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У Москві продовжує роботу Пленум Центрального 
Комітету КПРС. Обговорюється друге питання порядку 
денного про виконання державного плану і соціалістич
них зобов’язань по виробництву і продажу державі 
продуктів землеробства і тваринництва в 1960 році і про 
заходи по дальшому розвитку сільського господарства.

Перший секретар Центрального Комітету Компартії 
Казахстану Д. А. Кунаєв, який виступив на вечірньому 
засіданні ІІ січня, у своїй доповіді відзначив, що Ка
захська PCP займає тепер значну питому вагу у ви
робництві товарного зерна і продуктів тваринництва. 
Але досягнутий рівень виробництва продуктів сільсько
го господарства ще далеко недостатній і не відповідає 
великим можливостям, які має Казахстан.

Тов. Кунаєв спинився на завданнях поліпшення ви
користання машинно-тракторного парку, створення по
стійних механізаторських кадрів, а також на розширен
ні посівів бавовнику, рису, цукрових буряків і дальшо
го розвитку тваринництва. Говорячи про роботу з кад
рами, доповідач заявив, що в цій справі є ще багато 
серйозних хиб.

Перший секретар кранового комітету партії Цілинно
го краю Казахської PCP T. І. Соколов говорив про ве
лику програм^' освоєння нових земель на Сході країни. 
В найближчі два—три роки виробництво зерна в краї
ні має бути доведене до 1.100—1.200 мільйонів пудів. 
.Тим самим буде перевищено на 200—300 мільйонів пу
дів рівень виробництва зерна, намічений на кінець се
мирічки. Значного розвитку на цілині повинно набрати 
(тваринництво, зокрема, тонкорунне вівчарство. Велике 
місце в доповіді відведено питанням рентабельності 
радгоспів і капітальному будівництву.

Найважливіші питання розвитку землеробства і тва
ринництва в Білорусії ВИСВІТЛИВ у своїй доповіді перший 
секретар ЦК КП Білорусії K. Т. Мазуров. Він повідо
мив про заходи, розроблені в республіці для збільшен
ня виробництва усіх видів сільськогосподарської про
дукції.

Доповідач докладно спинився на питаннях меліора
ції. Він сказав, що при відповідній допомозі Білорусія 
може додати до наявних шести мільйонів гектарів ріллі 
близько чотирьох мільйонів гектарів чудової цілини — 
осушених торфовищ.

Тов. Мазуров відмітив, що в Білорусії ще не викорі
нено поверхове, декларативне керівництво колгоспами і 
радгоспами, алілуйство і пустомолотство.

Засідання Пленуму 12 січня почалося виступом пер
шого секретаря ЦК КП Узбекистану Ш. Р. Рашідова. 
Він доповів Пленуму про те, що річний план продажу 
державі продуктів тваринництва республіка виконала 

'З перевищенням. Але бавовнороби залишились у вели
кому боргу перед державою, виконавши план заготі
вель бавовни лише на 94 проценти.

Тов. Рашідов навів яскраві цифри, що свідчать про 
справжню революцію, яку принесла техніка на бавовни
кові поля.

Значну частину доповіді" тов. Рашідов присвятив ос
воєнню цілини під нові бавовникові поля, питанням 
підвищення культури землеробства, вирощуванню 
луб’яних культур і рису. Доповідач приділив багато 
уваги великим хибам в діяльності партійних і- радян
ських організацій республіки по керівництву сільським 
господарством.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ PCP
Про проведення виборів до обласних, районних, 

Міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих 
Української PCP

У зв’язку з закінченням 1 березня 1961 року строку 
повноважень обласних, районних, міських, сільських і се
лищних Рад депутатів трудящих Української PCP сьо
мого скликання. Президія Верховної Ради Української 
PÇP постановляє:

Призначити, вибори до обласних, районних, міських, 
сільських і селищних Рад депутатів трудящих Україн
ської PCP восьмого скликання на неділю, 5 березня 
1961 року.

Голова Президії Верховної Ради 
Української PCP Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради 
Української PCP А. ЗЛЕНКО. 

