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ВСІ СИЛИ, ВСІ ЗАСОБИ—НА ДОСЯГНЕННЯ 
НОВИХ ВИСОТ У 1963 РОЦІ!

З пленуму обкому КП України 
лн серйозних недоліків, пов
ніше використовували ве
личезні резерви, які є на 
кожному підприємстві і бу
дові, в колгоспі і радгоспі. 
Хоч область в цілому і пе
ревиконала пл-ан випуску 
промислової продукції, од
нак, 69 підприємств, тобто 
майже третина, ие викона
ли планів і з початку року 
не додали продукції на 7.9 
мільйонів карбованців. Се
ред них — Олександрійські 
заводи: механічний, гірничо
го воску, підйомнотранс- 
портного обладнання, Мало- 
висківський, Олександрій
ський, Перегонівський цук
рові заводи. За останні два 
роки значно погіршали ро
боту підприємства Олек
сандрійського вугільного 
гірничорудного комбінату.

Великі недоліки мають 
місце в промисловому і по
бутовому будівництві. Вкрай 
незадовільно працює буді
вельне управління тресту 
«Укррадгоспспецбуд»-, трес
ти «Цукробуд», «Димитров- 
вуглебуд».

Доповідач докладно спи
няється на рішеннях Пле- 

’ нуму ЦК КПРС про необ
хідність організаційної пе
ребудови партійного керів
ництва промисловістю і сіль
ським господарством. Пере
будова партійних органів ще 
вище піднесе відповідаль
ність партійних організацій 
в цілому і кожного комуніс
та зокрема за стан справ у 
господарстві. В основу пе
ребудови в усіх ланках по
кладено виробничий прин
цип.

Як будуть побудовані у 
відповідності з постановою 
Пленуму ЦК КПРС партій
ні органи в Кіровоградській 
області?

Кіровоградська партійна 
організація розділиться на 
дві самостійні партійні орга
нізації: обласну партійну, 
яка об’єднуватиме кому
ністів, що працюють в про
мисловості, будівництві, на 
транспорті, в учбових закла
дах. Друга обласна партій
на організація об’єднає ко
муністів. що працюють в 
колгоспах, радгоспах, до
слідній станції і сільськогос
подарських учбових закла
дах, на підприємствах, що 
переробляють сільськогоспо- 
даоську сировину.

Відповідно будуть ство
рені два самостійних обко
ми КП України: обласний 
комітет партії по керівницт
ву промисловим виробницт
вом і обласний комітет пар
тії по керівництву сільсько
господарським виробницт- 
твом. Буде створено також 
дві обласні Ради депутатів 
трудящих і їх виконкоми.

Керівництво первинними 
партійними організаціями 
підприємств, зв’язку і будів
ництва, що знаходяться в 
містах і приміських зонах, 
здійснюватимуть 4 місько- 
ми партії: Кіровоградський, 
Олександрійський. Знам’ян- 
ський і Крсмгесівський, а 
парторганізаціями підпри
ємств промисловості в сіль
ській місцевості — два зо
нальних (кущових) промис
лово-виробничих партко- 
ми — Гайворонськин, Ново- 
миргородський.

В нашій області було 
створено дев’ять виробни
чих колгоспно - радгоспних 
управлінь. Тепер організу
ється ще три нових — Бо- 
бринецьке, Новоархангель- 
ське і Петрівське. 
буде 12 виробничих 
лінь і відповідно 12 
комів.

{ Нова структура 
-них органів створює спри- 
;■ ятливі умови для посилен- 
•ня організаторської роботи 
{безпосередньо на підприєм- 
Іствах, у колгоспах і радгос- 
їпах, забезпечить правильну 
$ розстановку комуністів на 
{вирішальних ділянках ви
робництва.
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н^ мета ясна

Ділом відповімо на рішення 
листопадового Плепуму ЦК 
К ГІР С!

Комсомольці артілі імені Леніна намічають 
нові рубежі.
Розвінчуємо релігійних лицемірів.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

ßHKCAf

Середа, 19 грудня 1962 р Ціна 2 коп
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ОЧОРА в обласній філар- 
монії відбувся пленум 

Кіровоградського обласно
го комітету партії. На пле
нумі обговорено питання 
<Про підсумки листопадо
вого Пленуму ЦК КПРС і 
грудневого Пленуму ЦК 
КП України та завдання 
обласної партійної органі
зації».

З доповіддю виступив пер
ший секретар обкому КП 
України Ф. Г. Мартинов.

— Листопадовий Пленум 
говорить 
всебічно
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Велику увагу доповідач 
приділив питанням сільсько
го господарства. Головним 
резервом збільшення вало
вого збору зерна є краще 
використання землі і під
вищення врожайності всіх 
зернових культур. Потрібно 
всі засоби привести в дію з 
тим, щоб досвід передових 
ланок, бригад, колгоспів, 
радгоспів по вирощуванню 
високих врожаїв кукурудзи, 
озимої пшениці, гороху був 
запроваджений в кожному 
господарстві. Доля врожаю 
залежатиме і від того, на
скільки продуктивно вико
ристовуватиметься техніка.

Тов. Мартинов говорить, 
що одним із першочергових 
завдань, є дальший розви
ток поголів’я громадського 
тваринництва і підвищення 
його - продуктивності. Вико
нання завдань, що стоять у 
галузі тваринництва, у вели
кій мірі залежать від добре 
проведеної зимівлі худоби, 
раціонального використання 
кормів, підготовки їх до 
згодовування. Долові дач 
розповідає про завдання, які 
потрібно розв’язати по 
впровадженню комплексної 
механізації. трудомістких 
процесів на фермах.

Наприкінці доповіді 
т. Мартинов сказав:

— Нещодавно відбулася 
сесія Верховної Ради СРСР, 
на якій були затверджені 
народногосподарський план 
і бюджет країни 
рік, зроблено 
марксистсько - 
аналіз сучасної 
ної обстановки 
зовнішньої політики Радян
ської держави. Виражаючи 
волю всіх радянських лю
дей, обранці народу гаряче 
.схвалили рішення листопа
дового Пленуму ЦК КПРС, 
заявили, що радянські лю
ди і далі підуть ленінським 
курсом до нових перемог в 
будівництві комунізму.

В дебатах по обговорен
ню доповіді першого секре
таря обкому КП України 
Ф. Г. Мартинова взяли 
участь секретар Кірово
градського міського коміте
ту партії т. Валявський, го
лова колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельсько- 
го району т. Шліфер, сек
ретар Маловисківського рай
кому КП України т. Кузне- 
цов, начальник Олександ
рійського виробничого кол
госпно-радгоспного 
ління т. Гордієнко, брига
дир тракторної

ЦК КПРС, 
т. Мартннов, 
обговорив доповідь Першо
го секретаря ЦК КПРС то
вариша М. С. Хрущова 
«Розвиток економіки СРСР 
і партійне керівництво на
родним господарством» і 
одностайно прийняв поста
нову по цьому корінному 
питанню комуністичного бу
дівництва.

Історичне значення листо
падового Пленуму ЦК в то
му, що, виходячи з рішень 
XXII з’їзду і Програми 
КПРС, він розробив такі по
літичні і організаційні захо
ди по перебудові партійного 
керівництва економікою кра
їни, які забезпечують даль
ший прискорений рух на
шого народу до комунізму.

На зборах, мітингах, в 
бесідах комуністи, всі тру
дівники Кіровоградської об
ласті гаряче підтримують 
історичні рішення листопа
дового Пленуму ЦК КПРС 
і заявляють про свою ріши
мість ще самовідданіше тру
дитись в ім’я торжества 
комунізму.

Далі т. Мартинов гово
рить про великі успіхи, до
сягнуті радянським наро
дом у виконанні семирічно
го плану. Вагомий вклад 
у загальнонародну справу 
побудови комунізму вносять 
і трудящі України. З почат
ку семирічки промисловість 
республіки по випуску вало
вої продукції перевищує 
контрольні цифри, приріст 
продукції за цей час стано
вить 45 процентів проти пе
редбачених 38 процентів. 
Проведено велику роботу 
по нарощуванню виробничих 
потужностей.

Разом з усім народом са
мовіддано борються за пе
ретворення в життя рішень 
XXII з’їзду партії, достро
кове виконання семирічки і 
трудівники Кіровоградщини. 
За попередніми даними про
мисловість області план чо
тирьох років семирічки по 
випуску валової продукції 
виконає на 101 процент.

Хороших наслідків добив
ся колектив заводу «Черво
на зірка», який за три ро
ки випуск валової продукції 
збільшив па 59 процентів. 
Непогано виконують плани 
колективи агрегатного заво
ду, Заваллівського графіт
ного комбінату, ремонтного 
заводу «Укрсільгосптехніка» 
та багатьох інших підпри
ємств.

