудзи, а на площі в 65 тисяч гектарів уро
жай ще вищий — 50 центнерів. О. В. Гіталов критику
вав у своєму виступі деякі підприємства сільськогос
подарського машинобудування, що випускають надто 
багато машин різних марок, при цьому для одних і 
тих же робіт. Треба уніфікувати машннй і, зокрема, ті, 
що призначені для збирання кукурудзи та інших про
сапних культур.

Один за одним підіймаються на трибуну учасники 
Пленуму ЦК КПРС. Кожний з них розцінює роботу 
листопадового Пленуму як новий доказ того, що Цент
ральний Комітет Комуністичної партії спирається в 
своїй роботі на колективний досвід і розум партії і на
роду, що на практиці здійснюються ленінські принци
пи партійного і державного будівництва. Промовці од
ностайно схвалюють пропозиції Президії ЦК КПРС 
про перебудову партійних органів за виробничим прин

ципом. Про це говорив і перший секретар Новосибір
ського обкому партії Ф. С. Горячев. Значну частину 
свого виступу він присвятив розвиткові промисловості 
і сільського господарства області. За чотири роки се
мирічки виробництво металорізальних верстатів збіль
шилось майже у два рази, турбін — у три рази.

Партійного працівника на трибуні Пленуму зміняє 
вчений — голова Сибірського відділення Академії наук 
СРСР М. О. Лаврентьєв. Він з гордістю доповів, що 
завдання партії по створенню нового наукового центру 
в Сибіру виконано. Вчені Сибірського відділення Ака
демії розробляють тепер важливі проблеми, допома
гаючи промисловості і сільському господарству в роз
в’язанні практичних питань. Вони виховають також но
ві наукові кадри з числа талановитої молоді. Академік 
повідомив, що математичний інститут успішно працює 
в галузі диференціальних рівнянь і прикладення їх до 
механіки. Фізики досліджують ядерні проблеми, хімі
ки працюють над одержанням надчистих матеріалів. 
Спиняючись на інтенсивному науковому житті Далеко
го Сходу, академік навів цікавий факт: в результаті 
наукових досліджень на Камчатці незабаром почнеть
ся будівництво електростанції, що працюватиме на па
рі підземних гарячих вод.

За темпами розвитку хімічна промисловість виперед
жає загальні темпи розвитку індустрії країни. Про це 
заявив на Пленумі голова Державного комітету Ради 
Міністрів СРСР по хімії В. С. Федоров. З часу травне
вого Пленуму ЦК КПРС 1958 року, який був присвя
чений проблемам хімії, досягнуто певних успіхів. Обсяг 
промислового виробництва хімічної індустрії збільшився 
в 1,6 раза. Па потреби її витрачено 3,9 мільярда карбо
ванців або більше, ніж витрачено за попередні 13 ро
ків. Проте більш енергійний розвиток цієї важливої 
галузі промисловості стримується насамперед відста
ванням науково-дослідних і проектних організацій, а та
кож машинобудівної промисловості, яка не виявляє 
достатньої оперативності в створенні нової техніки.

Ідею створення єдиного органу по керівництву про
мисловістю республік Азії — Середньоазіатської ради 
народного господарства схвалив перший секретар ЦК 
Компартії Туркменії Б. Овезов. Він висловив певність, 
що це дасть змогу повніше використати природні багат
ства Середньої Азії, поставити їх на службу комуніз
мові. •_

Голова Кемеровською раднаргоспу • Л. Ю. Графов, 
який виступив потім, підтримав пропозицію про укруп
нення раднаргоспів і, зокрема, ідею об’єднання рад на
родного господарства Західного Сибіру. Він підкрес
лив при цьому, що такий захід благотворно позначить
ся на піднесенні всієї індустрії великого краю. Промо
вець критикував Держплан, вказавши, що він мало 
радиться з працівниками на місцях, виявляє дріб’яз
кову опіку, яка зв’язує господарську ініціативу.

Про розвиток промисловості і сільського господар
ства Киргизії, а також про перебудову організаційних 
форм партійного керівництва народним господарством 
республіки доповів Пленумові перший секретар ЦК 
Компартії Киргизії т. Усубалієв. За три роки семирічки 
приріст промислової продукції в Киргизії становив 30 
процентів

Останнім на ранковому засіданні Пленуму ьікгупнв 
перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов. (Гїого 
промова друкується в сьогоднішньому номері газети).

(Закінчення на 2-й стор.).
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Москва. Пленум ЦК КПРС.
На знімку: група учасників Пленуму в перерві між за

сіданнями. Зліва направо — Герой Соціалістичної Пра
ці комбайнер Нукутського зернорадгоспу Іркутської 
області 1. Є. РИЦЕВ, зрнвннк шахти № 10 тресту
«Естонсланець» А. Г. ВАХТРАОРГ, Герої Соціалістич
ної Праці футеровннк П. М. КОСИ КО В, бригадир комп
лексної бригади шахти «Суходольська-1» тресту «Крас- 
нодонвугілля> М. 51. МАМАЙ, польовод колгоспу «Заве
ты Ленина» Шадринського району Курганської області 
Т. С. МАЛЬЦЕВ, керівник комплексної бригади колгоспу 
імені Кірова Новоусманського району Воронезької облас
ті М. Ф. МДНУКОВСЬКИЙ.

Фото В. ЕГОРОВА і В. САВОСТЬЯНОВА. 
Фотохроніка ТАРС.



НА ПЛЕНУМІ ЦК КПРС
(Закінчення).

Вечірнє засідання Пленуму ЦК партії 22 листопада 
відкрилось виступом першого секретаря Ростовського 
обкому КПРС В. В. Скрябіна. Він підкреслив, що саме 
життя вимагає зміни структури управління народним 
господарством країни. Тому зрозуміло, що трудящі До- 
ну. як і всі радянські люди, одностайно схвалюють про
позиції, викладені в доповіді товариша М. С. Хрущова. 
Промовець заявив що вже здійснені заходи по перебу
дові керівництва господарством підвищили відповідаль
ність місцевих партійних і господарських органів, дали 
змогу краще використати резерви виробництва, піднес
ли творчу ініціативу мас. Ілюструючи цю думку при
кладами по Ростовській області, тов. Скрябін повідо
мив. що хлібороби Дону зібрали в цьому році 378 міль
йонів пулів зерна, значно більше, ніж виростили в най
більш урожайному 1958 році.

Проблемам розвитку видобування нафти, газу и ін
шого палива у Радянському Союзі присвятив свій ви
ступ голова Державного комітету Ради Міністрів Сі СН 
по паливній промисловості М. В. Мельников. Головна 
увага, гіідкресіив він, приділяється видобуванню най
більш економічних видів палива, в першу чергу нафти 
й газу. Питома вага їх у паливному балансі країни 
збільшилася за останні 8 років у два рази.