U. Київ, ІЗ січня 1961 року.

Уг СПЕЦІАЛІЗУВАТИ 
ф ДОЇМО ВРУЧНУ, А 
• ПОТРІБНІ ТЕХНІЧНІ 
ПОБУТУ — НА ФЕРМИ!

Дояркою я працюю дав
но. В 1958 році була учас
ницею Всесоюзної сільсько
господарської виставки в 
Москві, нагороджена ма

лою Золотою медаллю ВСГВ 
і медаллю «За трудову доб
лесть». Минулий рік теж

успішно закінчила. Від кож
ної з 17 фуражних корів 
надоїла но 3.750 літрів мо
лока.

Варто зауважити, шо в 
нас на фермі нема великої

ТРУД ТВАРИННИКІВ.МЕХАНІЗМИ СТОЯТЬ. 
ЗНАННЯ. А КУЛЬ ГУРУ

Правильно радить тва
ринникам відомий свинар 
Леонтій Лукашевськнй ово-

У м

Перший секретар Центрального Комітету Компартії 
Литви А. Ю. Снечкус у своїй доповіді навів приклади 
того, як передові колгоспи і радгоспи, а також окремі 
передовики-твариннпки республіки уміло використову
ють резерви. Ці приклади показують, що республіка 
могла б мати кращі показники виробництва тваринни
цьких продуктів, але було допущено самозаспокоєння, 
не було як слід організовано роботу по відтворенню 
стада.

Тов. Снечкус доповів також про заходи, здійснювані 
в Литві для підвищення врожайності зерна і особливо 
кукурудзи.

12 січня на Пленумі виступили також перший секре
тар ЦК КП Грузії В. П. Мжаванадзе, перший секретар 
ЦК КП Азербайджану В. Ю. Ахундов, перший секретар 
ЦК КП Молдавії 3. Т. Сердюк, перший секретар ЦК КП 
Латвії А. Я. Пельше, перший секретар ЦК КП Киргизії 
І. Р. Раззаков, перший секретар ЦК КП Таджикиста
ну Т. Ульджабаєв.

☆ ☆

Засідання Пленуму 13 січня почалось виступом пер
шого секретаря ЦК КП Вірменії Я. Н. Заробяна. Він 
доповів Пленумові, що Центральний Комітет партії і 
Рада Міністрів Вірменії критично проаналізували свою 
роботу в галузі сільського господарства. В республіці 
дещо збільшилось виробництво м’яса, молока, яєць, пе
ревиконано план продажу державі м’яса і молока. Про
те в керівництві сільським господарством республіки — 
багато упущень.

Тов. Заробян доповів Пленумові, яких заходів вжив 
ЦК КП Вірменії для поліпшення стзновпща в сільсько
му господарстві і вихованні умілих керівників.

Потім виступив перший секретар ЦК КП Туркменії 
Б. Овсзов. Спиняючись на підсумках минулого сільсько
господарського року, він сказав, що республіка достро
ково виконала річний план продажу державі м’яса, мо
лока, каракуля, вовни, шовковичних коконів, винограду 
та баштанних культур. Тим часом, республіка другий 
рік не справляється з планом виробництва бавовни. Це 
пояснюється, насамперед, незадовільним керівництвом 
сільським господарством з боку партійних і радянських 
організацій. Доповідач говорив про великі можливості 
республіки для збільшення виробництва бавовни і про
дуктів тваринництва.

Перший секретар ЦК КП Естонії І. Г. Кебін повідо
мив, що здійснення комплексу агротехнічних заходів 
дало можливість добитися за останні роки деякого під
вищення врожайності і збільшити валові збори найваж
ливіших сільськогосподарських культур.

Республіка досягла обсягу виробництва м’яса, наміче
ного семирічним планом на 1962 рік. Цього вдалося до
битись, головним чином, за рахунок розвитку свинар
ства, поліпшення нагулу великої рогатої худоби.

Наприкінці доповіді тов. Кебін сказав, що партійна ор
ганізація республіки ставить перед собою завдання в 
третьому році семирічки виконати і перевиконати 
затверджені плани зростання виробництва і заготівель 
продуктів сільського господарства.