За несприятливих кліма
тичних умов хлібороби об
ласті зібрали в цьому році 
урожай зернових з площі 1 
мільйон 35 тисяч гектарів 
в середньому по 24,5 цент
нера з гектара, в тому числі 
зерна кукурудзи на площі 
429 тисяч гектарів — по 
33,3 центнера з гектара, а 
на площі 65 тис. гектарів — 
по 50 і більше центнерів.

Доповідач підкреслює, що 
досягнення нашої області в 
розвитку промисловості і 
сільського господарства бу
ли б значно більшими, як
би партійні, радянські і гос
подарські організації пра
цювали краще, не допуска-
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домашні справи, а заод- і 
но і питання, що цікав- і 
лять Сашка. Йому дуже І 
хочеться бути механіза- і 
тором, водити трактори, > 
комбайни... І
' В. КОВПАК, [

наш фотокорес- ! 
пондент. І

бутній урожай. Рубежі 
на наступний рік вже ви
значили — по 60 цент
нерів зерна кукурудзи на 
кожному з 350 гектарів.

— А сьогодні у мене 
вихідний, — каже Ана
толій. — Ось ми удвох 
з сином вирішуємо деякі

. • • • •
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на 1963 
глибокий 

ленінський 
міжнарод- 

і завдань
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•ТРИРІЧНОМУ, Саш- 
•* кові конче хочеться 
з'ясувати одне цікаве, 
досить важливе для ньо
го питання. І він допи
тується:

— Тату, а коли ти 
візьмеш мене з собою у 
голе? Я хочу їхати з то
бою на тракторі.

— Та зараз же трак
тори не працюють, 
стоять на ремонті.

— Ну то й що? Я все 
рівно хочу на трактор,— 
не вгамовується Сашко.

— Ось як трохи по
теплішає, тоді ми з то
бою покатаємося.

Сашко замріяно посмі
хається: напевне, уявив, 
як він вже їде поруч з 
батьком на тракторі. Під 
час цієї розмови я й 
сфотографував Анатолія 
Папушу з сином.

Потім Анатолій розпо
вів коротко про себе, про 
свою роботу. У 1957 ро
ці закінчив Гайворонсь- 
ке училище механізації і 
пішов працювати механі
затором у колгосп імені 
XXII з’їзду КПРС Доб- 
]\овеличківського райо
ну. У цьому році механі
зована комсомольська 
ланка! яку він очолює, 
одержала на кожному з 
280 гектарів по 63 цент
нери сухого зерна куку
рудзи, при плані 50 цент
нерів. У ланці два агре-

1 гати. Один з них очолює
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Зустріч керівників партії і уряду 
з діячами літератури та мистецтва
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17 грудня е Будинку при
йомів на Ленінських горах 
відбулася зустріч керівників 
Комуністичної партії 
дянського уряду з діячами
літератури та мистецтва.

Товариш М. С. Хрущов^ 
сердечно вітав присутніх. 
Він сказав, що такі розмо
ви за останні роки стали 
традиційними, вони сприя
ють підвищенню творчої ак
тивності художньої інтелі
генції, роль якої в будів
ництві комунізму і кому
ністичному вихованні ра
дянських людей дедалі 
більше зростає. Ми давно 
хотіли, каже Микита Сергі
йович, поговорити з вами, 
послухати вас, висловити 
свої зауваження і побажан
ня в питаннях розвитку лі
тератури і мистецтва.

На початку розмови
ступив секретар ЦК КПРС

Ф. Ільїчов. Потім відбув- 
обмін думками. З про-

Анатолій, інший — меха
нізатор Олександр Хо
рунжий.

Зараз хлопці прово
дять ремонт комбайнів 
та інших сільськогоспо
дарських машин, готу
ються до битви за май-
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мовами виступили письмен
ники М. М. Грибанов, Є. О. 
Євтушенко, Г. Й. Серебря
кова, С. П. Щипачов, І. Г. 
Еренбург, художники О. О. 
Дейнека і В. О. Серов, кі
норежисер С. А. Герасимов.

У розмові, що тривала 
кілька годин, були обгово
рені найважливіші питання 
розвитку літератури і мис
тецтва, завдання художньої 
інтелігенції в боротьбі за 
нове піднесення мистецтва 
соціалістичного реалізму, 
за утвердження комуністич
ної ідеології, в боротьбі 
проти чужих впливів зане
падницького мистецтва За
ходу.

В ході розмови з промо
вою виступив товариш М. С. 
Хрущов. Його промова бу
ла вислухана з великою 
увагою і глибоким інтере
сом.

(ТАРС).

Бюро ЦК КПРС по РРФСР, Президії Верховної Ради 
РРФСР і Раді Міністрів РРФСР

Бюро ЦК КПРС по РРФСР, Президія Верховної Ради РРФСР і Рада Мі
ністрів РРФСР прийняли постанову утворити Комітет партійно-державного конт
ролю Бюро ЦК КПРС по РРФСР і Ради Міністрів РРФСР.

• • (ТАРС).

Отже 
управ- 

парт-

партій-

бригади 
колгоспу «Україна» Кірово
градського району т. Мель
ниченко, директор радгос
пу «Більшовик» Олександ
рійського району т. Ки- 
сельов, головний конструк
тор заводу «Червона зір
ка» т. Антоненко, голова 
колгоспу імені Калініна 
Ульяновського району т. За- 
городній, секретар обкому 
ЛКСМУ т. Мальований та 
інші. »

Всі вони одностайно схва
лювали рішення листопадо
вого Пленуму ЦК КПРС, 
говорили про те, шо ні но
ві заходи відкривають ши
рокий простір сміливій но
ваторській думці, 
ініціативі.

Великі завдання 
перед хліборобами 
області у 1963 році, 
листопадовому Пленумі ЦК 
КП України вказувалося, 
що колгоспи і радгоспи Кі
ровоградської 
жуть і повинні 
державі 57—66 
пудів хліба.

Учасники Пленуму запев
нили ЦК КПРС. ЦК КП 
України в тому, що трудя
щі області не пошкодують 
своїх сил і в п’ятому році 
семирічки візьмуть нові ру
бежі, доб’ються дальшого 
піднесення промислового і 
сільськогосподарського ви
робництва.

По розглянутому питан
ню пленум ухвалив рішен
ня. • •

творчій

стоять 
нашої ‘ 

На

області мо- 
продати 

мільйонів
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\ ОМУНІСТИЧНА партія Радянського 
\ Союзу, виконуючи історичні рішен- 
л ня XXII з’їзду КПРС, Програму партії, 
л мудро і сміливо перетворює в життя 
Л ленінські накреслення, твердо додержує 
Л принципів політики мирного співісну- 
д вання, робить все необхідне для збере- 
й ження миру.
V Друга сесія Верховної Ради СРСР, 
0 заслухавши і обговоривши доповідь Г<?-
V лови Ради Міністрів СРСР товариша 
х Микити Сергійовича Хрущова «Сучасне 
х міжнародне становище і зовнішня полі-
V тика Радянського Союзу», одностайно 
\ схвалила зовнішню політику Радянсько- 
л го уряду, проведені ним заходи по по- 
а доланню небезпечної кризи навколо ре- 
А волюційної Куби і по ослабленню між- 
л народної напруженості.
А Пленум ЦК ВЛКСМ від імені комсо- 
Л мольців, всієї радянської молоді пов- 
Л ністю підтримує зовнішню політику Ра- 
Ю дянської держави, дякує рідній Кому- 
0 містичній партії за її невтомні зусилля, 
0 спрямовані на збереження і зміцнення 
0 миру в усьому світі.
V Всі помисли радянського народу спря

мовані на творчість, на побудову кому
нізму. Ці високі цілі нашої партії, 
всіх радянських людей ще раз проде
монстрував листопадовий Пленум ЦК 
КПРС.

Пленум ЦК КПРС розглянув корінні 
питання комуністичного будівництва, 
відкрив широкий простір для розвитку 
ініціативи та ентузіазму радянського на
роду, дальшого зростання продуктивних 
сил, неухильного піднесення економіки 
країни.

Пленум ЦК КПРС прийняв рішення 
про побудову партійних органів з низу 
до верху за виробничим принципом, що 
створює нові можливості для конкрет
нішого і планомірнішого керівництва 
промисловістю, будівництвом і сіль
ським господарством.

Великі резерви прискорення темпів 
технічного прогресу, зростання продук
тивності праці будуть введені в дію в 
результаті здійснення рішень листопадо
вого Пленуму ЦК КПРС про поліпшен
ня перспективного і поточного плану
вання, прискорений розвиток найбільш 
прогресивних галузей виробництва і 
насамперед хімії та електроніки. Пле
нум намітив конкретні заходи по поліп
шенню керівництва науково-дослідними 
і конструкторськими організаціями, лік
відації паралелізму і відокремленості в 
їх діяльності, проведення єдиної, цен
тралізованої технічної політики.