Діє більше, повідомив тов. Мельников. розшириться 
в найближчі роки видобування кам’яного вугілля від- 
коитим. найбільш економічним способом. В Сибіру і 
Казахстані намічається створити великі вугільні роз
різи.

Перший секретар ЦК КП Латвії А. Я. Пельше, як і 
багато інших учасників Пленуму, які виступили в деба
тах. підкреслив, що здійснена в останні роки перебу
дова керівництва промисловістю і сільським господар
ством повністю себе виправдала. Це добре показує_ро- 
бота промисловості і сільського господарства Латвії. В 
цьому році промисловість республіки дасть стільки про
дукції. скільки передбачалося випустити в 1964 році, а 
рівня, наміченого на кінець семирічки, буде досягнуто 
в наступному році.

Про досвід роботи механізованої ланки розповів учас
никам Пленуму свинар Гутовського радгоспу Новоси
бірської області Н. І. Бєлаш. Ланка, якою він керує, 
відгодувала за 10 останніх місяців 5.900 свиней, забез
печивши їх соковитими кормами. Підкресливши необ
хідність широкого впровадження у тваринництво нової 
техніки, тов. Бєлаш звернув увагу Пленуму Централь
ного Комітету на те. що ше відчувається нестача в та
кій техніці.

Виробничий принцип побудови партійних органів дасть 
змогу ще краще, повніше використати переваги соціа
лістичного ладу і планової економіки, заявив перший 
секретар ЦК Компартії Литви А. 10. Снєчкус. Він ска
зав, що трудівники республіки підтримують пропозиції, 
викладені у доповіді товариша М. С. Хрущова.

Голова Державного комітету Ради Міністрів СРСР 
по чорній і кольоровій металургії В. Ю. Бойко заявив, 
що металургійна промисловість у Радянському Союзі 
розвивається успішно. За чотири роки семирічки країна 
одержить багато продукції понад план. Використання 
потужностей у радянській металургії значно перевер
шує рівень, досягнутий будь-якою капіталістичною кра
їною.

Виступом тов. Бойка закінчилось вечірнє засідання 
Пленуму 22 листопада.

У Президії Верховної Ради СРСР
Указами Президії Верховної Ради СРСР від 23 ли

стопада 1962 року тов. Полянський Дмитро Степанович 
призначений заступником Голови Ради Міністрів СРСР;

Тов. Шелепін Олександр Миколайович призначений 
заступником Голови Ради Міністрів СРСР і головою 
Комітету партійно-державного контролю ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР;

Тов. Воронов Геннадій Іванович призначений Голо
вою Ради Міністрів РРФСР.

(ТАРС).
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 25 листопада 1962 р., 2 стор.

Думки Пленуму — це на
ші думки, думки всього на
роду. І кому, як не нам, вті
лювати їх в життя, будува
ти своє завтра, — гопорить 
член будівельної бригади 
колгоспу імені Дзержин- 
ського Новопразького райо
ну Олександр Гладченко.

На знімку: молодий 
будівельник О. ГЛАДЧЕН
КО.

Фото В. ЗАЙКІНА.

МОСКВА, 23. Сьогодні Пленум Центрального Комі
тету КПРС продовжував свою роботу. На ранковому 
засіданні першим виступив Т. 1. Соколов, перший секре
тар крайкому партії Цілинного краю Казахстану.

Він навів дані, які показують, що на цілинних землях 
розгорнулось велике промислове і сільськогосподарське 
будівництво. В цьому році в Цілинному краї обсяг 
промислового виробництва майже в два рази переви
щить рівень 1958 року. Тільки в Кустанайській області 
споруджується три потужних гірничозбагачувальних 
комбінати, які перероблятимуть десятки мільйонів тонн 
залізної руди на рік. Створюється багато радгоспів.

Промовець повідомив, що в цьому році край продав 
державі 318 мільйонів пудів зерна. Проте це далеко 
не відповідає можливостям, які мають колгоспи і рад
госпи. Цілинний край може довести продаж державі 
зерна до 800 мільйонів пудів.

Тепер, продовжує Т. І. Соколов, йде освоєння «другої 
цілини», — тваринництва. В цьому році господарства 
краю виконують державні завдання по продажу про
дуктів тваринництва. Найближчим часом продаж дер
жаві м’яса, молока та інших тваринницьких продуктів 
різко зросте. Для цього створюються всі необхідні 
умови.

Перебудова в сільському господарстві виправдала 
себе, заявив промовець. Виправдає себе і намічувана 
на цьому Пленумі перебудова партійних органів за 
виробничим принципом.

Заступник Голови Ради Міністрів СРСР, голо
ва Державного планового комітету СРСР В. Е. Дим- 
шиць сказав, що критика на адресу плануючих органів, 
висловлена учасниками Пленуму, буде вивчена новою 
всесоюзною радою народного господарства і Держпла- 
ном СРСР. Чітка структура побудови планових орга
нів створює всі умови для дальшого зміцнення плано
вих начал в усіх ланках народного господарства, для 
побудови їх на справжній науковій основі. Потім він 
повідомив, що державним планом на 1963 рік перед
бачено значне зростання всіх галузей економіки, збіль
шення капіталовкладень. В. Е. Димшиць підкреслив 
безустанне піклування партії про розвиток хімічної ін
дустрії. В плані на 1963 рік суму капіталовкладень у 
цю галузь індустрії визначено в розмірі 1 мільярда 655 
мільйонів карбованців, що у п’ять раз більше вкладень 
1957 року. Таких темпів розвитку не знала жодна га
лузь народного господарства.

Промовець сказав, що зневага до законів розвитку 
економіки, яка мала місце в період культу особи

в обговореному питанні

Промова товариша С. П. ПАВЛОВА
товариші! Нинішній Пле- (цериіий секретар ЦК ВЛКСМ) 

нум Центрального Комітету ж ’
КПРС, доповідь Микити Сергійовича Хрущова є най
яскравішим підтвердженням того, що вічно живе вчен
ня Маркса—Леніна постійно розвивається нашою пар
тією, що наша партія визначає свою стратегію і так
тику з врахуванням реальної обстановки, з врахуван
ням вимог часу, що їй органічно чужі догматизм, схо
ластика і застій.

Ленінський комсомол, вся радянська молодь палко 
підтримують мудрі і своєчасні пропозиції Централь
ного Комітету про розвиток економіки нашої країни і 
перебудову партійного керівництва народним госпо
дарством, висунуті з ініціативи товариша М. С. Хру
щова.

Центральний Комітет ВЛКСМ, комсомольські органі
зації зроблять все для того, щоб наблизити комітети 
комсомолу, керівні комсомольські органи до повсяк
денної праці і життя робітничої та селянської молоді, 
поліпшити керівництво комсомольськими організаціями 
підприємств, будов, колгоспів і радгоспів, забезпечити 
глибше вивчення комсомольськими працівниками й ак
тивістами економіки промислового і сільськогосподар
ського виробництва. Безсумнівно, що в результаті пе
ребудови Ленінський комсомол зможе значно ефек
тивніше виконувати своє головне завдання, своє основ
не призначення — завжди і в усьому бути вірним по
мічником і бойовим резервом партії.