На Пленумі почалось обговорення доповідей. У деба
тах виступили секретар Оренбурзького обкому КПРС 
Г. І. Воронов, секретар Алтайського крайкому КПРС 
К. Г. Писін, ланкова колгоспу імені Сталіна Тернопіль
ської області Є. О. Долинюк, секретар Краснодарського 
крайкому КПРС Г. І. Воробйов, голоез колгоспу імені 
Леніна Чуваської АРСР С. К. Коротков, секретар Ста- 
лінградського обкому КПРС О. М. Школьников, брига
дир тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Кіровоградської області О. В. Гіталов, секретар Ново
сибірського обкому КПРС Ф. С. Горячев, секретар Мос
ковського обкому КПРС Г. Г. Абрамов.

Пленум продовжує свою роботу.
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нам самим 
управляти 

усувати

(ТА PC).
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Наменетесний верстат
Верстат для 

процесів обробки 
при виготовленні 
турних деталей 
спеціальне конструкторське 
бюро Держбуду УРСР за 
пропозицією інженера С. М. 
Поліщука, Він повністю ме
ханізує важку працю Каме
няра, заміняючи 8 чоловік.

Дослідний верстат виго
товлено на Київському ма-

механізації 
граніту 

архітек- 
створило

шинобудівиому заводі імені 
Калініна. Випробування но
го на Головинському кар’є
рі показали добрі результа
ти — він забезпечує високу 
якість обробки граніту. 
Приймальна комісія раднар- 
госпу рекомендувала новий 
портальний каменетесннй 
верстат до серійного вироб
ництва.

ні показники. Що обумови
ло їх?

Перш за все те, що кожна 
з нас, доярок, вирощували 
корів із теличок. Найбільш 
високоудійними в нашому 
колгоспі є тварини симен
тальської і костромської по
рід. І правильно робить на
ше керівництво, поповнюю
чи молочне стадо за раху
нок високопродуктивного 
молодняка.

ти. щоб такі технічні за
няття і в нас проводилися. 
Ось, приміром, взяти авто
поїлки. Щось там зіпсувало
ся — бігай, шукай Бориса 
Цирука, нашого механіка, 
щоб полагодив. Або ваку
ум-насоси. Адже жодна з 
нас не знає, як його вклю
чати. Чекай, коли прийде 
механік. А приміщень бага
то. Він фізично не спромож
ний своєчасно включити

фермі € 130 не- 
і після розтелу 

доярок не

Зараз на 
телів. Але 
їх. кількість 
збільшиться. Кожна з нас 
візьме додатково у свою 
групу по 3—4 нетелі. Моя 
група матиме 20 корів. Від 
кожної з них я вирішила 
довести в цьому році надій 
молока до 4 тисяч літрів.

У нас на фермі ЗО доя
рок. Чи можна ще частину 
вивільнити для інших ообіт? 
Безперечно, можна. Про це 
свідчить досвід доярки 
Олнкського племрадгоспу 
Волинської області Лідії 
Шкарапн. П виступ я чита
ла в газеті. Вона одна доїть 
122 корови. Це збільшує ва
ловий надій, здешевлює со
бівартість продукції.

А хіба ми не можемо пе
рейняти цей досвід? Може
мо. Для цього треба лише 
застосувати безприв’язне 
утримання худоби, засто
сувати широку механіза
цію, спеціалізувати працю 
доярки. Хан вона стане до
яркою в повному розумінні 
цього слова. А то займаєть
ся і чисткою приміщення, 
і приготуванням та розда
чею кормів...

Та навіть і при теперіш
ніх умовах можна догляда
ти більше корів. Треба тіль
ки, щоб керівники артілі по
турбувалися про механічне 
доїння. Адже доїльна уста
новка па фермі є. Один час 
навіть працювала вона. Але 
з переходом у літній табір 
ця справа припинилася, бо 
гам відсутня електрика. Те
пер теж доїмо вручну. Хоч 
і кажуть доярки, шо взим
ку менше молока—можна 
й руками подоїти, та спра
ва не в цьому. Адже, коли 
почали електродоїння, то 
вже й влітку не треба при
пиняти. Значить керівники 
колгоспу вже тепер повинні

1 потурбуватися, щоб у літ

всі насоси. Отже 
треба навчитися 
цими механізмами, 
хоча б дрібні неполадки.