Велике значення має прийняте ли
стопадовим Пленумом рішення 
реорганізацію системи контролю, 
нізовуваний на основі ленінських 
ципів єдиний партійно-державний 
роль відіграє найважливішу роль 
данні допомоги партії і державі у 
нанні Програми КПРС, в 
систематичної перевірки виконання ди
ректив партії і уряду, в дальшому удо
сконаленні керівництва комуністичним 
будівництвом, в додержанні партійної 
та державної дисципліни і соціалістич
ної законності.

Пленум ЦК КПРС звернув увагу всіх 
партійних організацій, державних, гос
подарських органів, профспілок, комсо
молу та інших громадських організацій 
на необхідність дальшого розвитку 
демократичних принципів участі тру-

про
Орга- 
прин- 
конт- 
в по- 
внко- 

організації

Постанова другого Пленуму 
ЦК ВЛКСМ

дящих в керуванні виробництвом.
Виходячи з намічених партією захо

дів по перебудові управління народним 
господарством, пленум ЦК ВЛКСМ по
становляє:

1. Схвалити розроблені Президією 
ЦК КПРС і викладені в доповіді това
риша Микити Сергійовича Хрущова на 
листопадовому Пленумі ЦК КПРС за
ходи по розвитку економіки СРСР і пе
ребудові партійного керівництва народ
ним господарством, які є чудовим зраз
ком поєднання ленінської думки і су
часного досвіду комуністичного будівни
цтва, яскравим прикладом революцій
ної творчості Комуністичної партії. Ак
тивна участь у виконанні рішень листо
падового Пленуму ЦК КПРС — почес
ний і перший обов’язок комсомоль
ських організацій, кожного члена 
ВЛКСМ.

2. У відповідності з рішенням листо
падового Пленуму ЦК КПРС вважати 
необхідним:

а) реорганізувати керівні органи ком
сомолу з низу до верху, поклавши в ос
нову виробничий принцип, і таким чи
ном забезпечити конкретнішу участь 
комсомолу в промисловому і сільсько
господарському виробництві.

б) Утворити в межах нині існуючого 
краю, області, як правило, дві самостій
ні комсомольські організації:

крайову, обласну комсомольську орга
нізацію, що об’єднує КОМСОМОЛЬЦІВ, які 
працюють у промисловості, будівництві, 
на транспорті, а також членів ВЛКСМ 
учбових закладів, шкіл, установ і орга
нізацій, які обслужують промислове ви
робництво і будівництво;

крайову, обласну комсомольську ор
ганізацію, що об’єднує комсомольців, 
які працюють в колгоспах, радгоспах, 
дослідних станціях, а також членів 
ВЛКСМ сільськогосподарських учбових 
закладів, шкіл, установ і організацій, 
зв’язаних з сільськогосподарським ви
робництвом. ’

У крайовій, обласній комсомольській 
організації відповідно мати:

крайовий, обласний комітет промис
лових комсомольських організацій;

крайовий, обласний комітет сільських 
комсомольських організацій.

в) У виробничих колгоспно-радгосп
них управліннях, створюваних на осно
ві укрупнення нині існуючих сільських 
районів, створити відповідні комітети 
комсомолу.

Для керівництва комсомольськими 
організаціями підприємств і будов, роз
ташованих на території новоутворю- 
ваннх сільських виробничих управлінь, 
де немає міськкомів комсомолу, мати 
зональні (кущові) промислово-виробни
чі комітети ВЛКСМ.

г) Встановити, що новостворені 
крайкоми, обкоми промислових і сіль
ських комсомольських організацій в 
усій своїй діяльності керуються відпо
відними положеннями Статуту ВЛКСМ 
про крайові і обласні комсомольські ор
ганізації, а зональні (кущові) промис
лово-виробничі комітети комсомолу і 
комітети виробничих колгоспно-радгосп-

них управлінь — • М______ 2 Ж •ВЛКСМ про міські і районні комсо
мольські організації.

д) Для обрання нових керівних ком
сомольських органів провести в січні 
лютому 1963 року конференції комсо
мольських організацій виробничих кол
госпно-радгоспних управлінь, а також 
зональні (кущові), міські, районні в міс
тах, обласні і крайові конференції про
мислових і сільських комсомольських 
організацій. •

3. Пленум ЦК КПРС підкреслив, що 
темпи розвитку народного господарства 
країни залежать головним чином від 
трудових зусиль мільйонів, від уміння 
організувати перетворення в життя по
літики партії, планів господарського 
будівництва.

Завдання, поставлені Пленумом ЦК 
КПРС перед комсомолом, вимагають 
дальшого піднесення організаторської 
діяльності, удосконалення методів ро
боти комітетів комсомолу. В нових 
умовах особливого значення набуває 
правильний підбір і виховання комсо
мольських кадрів. В комітетах комсомо
лу промислових і сільських комсомоль- 

райкомах, міськко- 
крайкомах, ЦК ЛКСМ 

республік повинні працювати
• • __Т _ —.

ських організацій 
мах, обкомах, і 
союзних _1_„ 
політично підготовлені, енергійні пра
цівники, які добре знають виробництво, 
мають високі моральні якості і органі
заторські здібності.

Слід завжди пам’ятати чудові слова 
В. І. Леніна, який вказував, що «треба 
повністю і до точності знати всі умови 
виробництва, треба знати техніку цьо
го виробництва на її сучасній висоті, 
треба мати певну наукову освіту».

Кожний комсомольський працівник і 
активіст повинен постійно оволодівати 
теорією марксизму-ленінізму, повсяк» 
денно поглиблювати знання в галузі 
економіки, промисловості і сільського 
господарства, вивчати і добиватися 
впровадження у виробництво досвіду 
новаторів, досягнень передових підпри
ємств, колгоспів і радгоспів. Він покли
каний постійно бути серед юнаків 
і дівчат, знати їх інтереси і запити, пік
луватися про підвищення трудової і по
літичної активності, культурно-технічно
го рівня молоді.

Обкоми, крайкоми, ЦК ЛКСМ союз
них республік повинні серйозно поліп
шити економічне навчання комсомоль
ського активу, створювати постійно дію
чі школи, курси, семінари з питань еко
номіки народного господарства, прак
тики комсомольської роботи.

Удосконалюючи стиль і метоли 
діяльності, комітети ВЛКСМ " Сао<ї 
постійно підвищувати вимогливій ні 
комсомольського активу, ПІДНОСИТИ • 30 
відповідальність за комуністичне ? 'г';' 
вання молоді, поліпшувати пе&е-.І 
виконання рішень, які приймаю^

Здійснення перебудови комсом- 
ських органів приведе до зменш?’’" 
численності комсомольського апара-г 
нових умовах необхідно повсюдно Л 
ширювати громадські начала, шип^" 
залучати до роботи комісій, рад, й?;- 
лів комітетів комсомолу, які працюй-’ 
на громадських началах, молодих ?? 
бітників, колгоспників, спеціалістів

Пленум ЦК ВЛКСМ висловлюстьсз 
за те, щоб позаштатними секретарями 
комітетів комсомолу, В тому ЧИСЛІ об. 
комів, крайкомів більше обиралося мо’ 
лодих спеціалістів, новаторів промиє.^, 
вості, сільського господарства, пр"? 
ставників молодої інтелігенції. ’ 

Комітети комсомолу І ревізійні КОМІ, 
сії повинні вести безустанно боротьб" 
з проявами бюрократизму, формалізму 
паперової писанини в роботі комсомоль
ських організацій. Необхідно посилити 
контроль за виконанням критичних за
уважень членів ВЛКСМ, притягати 
до суворої відповідальності тих праців
ників, які допускають формально-бюро
кратичне ставлення до зауважень і про
позицій молоді. Пленум ЦК ВЛКСМ 
вважає за необхідне обирати ревізійні 
комісії при комітетах комсомолу пер
винних організацій, яким надані права 
райкому ВЛКСМ.

4. Участь у боротьбі за неухильне зро- 
стання продуктивності праці, прискорен
ня темпів технічного прогресу і вишуку
вання резервів виробництва, поліпшен
ня використання устаткування, знижен
ня собівартості і високу якість про
дукції, всемірний розвиток раціоналіза
ції і винахідництва було і залишається 
головним в роботі всіх комсомольських 
організацій.

Комітети комсомолу покликані вихо
вувати у молодих робітників і колгосп
ників високе почуття відповідальності 
за загальну справу, комуністичне став
лення до праці, гордість за робітничу 
професію, добиватися, щоб юнаки і дів
чата розуміли, що в нашій країні осо
бисте щастя кожного залежить від ре
зультатів його праці, праці товаришів, 
всього колективу, що тільки при умов: 
сумлінного ставлення кожного до своїх 
обов’язків суспільство в цілому може 
швидше і повніше піднести добробут 
всіх радянських людей.

Комсомольським організаціям необ
хідно допомогти молодим трудівникам 
визначити свої рубежі у здійсненні зав
дань семирічного плану, скласти ком
плексні плани підвищення продуктив
ності праці, наполегливо добиватися

на, Ліда Бойко, Наташа Но
вак та інші.