Тепер в рядах комсомолу 20 мільйонів юнаків і дів
чат. Половина з них зайнята безпосередньо в промис
ловому і сільськогосподарському виробництві. Понад 
1 мільйон комсомольців є інженерами, агрономами, 
техніками. Комсомольські організації під керівництвом 
партії постійно розширяють свою участь у творчій ді
яльності нашого народу, в розв’язанні найважливіших 
завдань господарського будівництва. Комсомол шеф
ствує над будівництвом більш як 2 тис. промислових 
об’єктів країни, 168 з яких є всесоюзними ударними 
будовами. Молодіжні ланки вирощують кукурудзу на 
15 млн. гектарів — це майже половина всієї площі, 
зайнятої під цю культуру.

Тільки в цьому році по комсомольських путівках на 
новобудови нашої країни виїхало понад 130 тис. юна
ків і дівчат. Легко зрозуміти, товариші, з якою радістю 
новосельці сприйняли вказівку М. С. Хрущова про 
комплексну забудову нових районів!

Братська ГЕС — одна з перших будов, куди в 1956 
році на заклик партії поїхала молодь. Тепер на місці 
непрохідної, дрімучої тайги виросло місто з 100-тисяч- 
ним населенням. В основному це молодь. Багато моло
дих людей обзавелися сім’ями, назавжди поселилися з 
Сибіру. В Братську одна за одною стають до ладу тур
біни і щодня з’являються на світ божий 40, а то й 50 
немовлят. Братськ займає одно з перших місць у світі 
щодо кількості реєстрованих шлюбів і дітонароджува- 
ності. Але зрозуміло, що у цих молодих людей життя 
починається у важких умовах: немає родичів, які б до
глядали дітей, нікому готувати їжу, прати білизну, хо
дити за, покупками. Водночас у Братську дитячих сад
ків у п ять раз менше, ніж за нормами звичайного 
міста. Через нестачу дитячих закладів молоді матері 
змушені кидати роботу.

Магазини і їдальні теж працюють з великим переван
таженням. Важко уявити, але в 100-тисячному місті 
Т'льки три домові кухні, чотири перукарні, одна праль
ня, дві швейні ■ дві шевські майстерні. На наш погляд 
міністерства торгівлі, комунального господарства Ро

Статіна особливо відбилась на сільському юсподар. 
стві Центральному Комітетові КПРС довелось про- 
вести величезну роботу ПО перебудові цієї важливої 
галузі народного господарства. Передбачено дальше 
зміцнення матеріально-технічної бази сільського госпо
дарства. Обсяг капіталовкладень у 1963 році переви
щить чотири мільярди карбованців. Це дорівнює обся- 
гові капітальних вкладень у сільське господарство за \ 
весь період 1946—1952 років.

У своєму виступі В. Е. Димшиць критикував ті орга
нізації, які порушують державну планову дисципліну, 
а також прояв місництва. В деяких республіках та 
економічних районах спостерігається недооцінка Р?3' 
витку хімічної індустрії — порушуються строки будів
ництва підприємств хімії, устаткування подовгу лежить 
без застосування, що призводить до тривалого замо
рожування великих коштів. За недостатню увагу до 
питань технічного прогресу промовець критикує комі
тети які займаються питаннями хімії, лісової і папе
рової промисловості, автоматизації і машинобудування.

Пропозиції про перебудову партійних органів, які 
дістануть виробничу спрямованість, випливають з само
го життя заявив перший секретар Свердловського об
ласного комітету КПРС К. К. Ніколаєв. На прикладі 
цієї великої промислової області Уралу він показав, що 
нинішні організаційні форми вже не відповідають зав
данням які стоять перед народним господарством. По
рівняно з довоєнним 1940 роком випуск валової про
дукції зріс у кілька раз. Сума капітальних вкладень 
перевищує 770 мільйонів карбованців на рік.

Перебудова партійних органів наблизить керівництво 
до насущних потреб виробництва. Вони зможуть глиб
ше і повсякденно займатись розвитком промисловості, 
будівництва і сільського господарства.

Про широке застосування нових прогресивних мето
дів вирощування бавовнику розповів учасникам Пле
нуму директор казахстанського радгоспу «Пахта-Арал» 
В. М. Куликов.

У дебатах на доповідь М. С. Хрущова «Розвиток 
економіки і партійне керівництво народним господар
ством» виступив 51 чоловік. Пленум прийняв рішення 
про припинення дебатів.

З заключним словом на Пленумі виступив Перший 
секретар ЦК КПРС, Голова 
М. С. Хрущов, зустрінутий 
учасників Пленуму.

Пленум ЦК КПРС прийняв 
розгорнуте рішення.

Рад« Міністрів СРСР 
бурхливими оплесками

сійської Федерації при схва
ленні міністерства фінансів 

втрачають внаслідок власної інертності великі доходи. 
Раніш багато було шабашників-будівельників, але те
пер їх побороли наші потужні будівельні організації* 
Але щодо сфери побутового обслуговування населення, 
то подекуди шабашники поза конкуренцією. За один 
літній сезон перукар з Вірменії на жіночих зачісках 
заробив у Братську на автомашину «Волга». (Пожвав
лення в залі).

Але особливо гострою в Братську залишається про
блема житла. Плани введення нових будинків тут по
стійно не виконуються. До всього цього ще треба до
дати, що міністерство енергетики і електрифікації 
СРСР, прагнучи будь-що знизити вартість кіловат-годи
ни, свавільно занижує норми житлового і культурно- 
побутового будівництва. Тепер на будівництві гідро
електростанцій діє інструкція міністерства, за якою, 
наприклад, кількість дитячих садків і ясел зменшено в 
три рази порівняно з тим, що рекомендує академія 
будівництва і архітектури. В таких діях важко знайти 
раціональне зерно, виходить, що міністерство робить 
розрахунок на тимчасовиків, прирікаючи заздалегідь 
свої ж підприємства на велику плинність кадрів.

Шукання, прагнення конкретизувати свою роботу, 
глибше вникати в усі деталі промислового і сільсько
господарського виробництва — цими якостями відзна
чається робота осе більшого числа комітетів комсо
молу.

Багато комсомольських організацій успішно беруть 
участь у створенні нової техніки. Комітети комсомолу 
ряду харківських заводів розгорнули рух за впровад
ження у виробництво передових технологічних проце
сів — нових видів зварювання, точного литва, штампу
вання. Високопродуктивні способи обробки металів 
комсомольці впровадили на 400 виробничих дільницях.

У Горьківській області в минулому році з активною 
участю молоді комплексно механізовано н автоматизо
вано 12 цехів і дільниць, впроваджено 78 автоматичних 
і напівавтоматичних ліній.