З кожним роком колгосп 
наш багатшає. На наших 
очах з’явилися і з’являють
ся добротні корівники, сви
нарники, вводиться механі
зація. Праця тваринників 
полегшується. Все це радує 
мене. Та якщо по насиченос
ті механізмами наш кол
госп стає більш схожим на 
промислове підприємство, 
то у створенні побутових 
зручностей для тваринни
ків—справ непочатий кран.

Є в нас чудовий будинок 
тваринника з червоним кут
ком, спальнями і кухнею. 
А чому б не спорудити тут 
же баню і при ній кімнату, 
де були б шафи для робо
чого одягу? Скінчила дояр
ка чи свинарка роботу, по
милася б, переодягнулася і 
—йди до клубу. Доводиться 
ж зараз декому по кілька кі
лометрів ходити додому, 
переодягатися, митися, а по
тім йти в кіно.

До речі, про кіно. Я такої 
думки, що вже 
никам культури 
тися, щоб для 
демонстрували 
посередньо в 
кутку ферми.

Наш час вимагає запро
ваджувати культуру і на 
виробництві. Отже, пора ке
рівникам колгоспу зверта
ти увагу не тільки на меха
нізацію ферм, а й на побу
тові погреби тваринників. 
Тоді веселіше й працюватн- 
меться.

Ніна БІЛОУС, 
доярка колгоспу «Ук
раїна», Ганиоронсько- 
го району.

На знімку: доярка Ніна 
Білоус.

час праців- 
лотурбува- 

тваринників 
фільми без- 

червоному
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ПРО технічне навчання 

молодих тваринни
ків? Аякже, звичайно, 
ли! — жваво говорить 
співбесідник, секретар 
лованівського 

райкому комсо
молу Дмитро 
Постонко. — У 
деяких колгос
пах найближчи
ми днями розпочнемо занят
тя.

В числі цих «деяких» він 
називає і межирицький 
колгосп імені Сталіна. То
му, коли на другий день у 
нас трапилась нагода побу
вати в цьому колгоспі, ми 
сподівались побачити тут, 
якщо не цілковиту готов
ність до наступних занять, 
то, в усякому разі, останні 
приготування. Але довелося 
тільки дивуватись: в колгос
пі досі ніхто ще й не знав 
про таку визрілу в кабіне
тах райкому. думку. Це 
виявилось сюрпризом на
віть для секретаря комсо
мольської ’організації Васи
ля Заярнюка.

— Ніхто не повідомляв 
мене про навчання, — зни
зує він плечима.

— Дійсно, нам конче по
трібно, І ми маємо змогу 
організувати гаку справу. 
От тільки б надіслав нам 
райком учбову програму, 
наочні посібники, — каже 
він.

Можливість проводити 
технічне навчання з праців
никами ферм тут справді є. 
З 46 комсомольців колгос
пу — 12 механізаторів. Се
ред них є такі, кому сміли
во можна довірити ведення 
занять. Це механізатори 
широкого профілю Анатолій 
Босий, Борис Олійник. Без-

ааппва«ввявпапапапияввиив«ияас!івгч--’-"!гяіп->вив.’ззо

ПООБІЦЯЛИ— 
ЗРОБИЛИ

В дні роботи Пленуму ЦК 
КПРС ми раді доповісти, 
ідо зобов’язання, які брали 
комсомольці колгоспу «Ук
раїна» Олександрійського 
району на часть цієї знамен
ної події, виконані з честю.

В кожній з бригад були 
створені комсомольсько-мо
лодіжні ланки по вивезенню 
місцевих добрив. Силами мо
лоді вивезено на поля дві 
тисячі тонн перегною. Пере
виконані зобов’язання по 
виробництву молока і м’я
са. Успішно працювали кон
трольні комсомольські пости 
по раціональному викори
станню кормів та їх підго
товці до згодування.

І. КРАЄВСЬКИИ.

ПРАЦІВНИКАМ ФЕРМ—
ТЕХНІЧНІ ЗНАННЯ

Го- -----------------

Поки точаться
перечно, зуміла б проводи
ти заняття з своїми подру
гами-доярками і Раїса Бе- 
бецька, яка незабаром по
вернеться у колгосп з кур
сів механізації. Отже, за 
кадрами діло не стане.'