Почин став хорошою тра
дицією. Тепер щороку кад
ри тваринників поповнюють
ся і обновлюються молоди
ми, невтомними трудівника
ми. От і в цьому році на 
фермах добавилось ще 25 
чоловік. Стали доярками 

^Олександра Пугачова, Ма-

брали по 75 центнерів чудес
ниці в качанах. Але в ціло
му вийшло по 42—44 цент
нери-. Це засмутило комсо
мольців. Але то нічого — на 
помилках вчаться.

...Зал вирує. Люди не мо
жуть мовчати. Кожен хоче 
сказати слово, хоче висту
пити. Закінчив роботу лис
топадовий Пленум ЦК

молочне стадо артілі, вирос
тили 86. Здали державі 310 
голів свиней, а брались — 
300. Чимало попрацювали 
Міля Лалак, Тамара Мііцук, 
Люда Денисова, щоб вико
нати ці зобов'язання. Допо
магав молоді в роботі і ко
мітет комсомолу. Не раз пи
тання про хід виконання зо
бов'язань слухалось на його 

засіданнях, на 
зборах комсо
мольських груп. 
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А Т
— потом- 
твариннч- 

сім'ї хтось 
фермі: до-

РАДЯТЬСЯ СУРМАЧІ ПОХОДУ
ЗА Д
Т1РИГОР1ВКА

ствене село 
ків. В кожній 
та працював на
яркою, свинаркою, телятни
цею чи їздовим. І ніхто тут 
не дивується, коли дочка 
стає на місце матері, або на
віть син йде в дояри. Було 
так і з теперішнім секрета
рем комсомольської органі
зації колгоспу Віктором 
Кравченком. Ще в позами
нулому році комсомольці ар
тілі імені Леніна стали сур
мачами руху за те, що на 
фермах повинна працювати 
молодь. Тоді в тваринницт
во пішло працювати більше 
двадцяти чоловік. Першими 

■з’явились тут комсомолки 
Віра Міщенко, Оля Щепкі-%

ки.

Володи-

ІЇОЛОДИМИР Гапонов — 
робітник і студент. Він 

грудиться в інструменталь
ному цеху Кіровоградського 
ремонтного заводу «Укр- 
сільгосптехніка», щозмінно 
перевиконує норму, а після 
зміни поспішає на заняття 
До вечірнього політехнічного 
інституту.

На знімку: 
мир ГАПОНОВ.

Фото В. КОВПАКА.

рія Бойко, Марія Кириленко 
та багато інших.

Молодь в артілі дружна. 
Вона сміливо береться за 
нове, що починає впровад
жуватися у виробництво. 
Так було і тоді, коли меха
нізатори, відповідаючи на 
заклик ново українців, зобо
в'язалися вирощувати куку
рудзу без затрат ручної 
праці. Анатолій Янталець 
пішов з свиноферми, де пра
цював електриком, і сів за 
кермо трактора. Скоро став 
ланковим механізованої лан- 

Ні а площі 200 гекта
рів — по 50 центнерів куку
рудзи», — визначили хлоп
ці своє зобов’язання.

Майже всі комсомольці 
артілі працюють на основ
них, постійних роботах. З 
них більша половина (25 чо
ловік) — в тваринництві. 
Але всі вони допомагали ме
ханізаторам дотримувати 
слова. Багато недільників 
провели, коли вивозили на 
поля добрива. Бувало й так, 
що доярки, впоравшись зі 
своєю роботою, йшли ванта
жити добрива.

Нарешті, осінь. З окремих 
ділянок кукурудзоводи зі-

зв’язку 
шеннями листе 
подового П ле
ну му ЦК кпрс 

ми й приймаємо наші нові 
зобов’язання, — сказав ком
байнер Іван Усатенко.

І. Усатенко зібрав в цьо
му році комбайном цукро
вих буряків на площі 80 гек
тарів.

Виростити без затрат руч
ної праці* по 55 центнерів 
кукурудзи на кожному з 
двохсот гектарів, надоїти по 
2 тисячі кілограмів молока 
від кожної корови, вирости
ти 250 телят, відгодувати і 
здати 360 голів свиней, 7 тДі. 
сяч голів птиці, закластії Ш 
8—10 тонн силосу на коро- 
ву — такі рубежі визначи
ли комсомольці колгоспу 
імені Леніна на 1963 рік.

Один за одним виступа
ють молоді колгоспники. У 
всіх одна думка, одне 
прагнення — на рішення 
Пленуму ЦК КПРС відпо
вісти хорошими ділами, но
вими трудовими успіхами.

С. ФУРМАН, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Леніна 
Кіровоградського району»

КПРС. Багато змін станеть
ся в господарстві артілі, як 
і всієї країни в зв'язку з 
його рішеннями.

На сьогоднішніх зборах 
йдеться про зобов'язання на 
1963 рік. Не відмовчуються 
і комсомольці. Відверто роз
повідають про недоліки і 
успіхи. От річне зобов'язан- 
ня по молоку, мабуть, не бу
де виконане. Чому? Через 
те, що в цьому році майже 
не було де випасати худобу. 
Загинула озимина, були в 
артілі великі пересіви. На 
фермі четвертої бригади 
мається на увазі встановити 
вже придбані доїльні агре
гати. Проклали труби, під
ключили електрику, а апа
рати не діють. Щось не ла
диться. Так і стоять вони 
без діла. І ніяк не спромо
жуться в правлінні викли
кати спеціаліста. Скільки 
раз говорили про це комсо
мольці, нагадували. Одер
жували обіцянки. Пробував 
Анатолій Янталець сам все 
налагодити, та не зміг.

Зобов'язувалися комсо
мольці виростити 180 телят. 
Виростили 200. Замість 75 
телиць, які мали поповнити



ЦК КПРС І ЗАВДАННЯ ВЛКСМ
виконання і перевиконання державних 
планів і завдань на кожному робочому 
місці. Молодь повинна знати, за раху
нок чого, яким шляхом можна збільши
ти випуск продукції. Особливу увагу 
необхідно приділити тим, хто не вико
нує норми виробітку, організовувати над 
ними шефство кращих робітників, удар
ників і членів бригад комуністичної 
праці, створювати спеціальні школи по 
оволодінню передовими методами і 
навиками. Разом з усім цим на кожно
му заводі, на фабриці, будові, тран
спорті, в науково-дослідних інститутах 
і конструкторських бюро комсомольські 
організації, молоді вчені, інженери і 
техніки, новатори повинні брати актив
ну участь в розробці і здійсненні планів 
по новій техніці, в створенні нових ма
шин і механізмів, у знятті з виробни
цтва застарілих зразків, в уніфікації та 
типізації вузлів і деталей. Слід всемір
но розширювати, добиватися ще дійові
шої, конкретнішої роботи комсомоль
ських організацій, які беруть участь в 
будівництві і розвитку підприємств елек
тронної техніки і які взяли шефство над 
створенням обчислювальних центрів та 
підготовкою для них кадрів. Комсо
мольські організації покликані рішуче 
виступати проти відомчості, місництва, 
консерватизму, що стоять на шляху 
розвитку спеціалізації.

Комітети комсомолу 
являти постійну турботу про підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів для 
всіх галузей народного господарства. 
Особлива увага повинна бути приділена 
економічній підготовці майбутніх інже
нерів і техніків, вивченню передової 
технології і організації виробництва, 
найновіших досягнень науки і техніки.

5. Комсомольським організаціям, за
гонам «Комсомольського прожектора», 
групам економічного аналізу, громад
ським конструкторським бюро необхід
но встановити повсякденний контроль 
за якістю продукції, добиватися удо
сконалення форм технічного контролю, 
не залишати поза увагою жодного ви
падку браку і рекламацій, всемірно по
ширювати досвід передових робітників, 
підтримувати рух за право працювати без 
ВТК- Боротьба за високий авторитет 
марки радянського підприємства повин
на бути не короткочасною кампанією, а 
повсякденною турботою комсомоль
ських організацій.

6. Обов’язок комітетів комсомолу —

повинні ви-

ВОНИ з’яви
лися в ре

дакції на дру
гий день після 
надрукування кореспонденції 
аХмари не закриють сонця». 
Обидва молоді, симпатичні, на 
щоках грав рожевий рум’я
нець. Старший з братів — Лео
нід Глухий тримав у руці но
мер «Молодого комунара».

— Ми з приводу статті в 
газеті, — тихо заговорив він. 
-— В ній багато неточностей.

— Що саме?
— Ось, наприклад, слово 

«біблія» ви чомусь пишете з 
маленької літери. Це ж зовсім 
невірно. Потім ви мене за
суджуєте за віру в господа 
нашого. А хіба я роблю щось 
погане? Так, я молодий. Мені 
всього двадцять три роки, а 
Володимиру ще менше. Чому 
ми не беремо приклад з на
ших ровесників? Не бажаємо! 
До того ж кожний в Радян
ській країні може проводити 
свій вільний час, як йому хо
четься. Ви відвідуєте театри, 
дивитесь нові кінофільми, чи
таєте книжки, а я в цей час 
молюсь Іісусу Христу...