Останнім часом було проведено два всесоюзних рей
ди по виявленню невикористовуваних верстатів і меха
нізмів. Комсомольці викрили численні факти непра
вильного використання і зберігання верстатів та ма
шин, виявили і допомогли ввести в експлуатацію тися
чі одиниць невикористовуваного устаткування.

У_ відповідь на заклик товариша М. С. Хрущова 
освітлювати прожектором комуністичного контролю 
всі ділянки виробництва — народилися загони «Комсо
мольського прожектора». Зараз можна сказати, що на 
багатьох підприємствах, у колгоспах і радгоспах во.-.^ 
вже завоювали авторитет. Загони «Комсомольського 
прожектора» активно виступають проти безгосподар" 
кості, марнотратства, головотяпства і бюрократизму* 
допомагають знаходити і приводити в дію резерви, 
усувати вузькі місця виробництва.

Велику і важливу проблему порушили, наприклад, 
комсомольці Усть-Каменогорського конденсаторної0 
заводу, поставивши питання про розширення виробни
цтва статистичних конденсаторів. При розв’язанні цього 
завдання за двадцятиріччя можна скоротити обсяг бУ 
дівництва електростанцій загальною потужністю в 4 
мільйонів кіловат і ліній електропередач — на 300 ти
сяч кілометрів, заощадивши при цьому понад 12 міль
ярдів карбованців.

(Закінчення на 3-й стор.).



ПАРТИ ПЛАНИ 
ОКРИЛЮЮТЬ. 
КЛИЧУТЬ

«Спеціалізація виробни
цтва, — говорив тов. М. С. 
Хрущов на Пленумі ЦК 
КПРС, — дає величезні 
можливості для зростання 
продуктивності праці, по
ліпшення якості продукції, 
дає змогу найраціональніше 
організувати працю. При 
спеціалізації виробництва 
відкривається широкий про
стір для переведення на по
тік виготовлення деталей 
машин, впровадження ком
плексної автоматизації і 
механізації».

Спеціалізація — назріле 
питання, яке висувається на 
порядок денний самим жит
тям. Візьмемо для прикла
ду Кіровоград. В місті 
шість підприємств (заводи 
імені Кірова, вагоремонт- 
ний, «Новатор», фабрика 
імені Калініна, Кіровоград
ська мебльова фабрика 
Черкаського раднаргоспу, 
рсмонтно-мебльовий комбі
нат «Деревообробник») ви
готовляють меблі. Це в ос
новному невеликі підприєм
ства, малопродуктивні, з 
числом робітників від 100 
до 400 чоловік. Цехи в 
більшості своїй не спеціалі
зовані і в них виробляють
ся меблі кількох видів.

Наприклад, м’які меблі 
випускає фабрика імені Ка
лініна і комбінат «Дерево
обробник», стільці — завод 
«Новатор» і Кіровоградська 
мебльова 
— завод 
кальник», 
лініна, 

фабрика, трюмо 
«Червоний дзер- 

фабрика імені Ка- 
Кіровоградська

мебльова фабрика раднар
госпу, ремонтно-мебльовий 
комбінат «Деревообробник». 
Ця розпорошеність веде до 
того, що випускається ба
гато незручних, громіздких, 
дорогих, некрасивих і не
міцних меблів. А головне— 
низької якості.

Ось саме тут вкрай необ
хідна спеціалізація. Напри
клад, завод «Червоний 
дзеркальник» в основному 
виготовляє дзеркала і част
ково трюмо вищого класу. 
Випускає трюмо вищого 
класу і Кіровоградська меб
льова фабрика. А хіба не 
можна було б зосередити 
виробництво трюмо на спе
ціалізованій, технічно краще 
оснащеній мебльовій фаб-
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Т7 ЧЕРВОНОКАМ'ЯНСЬКІИ середній школі Олек- 
сандрійського району відбулася зустріч учнів з 

персональним, пенсіонером, учасником трьох револю
цій, членом КПРС з 1920 року 3. И. Мухіним. За 
участь в революційних боях Захар Йосипович був за
арештований і висланий в Сибір. В 1906 році 
3. И Мухін мав дві зустрічі з Леніним, під час пер
шої розмовляв з ним.

За дорученням бюро Олександрійського райкому 
комсомолу 3. И. Мухін вручив комсомольські квитки 
юнакам і дівчатам, які щойно були прийняті в члени 
ВЛКСМ.

На знімку: 3. И. МУХІН розповідає піонерам про 
свої зустрічі з Володимиром Іллічем.

Фото В. ЗАЙКІНА.

«Червоний 
підприєм- 
промисло-

такий па
ях

риці? Можна, але... А це 
«але» в тому, що мебльова 
фабрика — раднаргоспів- 
ська, а завод 
дзеркальник» — 
ство місцевої 
вості.

Такі бар’єри і 
ралелізм позначаються 
на якості, так і на собівар
тості продукції. Більше то
го, іноді один і той же ви- 
роб ціниться по-різному. 
Випускають кухонні столи 
завод імені Кірова (який в 
основному робить колеса і 
ободи до них) і ремонтно- 
мебльовий комбінат «Дере
вообробник». Зовні столи 
схожі, але якість продукції 
«Деревообробника» вища, а 
вартість нижча.

Настав час спеціалізува- 
'тн наші підприємства. На
приклад, раціонально виго
товляти м’які меблі на 
фабриці імені Калініна, а 
ремонт меблів і виготов
лення пружинних матраців
— на ремонтно-мебльовому 
комбінаті «Деревооброб
ник», всі меблі вищого кла
су — на Кіровоградській 
мебльовій фабриці, стільці
— на заводі «Новатор» 
і т. д.

Не краще справи і в ме
талообробній галузі. В міс
ті господарський совок ви
пускає два підприємства —

з духовками
з дверчатами

різнорідність?

завод «Металіст» і міськ- 
промкомбінат. Ці совки за 
своїми розмірами різні, хоч 
конструкція однакова. Такі 
ж справи і 
зварними, і 
прописними.

Чому така . ____
Тому, насамперед, що про
екти виробів розроблялись в 
конструкторсько - техноло
гічному бюро облмісцевпро- 
му різними конструкторами. 
Кожний прагнув зробити 
щось своє, «оригінальне». 
Де вже тут говорити про 
спеціалізацію! Все це й 
стримує можливості нашо

го зростання, поліпшення 
якості і здешевлення про- ' 
дукції.

Централізація керівни
цтва технічною політикою 
ліквідує ці бар’єри і дасть 
можливість широко спеціа
лізувати наші підприємства, 
автоматизувати і механізу
вати їх. А це, в кінцевому 
рахунку, підвищить продук
тивність праці, знизить со
бівартість продукції, поліп
шить її якість.

Г. ТОЛОК, 
начальник виробничо
го відділу облмісцев- : 
прому. ’

На Кузнецькому металургійному комбінаті «Комсо
мольський прожектор» намагається подолати опір ди
рекції впровадженню у виробництво прогресивного 
методу інтенсифікації сталеплавильних процесів шля
хом вдування компресорного повітря □ мартенівську 
ванну. Цей метод дасть можливість збільшити продук
тивність до 20 процентів, значно знизити витрату доро
гого палива.