Є й приміщення, буди
нок, в якому раніше місти
лись дитячі ясла. А голов
не — є у молодих тварин
ників артілі палке бажання 
вчитись. Доярка Іра Спуска
ним, не чекала спеціальних 
рішень. Вона ще вліт
ку навчилась водити трак
тор. Охоче взялись би за 
це й інші дівчата — дояр
ки Женя Зеленюк, Надя 
Спусканюк, Софія Гончар. 
Та й, зрештою, вчитися 
просто необхідно дівчатам. 
Адже корівники в колгоспі 
нові, сучасного типу, і вже 
зараз повинно виникнути 
питання про те, щоб через 
рік — два механізація тут 
стала володаркою всього.

Що стосується свинофер
ми, то тут ще більша необ
хідність у навчанні кадрів. 
Надзвичайно дорого, близь
ко 600 карбованців, обій
шовся у минулому році 
кожний центнер виробленої 
у колгоспі свинини. Дуже 
багато ще ручної, непродук
тивної праці доводиться 
виконувати молодим сви
наркам Жені Смертенюк і 
Тамарі Козаченко, які пра-

балачки...
цюють на відгодівлі тва
рин. їм, як нікому в кол
госпі, зрозумілий заклик 
Леонтія Лукашевського про 
оволодіння технікою.

Довгі зимові вечори — 
зручна пора для того, щоб 
зібратись гуртом і теоре
тично вивчити машину. А 
далі — практика під керів
ництвом механізаторів, і 
колгосп мав би кадри, не
обхідні для роботи на сучас
них, механізованих фермах.

Немає потреби доводи
ти, наскільки це важливо і 
потрібно. Розуміють це і в 
райкомі комсомолу: не ви
падково ж точились тут 
розмови на цю тему. Тіль
ки ж розмови ці, даруйте, 
поки що пусте базікання, бо 
вони не стали сигналом до 
дії на місцях.

Т. БОДНАР, 
спецкор. «Молодого ко
мунара».

> Більше року тому після \ 
? закінчення машинобудізИОТЬ ? 
5 інституту прийшов Євген \
> Федосов на Кіровоградський 1
< завод «Червона зірка». В < 
) Інструментальному пеку за \ 
? цей час він зарекомендував ? 
( себе вмілим організатором ( 
) виробництва, кваліфікованим >
< знавцем модельної справи. ?
\ Свої технічні знання Євген < 
? з готовністю передає робіт- ) 
І никам дільниці. <
;> Па знімку: майстер мо- < 
? дельної дільниці Євген ФЕ- /
< ДО СО В дає пояснення елю- < 
) сару-модельнику Леоніду \
> МАКАРЕНКУ. (
< Фото А. ДІБРОВНОГО. $

Героїчне-в буденному
Л- - • _ пппеоедач. Тепер по Міі

Г V— — соруджен./ кревного 

[ гідровузла будівникиІ ВПИ Л ’ ов|- звершення був 
І рійок. Особливо багатий на^РУий колектив занма8 
І пусковий 19о9 рік. Вага . ьнОГО перекриття

тоді вихідні рубежі для ФР овнення чаші Кремен- 
! основного русла Дн,"Ра’ ку перші агрегати
| чуцьког0иморя,_готувавх Д З® У одвигів і ХОчеться 

сьогодні нашим читачам. .
І станції. Про деякі з 
! розповісти с----- ~

Ф ЛАГМАН флотилії зем
лесосних агрегатів — 

земснаряд «Енергетик» сто
яв тоді у забої в районі се
ла Недогарки. Від нього 
звивистою стрічкою у на* 
прямі русла ріки тягнувся 
трикілометровий трубопро
від. По ньому мчав потік 
пульпомаси в тіло лівобе
режної греблі — земляної 
споруди, яка восени мала 
прийняти на себе натиск 
вод приборканої ріки. На 
обліку була кожна хвили
на — гідромеханізатори по
спішали до осені вийти з 
намивом греблі безпосеред
ньо на дніпровське русло і 
забезпечити 
тя прорану.