Тоді ми дивились на братів 
Глухих із змішаним почуттям 
жалю і здивування. Не хоті
лось вірити, що два юнаки, 
які вчились в радянській шко
лі, а потім закінчили машино
будівний технікум, можуть так 
говорити, так думати. «Ні, це 
не їх переконання, — гадали 
ми. — Вони просто потрапили 

я під вплив ловця людських 
душ — хитрого пресвітера».

Тоді ми навіть не здогадува
лись, що Леонід Глухий вже 
був одним з організаторів і 
керівників нелегальної моло
діжної групи євангелістських 
християн-баптистів.

А тепер розповімо 
порядку. Ця група

все по 
виникла

наприкінці 1959 року в м. Кі
ровограді. Організаторами і 
керівниками її стали робітник 
агрегатного заводу
Глухий і фельдшер станції Ко
рово-Українське Василь Бон
даренко. Прикриваючись за
реєстрованою общиною єванге
лістських християн-баптистів, 
Леонід Глухий, Василь Бонда-

по-бойовому брати участь в дальшому 
розвитку хімічної промисловості, ЗбІЛЬї 
шенні виробництва пластичних мас, синч 
тетичних волокон і смол, каучуку, міне-
пальних добрив, засобів захисту рослин. 
Необхідно активно допомагати партій
ним організаціям, адміністрації у 
нанні державних планів, освоєнні 
техніки і технології виробництва 
них продуктів, ще активніше 
участь у будівництві підприємств 
ної промисловості. Комсомольські _г._ 
нізації підприємств машинобудування, 
науково-дослідних проектних інститутів 
і конструкторських бюро разом з моло
дими будівельниками повинні добивати-1 
ся дострокового і високоякісного вико
нання замовлень всесоюзних ударних 
комсомольських будов хімії.

Накреслені листопадовим Пленумом 
ЦК КПРС заходи по поліпшенню керів
ництва капітальним будівництвом нада
ють комсомолу ще більші можливості 
для шефства над найважливішими 
об’єктами семирічки, ще активнішої 
участі у прискоренні темпів будівництва, 
достроковому введенню в дію нових 
потужностей. Комсомольським організа
ціям слід наполегливо боротися за по
ліпшення якості проектів будівництва, 
здешевлення вартості будівельних робіт, 
високу організацію праці, максимальне 
використання техніки, виступати проти 
безгосподарності на будовах, розпоро
шення матеріальних і технічних ресур
сів, постійно дбати про культурно-побу
тові умови молоді.

7. Пленум ЦК ВЛКСМ. звертається 
до комсомольських організацій, комсо
мольців і молоді з закликом посилити 
увагу до питань зниження собівартості 
продукції, що випускається, економії 
електроенергії, будівельних матеріалів, 
міді та інших кольорових металів, закри
ти всі канали їх розбазарювання і мар-і 
нотратства, всемірно допомагати впро
вадженню пластичних мас та інших за
мінників, посилити збирання металевого 
брухту і особливо брухту кольорових 
металів.

8. Найважливіше завдання комсо
мольських організацій — закріплення 
молоді в промисловості і будівництві, 
боротьба за зниження плинності кадрів. 
Комітети ВЛКСМ повинні брати 
участь в прийомі молодих робітників 
на підприємства, організовувати індиві
дуальне шефство досвідчених кадрових 
робітників, інженерів і техніків над

ренко, Діана Лещенко розгор
нули кипучу діяльність по 
суті проти самої ж общини.

В той час всіма общинами 
було прийняте нове положен
ня, яке рекомендує віруючим 
брати участь у громадському 
і культурному житті. Воно 
прийшлося не по нутру яко
мусь Олексію Прокоф’єву, мах
ровому злочинцю. В 1941 році 
він був засуджений до 10 ро
ків позбавлення волі, в 1954— 
до 25 років. Саме цей авантю
рист є одним з ініціаторів 
створення молодіжних сектант- 

> ських груп. Звільнившись в 
грудні 1958 року з ув’язнення, 
Прокоф’єв у 1960—1961 роках 
займався нелегальною місіо
нерською діяльністю. Роз’їжд
жаючи по ’ """

■ створював 
баптистів,
молодь.

Відвідував він і Кіровоград. 
На квартирі Василя Бонда
ренка проходили зборища 
сектантської молоді, перед 
якою Прокоф’єв читав наста
новні проповіді, спрямовані 
проти нового положення, на 
розкол общин, активізацію не
легальної сектантської діяль
ності з залученням у секту мо
лоді і дітей.

Сіячі мороку і неуцтва ціл
ком переконані, що «причина 
всіх нещасть, якими господь 
карає народ, була, є і буде -— 
нечестя і відступництво від 
його заповідей».

Під керівництвом Прокоф є- 
ва «вірні сини» бога беруть на 
себе «почесний і важкий тя
гар»: реформацію керівництва 
церкви євангелістських. хри
стиян-баптистів. Молоді сек
танти всіляко підтримують так 
звану ініціативну групу по 
скликанню «надзвичайного все
союзного з’їзду церкви єван
гелістських християн-баптис
тів і служителів господа.

Л. Глухий, В. Бондаренко, 
Д. Лещенко, бачите, незадово-

■ лені теперішніми керівниками 
, церкви ЄХБ. Зараз встанов- 
! лений віковий ценз ДЛЯ хре-

містах країни, він 
нелегальні групи 

втягуючи до них

внко- 
НОВОЇ 
ХІМІЧ- 
брати 
ХІМІЧ- 
орга-

новачкамп, постійно дбати про поліп
шення організації праці і підвищення 
їх кваліфікації, виконання державних 
планів і завдань. Рекомендувати комі
тетам ВЛКСМ створювати комісії по 
роботі з молодими робітниками, озна
йомлювати новачків з традиціями під
приємства, його колективу, з умовами 
роботи і дальшого навчання.

9. У розв’язання загальнонародного 
завдання — вже в наступному році 
довести_ продаж зерна державі до 
4200—4500 мільйонів пудів, а в най
ближчі два—три роки — до 5 мільяр
дів пудів — великий вклад повинні 
внести комсомольські організації, вся 
молодь села. Комітетам ВЛКСМ необ
хідно підбити підсумки участі комсо
мольців і молоді в розвитку сільсько
господарського виробництва, визначити 
конкретне місце кожного юнака і кож
ної дівчини в боротьбі за різке збіль
шення в новому році виробництва зер
на, м’яса, молока та інших продуктів 
сільського господарства. Зосередити за
раз особливу увагу на навчанні кадрів, 
швидшому і якісному завершенні ремон
ту сільгосптехніки, підготовці насіння 
до сівби і вивезенні добрив.

Ударною справою сільської молоді на 
1963 рік залишається боротьба за ком
плексну механізацію обробітку куку
рудзи, цукрових буряків і бобових куль
тур, одержання високих урожаїв на ве
ликих площах при найменших затратах. 
Зараз необхідно разом з правліннями 
колгоспів і адміністрацією радгоспів 
укомплектувати комсомольсько-молодіж
ні бригади і ланки, закріпити за ними 
землю, допомогти складати техноло
гічні карти і агротехнічні паспорти, 
на базі кращих господарств створити 
школи, курси, семінари по вивченню і 
впровадженню досвіду маяків.

Сільські комсомольські організації, за
гони «Комсомольського прожектора» по
винні встановити якнайсуворіший конт
роль за збереженням сільськогосподар
ської техніки, боротися за додержання 
гарантійних строків експлуатації, висо
ку якість ремонту тракторів та інших 
сільськогосподарських машин, за успіш
не проведення зимівлі худоби і птиці, 
збереження поголів’я, правильну орга
нізацію праці, раціональне витрачання 
кормів.

Комітети комсомолу науково-дослід
них сільськогосподарських інститутів і

щення, малолітніх не допуска
ють до участі в молитвах, об
межене число проповідників. 
Це, на погляд керівників неле
гальної молодіжної групи, ду
же погано. Для широкого за
лучення в секту молоді вони 
пропонують не обмежувати 
ценз віку, а також допускати 
малолітніх і неповнолітніх ді
тей до молінь і зборищ. Цим 
самим мається повністю від
лучити юнаків і дівчат від 
громадського життя. Під яким 
впливом утвердились такі пе
реконання, встановити не важ
ко. їх «шеф» О. Прокоф’єв, 
виступаючи 
Бондаренка 
сить сильно 
цьому.