«Комсомольський прожектор» порушує найрізнома
нітніші питання — від поліпшення організації праці на 
окремому робочому місці до проблем, які мають ве
лике народногосподарське значення. У світлі винятко
во важливих положень про партійно-державний конт
роль «Комсомольський прожектор», в загонах якого 
працюють сотні тисяч молодих спеціалістів, робітників, 
раціоналізаторів виробництва, нам здається, може ста
ти бойовим помічником контрольних органів.

Микита Сергійович Хрущов дуже яскразо висловив 
прагнення нашої партії, Центрального Комітету, його 
Президії поставити на службу народові невичерпні ре
зерви нашого виробництва, зробити Батьківщину ще 
могутнішою, підвищити добробут радянських людей. 
Доповідь товариша М. С. Хрущова відповіла на багато 
наболілих питань, визначила ясні і чіткі перспективи.

Для нас, комсомольських працівників, тепер особли
во ясно видно наші промахи й упущені можливості, 
ми бачимо, скільки ще в роботі комсомольських орга
нізацій показухи, бравади, формалізму. Безсумнівно, 
ЦК ВЛКСМ, всі комсомольські органи разом з молод
дю з новою енергією та ентузіазмом візьмуться за 
усунення цих хиб, зроблять ще більш вагомим вклад 
молодого покоління в дальший розвиток народного 
господарства.

Товариші! Говорячи про підвищення ролі колективів 
робітників і службовців у розв’язанні питань діяльнос
ті підприємств, Микита Сергійович рекомендував вво
дити до складу виробничих комітетів представників 
комсомольських організацій. Ми розуміємо це як но
вий прояв довір’я комсомолові, підвищення його ролі 
в господарському будівництві.

Половину працюючих тепер становить молодь. На 
виробництво все частіше йдуть підлітки 16 17 років,
які тільки стають на .самостійний шлях, виходять з-під 
опіки батьків і, головне, школи. Підліток, що починає 
своє трудове життя, потребує особливого підходу, по
силеної уваги. Проте багато господарських керівників 
не роблять різниці між досвідченим робітником, харак
тер якого склався в трудовому колективі, і новачком, що 
вперше попав у робітниче середовище. З . підлітком, 
який вступає на завод, дуже часто ніхто навіть не роз
мовляє. Йому не розповідають про історію підприєм
ства, передових людей, про вимоги, що ставляться до 
людини, яка вступає у велику армію робітничого кла
су. Це відбувається там, де немає прагнення зацікави- » 
ти молоде поповнення в роботі саме на даному під
приємстві, закріпити молоді кадри. Справа, як прави
ло, обмежується тим, що на робітника заводять тру
дову книжку, яку він потім побачить лише при звіль
ненні з заводу. Взагалі, порядок оформлення на робо
ту у нас оказенено, на ньому лежить відбиток форма
лізму, байдужості.

Молоді робітники часом стикаються з серйозними 
труднощами: низькою організацією праці, поганим по
бутом, відсутністю умов для навчання, для підвищення 
кваліфікації і відпочинку. Не дістаючи допомоги, мо
ральної підтримки, молодий робітник нерідко бачить 
вихід лише в тому, щоб перейти на нове підприємство. 
Все це завдає не тільки матеріальної, але й моральної 
шкоди.

Кожний керівник повинен бути прикладом для моло
ді. На жаль, є факти, коли окремі господарники пово
дяться негідно, зловживають службовим становищем.

Але найгірше, коли молодь бачить примиренське, без
принципне ставлення до тих, хто порушує партійну і 
державну дисципліну. Це розкладає її, дає поживу вся
кого роду злопихателям та обивателям для аж ніяк не 
невинних узагальнень: «начальству все можна»...

Молодь тресту «Алтайтрансбуд» не раз писала і в 
Барнаул, і в Москву скарги на начальника тресту Мель
никова. Оточивши себе своїми людьми, цей, з дозволу 
сказати, керівник, займається приписками, п’янками на 
державні гроші, виживає добрих спеціалістів, а на їх 
місце перетягає дружків і приятелів. Йому нічого не 
варто образити дівчину приставаннями. Йому нічого не 
варто утримувати на народні гроші ораву нероб, на
зиваючи її збірною футбольною командою тресту. А 
ця орава пиячить, розпутствує, та ще її обдаровують 
окремими квартирами, в той час як заслужені люди, 
які до пенсії проробили в тресті, так і не одержали 
квартир, Мельников не зважає на справедливі вимоги 
молоді, нехтує комсомольську організацію. Мельнико
вим обурюються вже не один рік. Заступник міністра 
транспортного будівництва т. Подчуфаров обіцяв бюро 
ЦК ВЛКСМ розв’язати питання протягом 3-х днів. Але 
минуло 3 дні, 30 днів і більше, а Мельникову все як з 
гуски вода. Цими днями ми одержали новий груповий 
лист, в якому молоді робітники тресту висловлюють 
своє обурення поведінкою Мельникова і поосять ЦК 
ВЛКСМ допомогти їм звільнитись від такого керівника.

З подібними фактами, на жаль, можна зустрітись і в 
інших місцях. Чи треба казати, якої великої шкоди зав
дає це вихованню молоді.

Добре відомо, що успіхи в розвитку економіки бага
то залежать від ділових і політичних якостей спеціаліс
тів. У цьому зв’язку хотілося б знову сказати про ро
боту наших сільськогосподарських вузів. Вже не раз 
критикувались багато сільгоспвузів, де так звані на
вчально-дослідні господарства одержують поганенькі 
врожаї, мають слаборозвинуте тваринництво, низький 
рівень механізації, є нерентабельними і тому не можуть 
являти собою доброї виробничої бази для навчання 
студентів. Але стан справ вимагає ще раз повернутись 
до цього питання.

У навчально-дослідному господарстві Курського ін
ституту працюють 485 постійних робітників і 400 сту
дентів. На одного працюючого припадає лише 3 гек
тари орної землі, тобто в 6—7 раз менше, ніж у кол
госпах і радгоспах області; але показники тут гірші, 
ніж у найслабішому господарстві. Падіж худоби, птиці 
досягає 30 проц. Про яку ж підготовку спеціалістів тут 
можна говорити?! Дивно, але, як правило, саме в сіль
ськогосподарських вузах демонструється найвідсталі
ший рівень виробництва. Тут досі не впроваджено без
прив’язне або безстаночне утримання худоби, електро
доїння та інші методи ведення господарства, які вже 
стали елементарними.

Навчально-дослідні господарства і кафедри інститутів 
працюють відокремлено, вчені не тільки не несуть 
відповідальності за стан справ у господарствах, вони 
з ними просто не зв’язані. Все це кінець кінцем при
зводить до тих численних фактів, коли в сільське 
господарство приходять посередні спеціалісти.