В один з 
дача суміші по трубопрово
дах раптом різко знизила
ся. В чому справа? Началь
ник земснаряду 
Лутвинов висловив 
щення: 
трапив 
предмет.

вчасне закрит-

літніх днів no-

Аркадій 
припу- 

у трубопровід по- 
якийсь сторонній 

,.г_____ Але як виявити
затор у чотирикілометровій 
магістралі? Члени екіпажу 
довго радилися між собою 
і нічого не могли придума
ти.

— Може дозволите, Ар- 
кадію Васильовичу, полізти 
по трубі і знайти перепо
ну? — несміливо запитав 
Дмитро Яшин, бригадир -по 
намиву.

— А чи подумав ти про 
те, наскільки це небезпечно? 
Спека он яка, труби аж 
пашать жаром. Так недовго 
й задихнутися.

— Розумію, але в трубо
провід вночі полізу, коли 
прохолода наступить...

...Повзти по вузкому 
сантиметровому отвору 
гістралі було, справді, 
легко — німіли руки і 
ги, у залитих сірокаламут- 
ною сумішшю трубах невис- 
тачало повітря. Але сміли
вець по-пластунському про
довжував рухатися вперед.

За просуванням Дмитра 
Яшина невідступно стежив 
зварювальний Володимир 
Кулик. Він готовий був не-

80- 
ма- 
не- 
но-

І 
?» f

1
гайно прийти на допомогу 
по першому сигналу розрізати тРрубУ: шоб відкрити 
всередину доступ повітря.

Нарешті у темряві Дмит
ро наткнувся на кострубате 
кореневище. Гідромеханіза
тори без прогаяний роз єд
нали трубопровід, ліквіду
вали затор і земснаряд зно
ву продовжував намив.

Друзі щиро поздоровляли 
Д. Яшина, тиснули руки, на
зивали героєм.

— Ну, це вже ви занад
то, — зніяковіло заперечу
вав бригадир. — Нічого та
кого героїчного я поки що 
не зробив. Просто виконав 
свій обов’язок... в інтересах 
справи. От і все...

ТАК вже повелося в ко
лективі екіпажу «Енер

гетика» — навіть героїчні 
вчинки у ті напружені дні 
тут вважали звичайним, бу
денним ділом.

... Якось у сутінках тихої 
червневої ночі молодий мат
рос Іван Постіл, який ніс 
вахту на земснаряді, помі
тив, що почав тонути по
плавок рефулера, його за
нурення в воду загрожува
ло всій плаваючій частині 
трубопроводу.

Вахтовий підняв всіх 
членів зміни, яку очолював 
багермейстер Михайло Тан
чик. Як на гріх, катера біля 
земснаряда не було, і гідро
механізаторам довелося 
вручну підтягувати 25-тон- 
ний плавучий кран.

З-за Дніпра подув силь
ний вітер. Але команда не 
спасувала перед розбурха
ною стихією. У неймовірно 
важких умовах, промоклі 
до нитки члени екіпажу на
решті підтягнули до місця 
аварії кран, підняли по
плавок. Без найменшого 
прогаяння відкачали з по
плавка воду, законопатили 
тріщину і земснаряд до са
мого ранку не припиняв 
роботу.

ОїїЛЯХ між Олександрією 
і Павлишем перетинає 

високовольтна лінія елект-

ропередач. Тепер по 11ій 
струмує живлюща енергій 
Кременчуцької ГЕС, а 
недавнього часу це буЛа 
своєрідна «артерія жит’тя» 
будови. По магістралі ца 
«Кременчукгесбуд» подав,-)В. 
ся струм з системи «Дніпро- 
енерго».

Будівництво ЛІНІЇ елект. 
ропередач почалося в cvso, 
ру зиму 1955 року. На тра. 
су тоді вийшли гідроелег,-. 
ромонтажники. Важко пере- 
дати словами всю ту склад, 
ність умов, в яких довод», 
лося працювати бригаді 
Дмитра Коваленка. Снігові 
замети завалили шляхи — 
ні проїхати, ні пройти.