В жовтні
•баптистів на підтримку вимог 
Прокоф’єва написала листа у 
Президію Верховної Ради 
СРСР з вимогою дати дозвіл 
зібрати з’їзд. Лист підписали 
Л. Глухий, В. Глухий, Д. Ле
щенко, Галина і Надія Снмо- 
нови. Бачте, вони вважають, 
що «керівні брати» радяться з 
мирською владою, яка від са-? 
тани. - |

Мирська влада... Між тим,! 
ця влада створила Глухому,; 
Бондаренку, Лещенко всі умо-: 
ви для щасливого життя. Ця 
влада вчила їх у школі, дала 
їм професію, роботу. Ця вла
да робила все, щоб вони з 
кожним роком жили краще і 
краще. Але вони не хотіли 
жити так, як чесні радянські 
люди.

Йосип Бондаренко, керівник 
одеської нелегальної молодіж
ної групи, рідний брат Василя 
Бондаренка, дійшов до того, 
що набрався нахабства стави
ти під сумнів наші досягнен
ня в освоєнні космосу.

А як мерзенно, гидко вигля
дить моральне обличчя цих 
«правдолюбців»! В. Бондарен
ко проголошував, що всі хво
роби у людей від невіри у 
господа бога. Але таке «пере
конання» не заважало йому 
працювати... фельдшером і лі-

О. Прокоф’єв, 
з проповіддю у 
на квартирі, до- 
наголошував на

1961 року група

г ЯиН кувати людей.
Ь ЙВ’Н Невже цей ес-
" Я* ® кулап вважає,

що в ліках, які 
видають аптеки, є якась сила 
божа, і люди, прийнявши їх, 
під впливом цієї сили почина
ють вірити і видужують? За 
свій вік ми прийняли чимало 
ліків і досі безбожники. І не 
шкодуємо.

Мракобіс Прокоф’єв переко
нував віруючих, що, мовляв, 
сам господь послав його, щоб 
він «піднімав» церкву, її ду
ховний стан. Л. Глухий, 
В. Бондаренко, Д. Лещенко бу
ли першими заступниками, 
підручними «посланця божо
го». Від будь-якої роботи не 
відмовлялись. Навпаки, ініціа
тиву навіть проявляли. Вони, 
виконуючи вказівки О. Про- 
коф’єва, систематично розмно
жували і поширювали серед 
віруючих «послання посланця 
божого», який виступав під 
псевдонімом вигаданої ним 
«ініціативної групи по скликан
ню з’їзду ЄХБ». . Таких 
прокоф’євськнх послань ли
ше в 1960—1961 роках було

(Закінчення на 4-й стор.).

установ, молоді спеціалісти, вчені, аспі
ранти, студенти покликані брати актив
ну участь у розвитку насінництва, се-, 
лекції, племінної справи, гібридизації, 
спрямовувати свої зусилля на впровад
ження хімії в сільське господарство — 
більш ефективних мінеральних добрив, 
гербіцидів, отрутохімікатів, речовин для 
посилення росту та інших біохімічних 
препаратів.

Пленум зобов’язує комітети ВЛКСМ 
добитися, щоб юнаки і дівчата села на
вчилися керувати трактором або ком
байном, машинами і механізмами, вміли 
високопродуктивно їх використовувати.

10. Листопадовий Пленум ЦК КПРС 
прийняв рішення про створення систе
ми єдиного постійно діючого партійно- 
державного контролю з участю в ньо
му широких мас трудящих, профспілко
вих і комсомольських організацій.

Загони «Комсомольського прожек
тора», об’єднавши численні конт
рольні комсомольські пости, рейдові 
бригади, загони «легкої кавалерії», ком
сомольські штаби, ради молодих • спе
ціалістів, громадські конструкторські 
бюро, молодих робітників, спеціалістів, 
студентів, подають активну допомогу 
партійним організаціям у контролі за 
ходом капітального будівництва і гос
подарської діяльності підприємств.

Пленум ЦК ВЛКСМ вважає необхід
ним створити при кожній комсомоле 
ській організації загін «Комсомольсько
го прожектора», який обирається на 
зборах виробничих бригад, дільниць, 
змін, цехів, підприємств. Зональним коч 
мітетам ВЛКСМ, комітетам комсомолу 
виробничих колгоспно-радгоспних управ
лінь, райкомам, міськкомам, обкомам 
комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних респуб
лік також доцільно мати штаби «Ком
сомольського прожектора».

Комсомольським організаціям, заго
нам «Комсомольського прожектора» по
силити роботу по поданню допомоги 
партійним організаціям в усуненні недо
ліків у діяльності підприємств, будов, 
колгоспів, радгоспів, закладів торгівлі, 
громадського харчування, комунального 
обслужування. Треба вести рішучу бо
ротьбу з бракоробами, ледарями, по
рушниками трудової дисципліни, роз
крадачами суспільної власності, бюро
кратами і окозамилювачами.

З метою подання активної допомоги 
з боку ВЛКСМ органам партійно-дер
жавного контролю, кращої координації 

^діяльності загонів «Комсомольського 
^прожектора» .організувати Центральний 
Лштаб «Комсомольського прожектора» 
$при ЦК ВЛКСМ.
<0 11. Зобов’язати редакції комсомоль-
С>ських газет і'журналів, молодіжні ре- 
Ідакції, радіо і телебачення широко ви

світлювати роботу комсомольських ор
ганізацій по виконанню рішень листопад 
дового Пленуму ЦК КПРС, виявляти 
резерви промислового і сільськогоспо
дарського виробництва, підтримувати і 
поширювати передовий досвід, діяль-. 
ність загонів «Комсомольського прожек

тора», гостро критикувати наявні недо-' 
Кліки.

* * *

ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ підкреслює, що 
перебудова комсомольських органів 

іще більше наблизить комітети комсомо
лу до повсякденної праці, життя робіт
ничої і сільської молоді, допоможе ак
тивізувати всі сторони діяльності, 
'ВЛКСМ, ще міцніше зв’яже організацій- 
’ну і ідеологічну роботу з завданнями 
'створення матеріально-технічної бази 
’комунізму і виховання нової людини.

Пленум ЦК ВЛКСМ запевняє ленін
ський Центральний Комітет КПРС, щР 
комсомольці, всі юнаки і дівчата Радян- 

,ського Союзу ще тісніше згуртуються 
і навколо рідної Комуністичної партії. 
! Всесоюзна Ленінська • Комуністична 
і Спілка Молоді буде й надалі вірним 
іпомічником і резервом партії в" боротьбі 
іза виконання величних завдань кому
ністичного будівництва, поставлених 
іXXIІ з'їздом КПРС.
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НА ТЕРИТОРІЇ Львів
ської області про

кладається ретрансля
ційна радіорелейна лі
нія Львів —. Ужгород — 
Чехословаччнна. Про
міжні радіорелейні стан
ції, оснащені вітчизня
ною апаратурою, неза
баром дадуть змогу 
львівським телеглядачам 
дивитися передачі з Ра
дянського Закарпаття 1 
міст Чехословаччинн.

На фото (зліва напра
во): технік
ПЕЧЕІІІОК, 
настроювач
БОБКОВ і технік Євген 
МАР.ЧЕНКО настроюють 
апаратуру на станції.

Фото К. СИЛ І НА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Анатолій 
інжснср- 
Вячеслав

ососососіхссссоссг.ососососе

«МОЛОДИЙ КОМУНАР», 
19 грудня 1962 р., З стор«
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МІСТО опускалося, опускалися автобуси 
він вже бачив запилені слизькі повен

і на мосту, 
—• він вже бачив запилені слизькі поверхні. В запа
морочливій далині сріблився під мостом Гудзон. Ще, 
ще... З кожною секундою затихали міські шуми, і Кла
ренс чув лише одне: як припливами ходить в ньому 
його власна кров.

Він зупинився і глянув вздовж берегів. Гудзон, не
мов спеціально для нього, різко розкинув обидва бе
реги в сторону. Зліва, далеко, кучерявились зеленню 
пагорби і урвища, праворуч, ближче, вздовж стін з 
безліччю вікон,, бігли, кудись поспішаючи, пістрявими 
мурашками автомобілів. Вони котилися по кільцевій 
автостраді, по її спусках, злетах і естакадах байдуже, 
безперервно, з меланхолійною постійністю раз і назав
жди заведеної каруселі.

Кларенса помітили.
Знизу одчайдушно закричали:
— Ей! Ей!
Голос задзвенів і відлетів у простір.
Міст Джорджа Вашінгтона людний. Крім автобусних 

ліній, по його підвішеній площині тягнуться і тягнуться 
пішоходні доріжки. Невдовзі внизу зібрався натовп, 
йому свистіли.

Це було те, чого хотів Кларенс.
Люди шуміли все голосніше.
— Ей, не дури! — наздогнав його той же голос.
— Я стрибну в Гудзон, — закричав Кларенс, — як

що серед вас немає людини, яка дасть мені роботу!
— Роботу? — донеслося знизу.
Кларенс стверджувально кивнув головою.
Тепер, коли він відкривав рот, його слухали. Гамір 

зразу ж завмирав. Люди приставляли до вух долоні. 
Він домігся свого.