Товариші! Участь у розв’язанні практичних завдань 
найкраще сприяє комуністичному вихованню молоді, 
зміцненню рядів комсомолу, підвищенню його авто
ритету. Життя довело, що цілина чи ударне будівни
цтво, шкільні виробничі бригади чи студентські кон
структорські бюро, ці і всі інші конкретні діла комсо
молу — насамперед сприяли вихованню нашої молоді. 
І хіба не є доказом цьому той факт, що після XX з їз
ду партії, після крутого повороту комсомолу до прак
тичної участі в господарському будівництві з числа ви
хованців комсомолу виросли справжні герої праці, лк>-

ди нового комуністичного характеру — Валентина Гага- 
нова, Петро Сапунов, Михайло Довжик, Турсуной Аху- 
нова, Кузьма Северинов, Люба Лі, Герман Ламочкін і 
багато інших, ким пишається наш радянський народ« 
Доказом цього є і зростаючий авторитет комсомолу, 
прагнення молоді вступити в ряди нашої Комуністичної 
Спілки. »

Критика на XX з’їзді партії галасу, політичної тріс
котні, лозунгів, відсутності живої роботи в комсомолі 
була дуже справедливою і своєчасною. Партія розгор
нула перед комсомолом широку і запалюючу програ
му великих, конкретних, надзвичайно важливих народ
ногосподарських справ. Але сьогодні хотілося б згада
ти про джерела цього галасу і тріскотні. У 1935 році 
за вказівкою Сталіна було перебудовано роботу ком
сомолу. В чому ж була суть цієї перебудови?

Приймаючи керівників комсомолу, Сталін зробив 
кілька зауважень по суті роботи комсомолу. Як відо
мо, комсомол у той час займався конкретними госпо
дарськими справами. Тепер, за особистою вказізкою 
Сталіна, комсомол повинен був зробити поворот від 
участі в господарському будівництві до створення спе
ціального «висококваліфікованого апарату виховання». 
На XI пленумі ЦК ВЛКСМ у 1935 році були піддані 
розносній критиці ті комсомольські організації, які 
прагнули брати конкретну участь у розвитку народного 
господарства. Але що ж пропонувалося взамін цьому? 
На перший план висувалось, — і це чорним по білому 
було записано, — що найпершим завданням усієї ви
ховної роботи комсомолу є необхідність вистежувати і 
розпізнавати ворога, якого треба потім усувати тільки 
насильно, методами економічного впливу, організацій
но-політичної ізоляції і методами фізичного вини
щення. Ось куди хотів спрямувати зусилля комсомолу 
Сталін.

Відповідно до його вказівок було перекроєно комсо
мольський апарат. Тільки в Центральному Комітеті 
комсомолу було створено кілька паралельно діючих 
політ, культ та інших секторів, зате не залишилося 
жодного відділу або сектора, який би займався питан
нями участі молоді в розвитку промисловості і сільсько
го господарства.

Рецепти, які дав у той час Сталін, завдали, звичай
но, шкоди Ленінському комсомолові. Але для молоді, 
для нашого народу і для історії комсомол 30-х років 
завжди буде пам’ятний будівництвом Магнітки і Ком- 
сомольська-на-Амурі,. Дніпрогесу і метробуду. (Бурх
ливі оплески).

Нам тепер добре ясно, що ніякий найбільш «високо
кваліфікований апарат» неспроможний виховати у мо
лоді такий ентузіазм, самовідданість, масовий героїзм, 
як це робить зараз довір'я партії, творча праця, сві
домість своєї корисності, потрібності справі народу* 
Ось чому Ленінський комсомол, палко, з вдячністю, 
цілком і повністю підтримує своєчасні і мудрі пропо
зиції Президії ЦК про поліпшення керівництва народ
ним господарством.

Кожне положення, доповіді Микити Сергійовича 
Хрущова показує правильність ленінського курсу, по 
якому йде наша партія, наша країна.

Велика реформа, яку пропонує сьогодні Президія 
Центрального Комітету партії, безсумнівно, викличе до 
життя нові і нові джерела енергії, народної ініціативи, 
ентузіазму, безсумнівно, приведе до ширшого і пов
нішого використання тих невичерпних резервів, які 
закладені в нашому виробництві, в нашому могутньо
му радянському суспільстві. (Оплески].
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Не згасне слава тих років

несамовито
— Вилазі,

і— Зачекайте, стійтеї Маю говорити востаннє. А тобі, 
Охріменко, плюнути в миршаву пику. Прихвостень 
петлюрівський.м

Лячно зойкнули гвинтівки. І рожевий світанок здався 
одвічно юним; він виплив білогубим і безвусим; він 
затанцював безліччю сонячних зайчиків, химерно по
хитнувся І ГОРДОВИТО-ПОВІЛЬНО ЙШОВ І ЙШОВ ПО землі..4

Поблизу даниловобалківської 
корчми

ЕЛО ще не прийшло до пам’яті від багато- 
владдя. На степових роздоріжжях сновига
ли підозрілі військові — то в цивільному, 
то при повних регаліях. Когось арештову

вали і відправляли в 
Богданове. Кажуть, що 
там, хто не визнавав 
«найсвітлішого», розстрі
лювали.

А «влада» мінялася в 
селі, мов у калейдоско
пі: то «біла», то «бла
китна», то «синя»...

— Чортзна, кому го
дити, — плювалися ста
рожили.

Опівночі, в самому 
центрі Данилової Бал
ки, забряжчали шибки, 

заверещали в загородах підсвинки, 
громада, Васька Тьох властвует...

Васька Тьох виявився і не «блакитним», і не «білим», 
і не «синім»... Просто Васька Тьох «властвував». Не 
встигли даниловобалківці прокинутись, як біля сільської 
корчми зачаділо вогнище, і вітер поніс долиною запах 
смаженого. Жарилися селянські підсвинки. Сотня чоло
вік тьохівської банди волала пісні «во славу Васьки- 
отамана».

Любо, братці, любо, 
Любо, братці, жить...

Вранці новоявлених «властителів», мов язиком злиза
ло. Тільки вітер розносив вибалками бридкий запах 
горілого та калікувата корчма зиркала на битий шлях 
потрощеними вікнами...

А довкола Данилової Балки, в Грушці і Кошаро-Олек- 
сандрівці, в Богданівці та на хуторах шастали банди 
Сікорського і попа-петлюрівця Ільніцького, «гуляли» 
Охріменко і Цикалюк...

* =» *

Сміявся ранок золотозубими променями. І навіть 
сільська корчма здавалась якоюсь святково збудженою. 
Хтось примайстрував на корчмі щойно зготовану таб
личку «Учебный лунктъ». Черевики з крагами, порту
пея і сорочка кольору хакі так пасувала оцим хлопцям, 
які з ранку до надвечір я марширували на подвір ї, а 
то сновигали від навчального пункту, що оселився в 
корчмі, до волосного виконкому.