— Хто дасть мені роботу?
Під його ногами було скопище голів, люди висипа

лися з автобусів, які зупинялися, цікаві вискакували з 
своїх автомобілів. Більшість залишали їх на березі і 
бігли на міст.

— Слухай, це нерозумно, парубче, спускайся вниз!— 
кричав хтось в сірому костюмі, склавши руки рупором.

— Дайте мені роботу, — відповідав Кларенс, повис
нувши грудьми на сталевій хрестовині, — я зійду.

Хтось з борідкою, притримуючи одною рукою капе
люх, погрожував йому пальцем.

— Ти зірвешся! Це погані жарти!
— йолоп! Злазь зараз же! — загорланив товстун в 

розстебнутому піджаку.
— А ти даси мені роботу? — 

мене скоро буде дитина.
Більш він нічого не доповнив 

вторював одне й те ж.
— Розкаркався! — вилаялися 
Звичайно, ось вже з’явилися 

не могло обійтись. Одні стали 
він лише гойдався. Інші властиво загорланили 
мікрофони своїх машин, щоб Кларенс злазив.

— Ти ще насидится за гратами! — погрожувало йо
му ревуче радіо.

Позаду, за натовпом, кілька поліцейських в сірих 
сорочках, посвистуючи, відтісняли людей з проїжджої 
частини і знову намагалися розсіяти їх. Безтолкові ко
роткі свистки нагадували згори писк наполоханих кур
чат.

Дмитро Хоаєпдро

Чоловік в смугастій тонкій фуфайці розштовхав на
род і пробився нарешті ближче всіх до арки, відчай
душно пускаючи в хід плечі і кулаки. В нього був атле
тичний вигляд, і Кларенс подумав, що цей смільчак за
раз полізе за ним.

Але той взявся одною рукою за стояк, а другою при
крив своє обличчя від сонця і закричав:

— Ей, побійся бога! Ти якої віри?
«Не полізе», — з полегшенням подумав Кларенс і 

відповів:
— Я католик!
Адже на ньому був хрестик Джульєтти.
Смугастий спортсмен став пробиратися назад, з на

товпу, і Кларенс про нього забув.
Вгору полізли поліцейські. їх було двоє. Вони набли

жалися. Кларенс став забиратися вище. Небо, пере
креслене сталлю, падало, і можна було задихнутися 
від його гігантності.

Поліцейські на мить зупинилися, і Кларенс зупинив
ся теж. Його руки тремтіли, налившись втомою, відчу
валася біль в грудях. Він з

Звичайно.
— Поїхали, Бет. Дове

деться довго стовбичити.
— Навіщо він туди заліз?
— Скажіть же хто-не- 

будь, що даєте йому робо
ту! — пронизливо закрича
ла дівчина, яка дивилася 
на Кларенса з-під пальчи
ків з черемховим манікю
ром.

— У вас є робота, ви й 
скажіть.

— Потрібно обдурити 
його.

— А завтра?
— Завтра він стрибне, 

як пить дати.
— Поїхали, Бет. Невже 

нам ждати до завтра?
Кінооператорів ставало все -

як вони лаялися, заважаючи один одному, і раділи:
— Добре* що сонце!
Але один голос, підсилений радіо, долетів і знову, 

зупинив його.
— Спустись, сину мій!
Біля крихітної поліцейської машини стояв священик. 

Він тримав в руці мікрофон. Священика привіз той, в 
спортивній фуфайці.

— Гріх твій ніколи не помилується богом, — летіло 
над мостом

Натовп притих. _ _ Т
— Нещасний! — почув Кларенс, і несправедливе 

слово вдарило його в саме серце, мов куля, яка потра
пила в ціль.

Нещасний? Ні, він був щасливим, але не міг жити.
— Нещасний, спустись, і бог вислухає тебе. Я посе

редник між тобою і богом, — звучав голос священика, 
підсилений поліцейським

більше. Кларенс не чув,

і трудом, глибоко зітхнув.
— Ти навіщо 

ліз? — закричав 
цейський.

— Мене ніде 
слухати!

— А що тобі
— Я прошу роботи.
— Йолоп! — загорланив 

поліцейський.
— Для цього 

ства! — додав 
Чуєш?

— Мітинги на 
боронені! — 
ший.

І вони знову рушили за 
Кларенсом, а в нього не було сил лізти вище, і тоді він 
лише переліз на зовнішню сторону арки, до води, і, 
кинувши ноги в пустоту, повиснув на ‘ ‘
тив одну руку.

— Стій, •— закричав натовп поліції.
Кларенс заплющив очі.
Голос радіо теж сказав: «Стій!»
Лаючись, поліцейські підкорилися.

якусь мить там, куди долізли, а потім ____
доріжку. Кларенс вхопився ногами за косу балку. За
лізо було тут холодніше, ніж внизу.. Так що ж вони 
йому скажуть? Вони там, на мосту, мовчали. Зараз, ось 
зараз чийсь голос прозвучить: «Роботу? Скільки хо
чеш! Спускайся, парубче!»

Він не бачив, як по путі із Пелесайдс зупинилася 
машина, і з неї вискочив товстий Френк. Якась дама 
забула у ліфті подушечку для собаки, і Френку дору
чили відвезти цю подушечку в Нью-Джерсі, куди по
їхала хазяйка з песиком. Френк повертався. Натовп 
привабив його увагу.

— Що він там робить? — запитав Френк 
яка дивилася вгору з-під долоні.

— Шукає роботу, — пояснив за неї чоловік 
окулярах.

Френк пізнав Кларенса.
— Він божевільний, — сказав хтось.
— Сам ти божевільний, — відповіли йому з
— Всі ми божевільні, якщо нічого не можемо зроби

ти з ним.
— А хлопець не хоче стрибати, — прозвучало поза

ду Френка. — Все жде.

запитав Кларенс. — В

до своїх слів. Він

в натовпі.
і поліцейські. Без 
розганяти натовп,

(Закінчення. Поч. див. в Лї№ 144, 145, 146, 148, 
149, 150, 151).

г

по-

них 
але 

в

і -в д о л ® в га
(Закінчення), 

вилучено через пресвітерів і 
віруючих, що не поділяли 
поглядів прокоф’євців, по
над тридцять.

«Слово посланця божого», 
тобто церковного авантю
риста О. Прокоф’єва, не 
повинно знати меж, — мір
кували керівники молодіж
ної нелегальної групи. І 
все робили для цього. У 
жовтні 1961 року Леонід 
Глухий їде в Рівне і пере
дає через одну студентку 
послання О. Прокоф’єва 
для вручення жительці 
м. Житомира Жанні Шапо- 
валовій (Глухий деякий час 
працював у Бердичеві, їз
див тоді в Житомир і мав 
там знайомих одновірців). 
Для чого він це робив? 
Щоб розмножили і пошири
ли це «писаніє» серед ві
руючих, щоб вони знали 
«правду».

Тоді ж Глухий надіслав 
поштою послання Про
коф’єва своїй родичці 
В. Семкіній в Помічну.

В цих «писаніях» — 
клепницькі вигадки на 
ресу існуючого законодав
ства про релігійні культи: 
пропонується активізувати 
нелегальну сектантську ді
яльність по скликанню з’їз
ду ЄХБ в захист реакцій
ної містичної догматики.

Підручні «посланця бо
жого» активізують свою ді-

на- 
ад-

яільність. Вони проводять 
таємні зборища на кварти
рах одновірців, слухають 
релігійні передачі зарубіж
них 
ють їх на 
плівку, щоб 
було «прокрутити» для ін
ших сестер і братів. Глухий 
виявляє поетичні даруван
ня і пише вірші. Перефра
зовуються (з метою пере
кручення) популярні ра
дянські пісні, на окремі мо
тиви пишуться вірші релі
гійного характеру.

Духовні лицеміри їздили 
в Капітанівку Новомнрго- 
родського району, де бать
ко Бондаренка є пресвіте
ром общини ЄХБ. Василь, 
будучи незаресстрованим 
проповідником (а це забо
ронено законом), виступив 
з проповіддю в дусі 
стаиов Прокоф’єва.

Особливо кипучою, 
ціативною стає діяльність 
молодіжних нелегалів вліт
ку цього року. Вони пере
носять свою роботу на ло
но природи. З метою роз
ширення антигромадської 
сектантської діяльності і 
залучення молоді у неле
гальну групу, всупереч ра
дянському законодавству, 
Бондаренко. Глухий і Ле- 
щенко по п’ятницях і неді
лях проводили нелегальні 
зборища в лісосмугах на 
околицях міста. У вечірній 
час вони збирали окремих

радіостанцій, запису- 
магнітофонну 
потім можна

нестійких жителів с. Зава- 
дівки і проводили збори
ща. Органи міліції робили 
попередження. З керівника
ми групи багато разів бесі
дували, застерігали, роби
ли все, щоб сектанти не по
трапили на лаву підсудних. 
Але на це не реагували зна
хабнілі баптисти-нелегали. 
Бузувіри прищеплювали не
повнолітнім учасникам гру
пи релігійний фанатизм. 
Жертвою його стали Надія 
Цимбал, Валентина Ткачен
ко, Володимир Ткаченко та 
інші. Офіційно «П. Глухий 
вважається інвалідом дру
гої групи. Він не працює, 
але для проведення ан
тигромадської діяльності у 
нього сил і енергії — хоч 
відбавляй. Весь свій 
ний час цей мракобіс 
водив за перепискою 
жих за характером 

|ні_ лисів Прокоф’єва, а 
«твори» вигадував

Запитуєш себе: звідки у 
юнака, нашого сучасника, 
стільки ненависті до того, 
що для всіх є священним? 
Чому він разом із своїми 
спільниками так настирли
во намагався протиставити 
нашій світлій моралі свою 
облудну, лицемірну? Запи
туєш — і не знаходиш від
повіді.

Ми вважаємо своїм по
чесним обов’язком службу 
в Радянській Армії. А 
В. Бондаренко неодноразо-

на-

віль- 
про- 

воро- 
руко- 
деякі 
сам.

туди за- 
один полі-

не хотіли

потрібно?

є агент- 
інший. —

мосту за- 
закричав пер-

руках. І відпус-

— Назад!

Вони постояли 
спустилися на

дівчину.

в-чорних

натовпу.

вилучені 
під час 
посланнях

характер 
вірші, стат- 
у «Лещен- 
обшуку. В 
мракобісни- 
медпраців-

во виступав із закликами 
відмовлятися йти до армії, 
не брати в руки зброю. Цс 
вони, відщепенці, вимагали 
від віруючих, одурманених 
ними, стояти осторонь гро
мадського життя.

Не відставала від своїх 
однодумців і 24-річна Діа
на Лещенко. Бондаренко і 
Глухий здійснювали зв’я
зок з учасниками нелегаль
них угрупувань в інших об
ластях саме через неї. Ан
тигромадський 
мають численні 
ті, 
ко 
цих
ця з дипломом 
ника закликала до активі
зації сектантської діяль
ності, вчила не підкорятись 
радянським законам, розпа
лювала релігійний 
тизм для «боротьби з 
таною».

Наш уряд надзвичайно 
гуманний. Він не забороняє 
віруючим відвідувати церк
ву, секту ЄХБ. Але такі, як 
Глухий, Бондаренко, Ле

щенко, — це не просто ві
руючі. Новоявлені «рефор
матори» церкви свідомо, 
підступно отруюють душі 
людей, і що особливо небез
печно, — душі і розум не
повнолітніх.

Л. Глухому, В. Бонда
ренку і Д. Лещенко з їх об
лудними поглядами не міс
це серед чесних людей. їх 
слід ізолювати від суспіль
ства. Треба сподіватися, що 
так воно й буде.

В. МАЛИНОВСЬКИИ, 
М. БАРСЬКИИ.

фана- 
са-

мікрофоном.
Червоний катерок біг по 

Гудзону, підстрибуючи, як 
дитячий м’ячик. Промельк
нув і зник під мостом, про
носячи над собою великий 
фанерний прапор з написом 
«В 1963 році вам...» Кла
ренс не дочитав.

— Спустись і поговори зі 
мною.

«Навіщо мені говорити з 
тобою, — подумав Кла
ренс, — якщо через п’ять 
хвилин я поговорю з бо
гом».

Прикипівши руками 
ребра балки, він знову 
виснув у повітрі. В нього 

закинув голову.
летів кудись, немов вирізаний із 
він летів окремо від всього довко-

до 
по-

защеміло серце. Він
Іграшковий літак 

срібла Гудзона. Але . г__ ___
■ла. Місто жило окремо. І машини котилися по березі 
окремими кульками, падаючи на поворотах. Все розси
палось. І хмарочоси зразу лягли косо, коли Кларенс 
відпустив руки.

Якби Френк знав, де Джульетта, може, він поїхав 
би в Греніч Віледж, а не в східний район. Він застав 
там одну матір. Але східний район далеко, як, між ін
шим, і Греніч Віледж. Коли вони повернулися, міст 
був уже порожній. Він з'нову став буденною дорогою 
автобусів і людей.

Лише мати бігла по мосту, повторюючи:
— Кларенс, Кларенс, Кларенс!♦ ♦ ♦

Т>ЕЧ1’РНІ газети писали про нього.
" що причина самовбивства не від 
ранку все вияснилося. Мешканці 
винне в його смерті було невдале

Повідомлялося, 
відома. Ллє вже до 
міста дізналися, що 
кохання.

Кінець.

ЧЕКАЄМО ВАС, ДРУЗІ!
Полтавський сільськогос

подарський інститут — 
один із найстаріших учбових 
закладів нашої республіки. За 
роки свого існування в ньому 
підготовлено багатотисячний 
загін висококваліфікованих спе
ціалістів сільського господар
ства.

Наш учбовий заклад за ос
танні роки значно розширився. 
Зараз інститут готує спеціаліс
тів на п'ятьох факультетах: аг
рономічному, зоотехнічному, аг- 
ропедагогічному, економічному 
та загальнонауковому. Інститут 
готує на очному та іаочному 
відділах вчених агрономів,. зоо
техніків, учителів виробничої 
практики, плановиків-екоііомі- 
стів. На загальнонаукопому фа
культеті, який має лише заоч
ний відділ, інститут готує спе
ціалістів торгівлі, товарознав
ців, працівників державного 
кредиту.

Для студентів з інших міст 
і сіл збудований гуртожиток. 
ЙДУЧИ НАЗУСТРІЧ БА

ГАТЬОМ ПОБАЖАННЯМ ПРА
ЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОС
ПОДАРСТВА. ОБЛАСНИЙ ко
мітет КОМСОМОЛУ ТА РЕК
ТОРАТ ІНСТИТУТУ ДОМОВИ
ЛИСЯ ОРГАНІЗУВАТИ УЧБО
ВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПУНК
ТИ В МІСТАХ ОЛЕКСАНДРІЇ, 
НОВОУКРАЇНЦІ ТА В СЕЛИ
ЩІ УЛЬЯНОВЦІ УЛЬЯНОВ
СЬКОГО РАЙОНУ. Уповнова
жені Інституту перебуватимуть 
тут для прийому документів 
від бажаючих навчатися на 
заочному відділі Інституту. Зо
крема, представники Інституту 
працюватимуть в Олександрій
ському та Ульяновському рай
комах комсомолу 23, а в Ново- 
українському — 25 грудня цьо
го року.

Для реєстрації бажаючих 
навчатися поки що необхідно 
подати документи про освіту 
(оригінал) I заяву на ім’я рек
тора Інституту з зазначенням 
факультету, а також хапакте- 
рнстику-рекомендацію райкому 
комсомолу (для членів ВЛКСМ).

Кіровоградська обласна

Вступні екзамени і консульта
ції .проводитимуться у вище
вказаних місцях за домовле
ністю з абітурієнтами з січня 
1903 року.

Вступаючі можуть також пе
реслати документи по пошті в 
Інститут на адресу: м. Полта
ва, вул. Сковороди 1/3, сіль
ськогосподарський інститут, 
приймальна комісія. В заяві 
слід вказувати, при якому кон
сультаційному пункті бажає 
абітурієнт складати екзамени і 
навчатися.

І. ЛЕБЕДИ НСЬКИЙ, 
В. КУЛИК, 

викладачі Полтавського 
сільськогосподарського ін
ституту.

(Наступний номер газети 
вийде 23 грудня ц. р.).

Редактор П. МАРЧЕНКО.

В КІНОТЕАТРАХ 
МІСТА

Кінотеатр «Мир». Для дітей. 
«БІЛИЛ ДЗВІНОЧОК». Поча
ток о 10 голині ранку, II год. 
20 хп„ 12 гол. 40 хн. дня. «НЕ
МАЄ СИЛЬНІШ КОХАННЯ». 
Початок о 2 год., 4 гол. 20 >.в. 
дня, 6 гол. 40 хв.. 9 год. ве'іорЛи

Кінотеатр імені Дзеожинсі.ко- 
го. «ЧУДАК — ЛЮДИНА». По
чаток о 9 гол. ЗО хв. ранку, 
11 год.. 12 год. ЗО хв., 2 год., 
З год. ЗО хв. дня, 5 год., 6 год. 
30 хв., 8 гол., 9 гол. ЗО хв. ве
чора.

Кінотеатр «Сивашсць». «ЄВА 
ХОЧЕ СГІАТН». Початок о 10 
год. ранку. 12 год , 4 год. дня, 
6. 8 та 10 годин вечора. Для 
дітей. «СЕРЕД ДОБРИХ ЛЮ
ДЕЙ». Початок о 2 гол. дня.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально-документальний фільм 
«ЗЕМЛЯ МАРОККАНСЬКА». 
Демонструється без перерви з 
10 год. ранку до 9 гол. вечора.

друкарня їм Г. М. Димитрова.
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