Щойно в село увійшов червоний кавалерійський за
гін. Командир загону Ременний довго розмовляв з 
сільськими хлопцями. А їх було в Даниловій чимало. І 
брати Жученки, і Пантелей Рибіцький, Феофан Струтин- 
ський та Григорій Піньковський погодилися навчатися 
при кавалерійському загоні.

...До пізньої ночі блимало полум’я каганця в кімнаті 
волосної Ради. В цей день сільські хлопці чи не впер
ше від комуніста Сарафанюка дізналися про комсомол. 
В молодіжну організацію першим записався Пантелей 
Рибіцький. А потім його брат Сергій, Яків Крижанів- 
ський, брати Жученки... Секретарем комсомольськогс 
осередку обрали Пантелея Рибіцького.

...Життя даниловобалківців входило в колію.

«Котилася торба«..»

ці, зі свистом і гиканням пританцьовувала: 
«Котилася торба з високого горба...».

ОТИЛаСЯ торба з Ъисоксго горба...». Ціла 
ватага хлопчаків здіймала курязу на вули

і згадав, як років 
зо два тому він 
сам отак гасав по 
селу, гамселив 
хворостиною по 
пилюці і отак при- 

«Котила-

Пантелей про 
себе посміхнувся

, біс його 
візьми, і справді 
смішно...

Було смішно і 
трохи незвично:

він, Пантелей Рибіцький, і раптом — перший комсо
мольський секретар у волості. А чого б то й страши
тися. Сам голова волвиконкому Сарафанюк рекомен
дував його. Правда, дядько він приязний і добрий. Та 
от зараз, мабуть, буде лаятись, як він це вміє, по-мор- 
ському, з сіллю... Бо ж хлопці з його комсомольськогоЯК ВИПУСКАТИ СТІННІВКИ

Редакція газети «Молодий комунар» спільно з комітетом ком
сомолу заводу «Червона зірка» провели семінар членів редко
легії цехових стінних газет. Зроблено розбір стіннівок другого 
та третього механоскладального цехів, газети спеціального кон
структорського бюро.

На семінарі члени редколегії дізналися, як краще випускати 
святкові та тематичні номери, які матеріали необхідно добира
ти в номери стіннівок, присвячені передовикам виробництва.

Кращою стіннівкою визнано газету «Комсомолець», яка ви
ходить в спеціальному конструкторському бюро.

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

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.
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осередку ледве встигли до вечора довести завдання 
по продрозверстці.

А Сарафанюк спокійно затягнувся з головастої матро
ської люльки, запихтів сизо, мов паровоз:

— От молодці, хоч би й не перебрати. Знаєш, хліб 
майже всі відвезли, тільки біс його зна, як підібрати 
ключики-гайочки до отієї троїці: Чопик, Стародубов- 
ський, Бичок, мабуть, чекають на особливе запрошення« 
Врозумів? Так що — дійте...

...В кімнаті комуніста Сарафанюка до світання не зга
сав мерехтливий каганець.

»..Села сплять, мов люди. Інколи їм сняться химерні 
сни. Інколи в передчутті чогось тривожного вичікують 
в безсонні до світанку...

Цієї ночі міцно спало село, ще звечора закривши 
свої очі-вікна.

Сплять села, сплять люди...
Не зімкнули очей в цю ніч комсомольські активісти. 

Скрипнули сінешні двері в господі Дениса Чопика і 
змовкли. Мабуть, звіриним єством відчув, що його ви
чікують. І якщо вчора минулося, то цієї ночі, мабуть, не 
сховати йому куркульський хліб...

Загарчала хвіртка огорожі в Олександра Староду- 
бовського; завив на подвір’ї здоровенний пес і остепе- 
нів. Тільки хазяїн по-собачому накинувся на сина:

— Ти б, сопляк, тихіше шаркав торбами. Зцапають 
комуністи — хана... І зерно не розсипай, йолопе...

— Сплять твої комуністи, — огризнувся Порфирій- 
син.

Через півгодини, навантаживши зерно на підводу, 
куркульня виїхала з подвір’я.

Пантелей Рибіцький і Пантелей Жученко диву дава
лися нерозторопності Стародубовських. Мішки й лата
ні торбини з пшеницею прямо з підводи куркулі ско
тили в свіжевикопану яму.

«От тобі і «котилася торба» — посміхнувся Пантелей 
Рибіцький.

...На світанні, при щирій допомозі комсомольців 
Жученка і Рибіцького «схованка» Стародубовських була 
конфіскована.

Операція без індекса
ІД повітового центру — Балти, зі сте
пів Причорномор’я, аж до берегів жур
ливої Синюхи, просмалений бронзоли- 
ким сонцем, ішов загін особливого при
значення. Солдати натомились. Пізнього 
вечора їх розквартирували в селянських 
хатах. І знову Данилова Балка, натриво- 
жена за останні дні провокаціями кур
кульського охвістя і пограбунками різ- 

ольорови х
банд, снила теп- 

літнім спо-

Опівночі повер
нувся до своєї до
мівки голова во- 

Ііь# 4лосного револю
ційного комітету
Сергій Кравченко. 

Ніхто не турбував цього вечора комуніста Сарафаню
ка. Вже була зачитана до дірок «Осада Корінфа» Бай
рона. І Сарафанюк пригадував, що він уже подібне 
десь читав. Здається, про війну венеціанців з турками. 
Так і заснув над останньою сторінкою поетичного бай- 
ронівського творіння...

На світанні тихенько залопотіли кроки під вікнами 
голови волосної Ради. Потім двоє постукали у віконну 
раму. З кімнати ніхто не озивався. Знову настирливий
стукіт. /

Сарафанюк спав на підлозі. Спросоння протер очі. В 
прямокутнику вікна металево блиснули два револьвери. 
Одне обличчя так було знайоме. Хто це? Хтось із чо- 
нівців? Ще протер повіки: оскалене обличчя «отамана» 
Васьки Тьоха. Прямо з підлоги вистрелив в освітлений 
місяцем прямокутник рами. Забряжчало скло. Ще один 
постріл тенькнув на вулиці. І затихло...

Зачекав кілька хвилин. Обачливо відчинив сінешні 
двері. Прямо перед очима виросли дві фігури: Ри
біцький і Жученко. Невже своїх? Спроквола повів очима 
вздовж призьби: горілиць, з вишкіреними зубами, ва
лявся «отаман» Васька Тьох. __

— А ми його того... доконали.
І Рибіцький прицмокнув язиком, імітуючи постріл.
— Один все-таки чкурнув... От би його, як тих під

свинків, на площу та на вогнищі підсмажити...
Рибіцький продовжував: «Нам із Богданового перека

зали, що бандити якусь операцію задумали проти ко
муністів. Біс його зна, як вона там зветься по-їхньому. 
Одним словом, хочуть комуністів передушити. Ми туди, 
до Кравченка...».

— Кінчай з ним валандатись!..
Петлюрівець Сікорський чоботом вдарив Сергія 

Кравченка в обличчя. Дрібною цівкою кров потекла на 
свіжевипрасовану сорочку.

І ХРОНІКА
клубу

Віршований кіноштрих ва- 
днма Гребенюка, який об- 

; говорювався минулої середи, 
• викликав серйозну розмову се- 
• ред молодих кіровоградських 
; літераторів. Автору твору було 
; вказано, що твір в цілому ці- 
X кавий, але потребує ще значної 
X доробки.
* Цього ж вечора були прочита- 
« ні нові поезії та прозові етюди. 
• 3 власними творами виступили 
5 Володимир Чабаненко, Юрій 
| Камінський, Валерій Юр’єв, 
♦ Георгій Шевченка та інші, Най-

поезії
кращими новими творами мину
лого тижня визнано вірш Ва
лерія Юр’єва «Сиві ромашки» 
та прозовий етюд Валентини 
Кудрявцевої «А поїзд не зупи
нявся».

До уваги членів клубу поезії! 
Заняття творчої молоді облас
ного центру віднині буде про
водитися по понеділках з 7 го
дин вечора.

26 листопада запрошуються 
всі поети міста та районів об
ласті на конкурс кращого вірша 
тижня.

— Влади захотів... Мать твою...
Один із бандитів вистрелив прямо біля обличчя го

лови ревкому.
— Зараз ми тобі сотворимо владу...
Сікорський ще і ще бив Кравченка...
Раптом тріснула віконна рама, злетіли із завісів хат

ні двері. Три пістолети смертно глянули в обличчя 
бандитів. Впритул до Сікорського, із занесеною грана
тою над головою, стояв Рибіцький.

...Двоє чонівців — Пантелей Жученко і Пантелей Ри
біцький вивели сполотнілих бандитів із кімнати Крав
ченка. Вранці петлюрівські найманці були розстріляні«

Через кілька днів у волвиконкомі задзеленьчав те
лефонний дзвінок. Турбувала Балта.

А надвечір даниловобалківці проводжали комсо
мольців Пантелея Рибіцького і Пантелея Жученка на 
навчання в повітове місто.

Сурміть, сурмачі...
Богданове. Ста- 

і перебачила і 
довгому віку, 

зане
дбана, з горбати
ми вибоїнами і ка
навами...

Підводу трясло, 
мов у лихоманці. 
Вже поблизу 
Маньківки інструк
тор Балтського 
повітового комі
тету партії Панте
лей Рибіцький зі
скочив на узбіччя 
шляху. Жученко, 
секретар Данило- 

партії, тільки зди-

УПОЛОВЕ, Маньківка, І 
ра бита дорога немало 
перетерпіла на своєму

- Вона була

таку темінь?

вобалківського волосного комітету 
вувався:

— І куди це тебе, тезко, несе в
— Будеш багато знати, борода виросте, — пожарту

вав Рибіцький. — Сестру давно не відвідував. Мабуть, 
Оля зачекалась мене.

...Старим битим шляхом Пантелей простував на 
Богданове.

На вулиці маячило кілька постатей. Одна наблизилась 
до Рибіцького. Зиркнула в очі і зразу ж юркнула в 
провулок.

«Охріменко, — майнуло в думці. — От тобі і навіс- 
тиз сестру».

В кімнаті Ольги пахло парним молоком. Щойно по
доїла корову.

Сестра обняла брата.
— Згорювались за тобою, Пантюхо.
Насторожено прислухалась. Жалібно заскрипіла 

хвіртка. Вийшла на подвір’я. Зі шляху мордата постать 
пробасила:

— Ану давай свого комуніста, стерво...
Тупа біль пронизала тіло.
— Ах, не знаєш де...
Пантелей розкрив вікно і шмигнув у глухий провулок. 

Він знав усі закутки цієї околиці. Колись тут не раз 
гостював у брата Олиного чоловіка Дем'яна. А ось і 
його хата. Рибіцький звів револьвер і рвучко вискочив 
на сіновал.

Охріменко вслід за Пантелеем влетів на Дем’янове 
подвір'я.

— Кажи, — гаркнув на хазяїна. — Кажи, де?..
Пантелей вистрелив в Охріменка і промахнувся.

" 3 іншого боку хати стріляло кілька бандитів. Боляче 
обпекло шию. Сорочка забарвилась в червонс-черво- 
не... Рибіцький із зусиллям кинув гранату. Передсві
тання розперезала вогненна заграва.

Зіскочив на вулицю і, пересилюючи біль, простогнав:
— Стійте! Маю говорити востаннє. А тобі, Охріменко, 

плюнути в миршаву пику. Прихвдстень петлюрівський!
Лячно клацнули гвинтівки. І рожевий світанок здався 

одвічно-юним; він випливав білочубим і безвусим, він 
затанцював безліччю сонячних зайчиків...

— Сурміть, сурмачі, нашу перемогу, сурміть наш ко
муністичний світанок...

Охріменко і ще двоє- занесли над головою Ри
біцького шаблі.

Пантелей рвучко похитнувся і гордовито-повільно 
опустився на землю...

...Над Даниловою Балкою займався світанок...

Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.
Ульяновський район.

„Молодий комунар“ 
ДОПОМІГ

«■3.4 ЧАСТОКОЛОМ 
ЦИФР». Так називався кри
тичний матеріал, надруко
ваний в номері за 31 жовт- 
ня' ц. р. В ньому йшлося 
про незадовільне відвіду
вання учнями школи робіт
ничої молоді.

Як повідомив завідуючий 
Маловисківським райвно 
т. Павленко, кореспонден
цію обговорено на педаго
гічній раді. Факти підтвер
дились. Вчителів Ф. М. Ряб
ця та Л. Л. Селіванову за 
безвідповідальне ставлення 
до ■ обов’язків класного ке
рівника суворо попередже
но.

Зобов'язано всіх вчите
лів та класних керівників 
постійно підтримувати зв'я
зок з керівниками установ 
та організацій.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир». «ЗДРАС
ТУЙТЕ ДІТИ». Початок о 9 год. 
ЗО хв. ранку, 11 год. ЗО хв. та о
I ґоГц. дня. «ІНДИКИ». По
чаток о 2 год. 50 хв.. 4 год. 
30 ' хв. дня, 6 год. 10 хв., 7 
год. 50 хв.. 9 год. ЗО хв. вечора.

Кінотеатр «Снпашсць». «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 Дзержинсько-• 
го. «ТЯЖКА РОЗПЛАТА». По
чаток о 9. год. ЗО хв. ранку,
II год. 30 хв., І год. ЗО хв., 
З год. 30 хв. дня, 5 год. ЗО хв., 
7 год. ЗО хв. та 9 год. ЗО хв. ■ 
вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Збірна 
програма хронікально-докумен
тальних фільмів. Демонструє
ться а 10 год. ранку, до 8 гоД. 
печора. Художній фільм «ТЕ
ЛЕФОНІСТКА». Початок о 
9 та 10 год. ЗО хв. вечора.
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