А будова чекала струм- 
від розташованої за дев’я
носто кілометрів підстанції 
«Північна». І монтажники, 
незважаючи на погоди; 
примхи, впевнено рухалися 
вперед — через лісові каші.^І 
петлясті річки, залізничні 
лінії, допомагаючи один 
одному, як в бою.

Біля Павлиша, де лінія , 
прокладалася через заліз- -у 
ничну магістраль, члени 
приймальної комісії крізь 
бінокль виявили, що за 80 
метрів від опори розмота
лися дві жилки. Залишити 
їх так — вони могли роз
крутитися ще більше, і у 
вітряну. погоду замкнути 
лінію.

Пошкодження негайно 
треба було усунути. Ллє 
як? Від землі до проводе 
ЗО метрів. Знизу до нього 
ніяк не доберешся.

— Дмитре Опанасовичу,— 
звернувся до бригадира 
монтажник Михайло Мои
сеенко. — Є у мене ідея 
одна. Що коли зробнтк 
«люльку» з роликами і иа 
ній «проїхати» до жилок..

— Ай справді, даазв 
спробуємо.

Пристосування зробили на 
місці, і М. Моисеенко, вмос
тившись на опорі в «люль
ку», яку канатами підтри- 
мували товариші, вирушив 
у небезпечну подорож над 
тридцятиметровою безод
нею. Внизу проносились 
поїзди, а відважний верхо
лаз спокійно робив своє ді
ло.

Через якихось півгодини 
він опустився на землю і 
доповів:

— Пошкодження ліквідо
вано!

в. СЕРГІЕВ.

О авідуючий
Стримів- 

ським клубом 
звітував перед
односельчанами про свою 
роботу. Хгось кинув репліку:

— Доки в нашому клу
бі оцей пережиток буде?— 
і показав на гасову лам
пу. — У бригаді вже кіль
ка тижнів працює двигун, 
освітлюється колгоспна са
диба, а в клубі збори про
ходять при каганці.

Виявилося, раніше не бу
ло потрібних матеріалів, 
щоб підвести лінію до клу
бу, а зараз і можна б — 
та холодно (це було 
взимку 1960 року). «Ось по
тепліє — тоді й почнемо»,— 
обіцяли керівники колгоспу.

— Чого ж чекати теп
ла? — не витерпів секретар 
бригадної комсомольської 
організації Іван Краєв- 
ський. — Хіба нам, моло
дим, мороз страшний? Хоч 
завтра почнемо...

Молодь підтримала свого 
вожака. А наступного дня 
зранку закипіла праця.

Чому ж юнаки І дівчата 
так охоче відгукнулись на 
пропозицію Івана, так га
ряче взялись за роботу? 
Знали вони: сказав Іван — 
значить можна зробити, 
значить правильно він ви
рішив. Бо ж і не перша це
>♦>»**»*»«*<»«*****»**********♦♦♦♦♦♦♦
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ЗУМІЙ виправдати 
ДОВІР’Я

на прохання 
зважили. Чу- 
бібліотека у

ди, їх наслідки висвітлюю
ться у «блискавках».

Скликаються загальні 
сомольські збори. На 
молодь визначає свої
рубежі, беруть підвищені 
зобов’язання. А в дні робо
ти Пленуму івангородські 
комсомольці 
зобов’язання 
нані.

Нові й нові справи 
хоплюють юнака. Його

справа, на якій перевіряє
ться вміння комсомольсько
го ватажка зробити щось 
хороше. З його ініціативи 
молодь звернулась до прав
ління артілі з проханням 
потіснити бригадну контору 
і віддати кілька кімнат під 
бібліотеку. І 
комсомольців 
дова тепер 
Стримівці.

Завжди людяний, скром
ний, чуйний І тактовний, 
уважний до товаришів — 
таким знали комсомольці 
І. Краєвського. Іван ніколи 
не зазнавався, не відступав 
від свого слова, до будь- 
якої комсомольської справи 
підходив з вогником.

П’ять разів обирали сво
їм вожаком Івана Краєв
ського стримівські комсо
мольці. А восени минулого 
року юнаки та дівчата арті
лі «Україна», Олександрів- 
ського району, обирають йо
го секретарем колгоспної 
комсомольської організації. 
І з перших же днів Іван га
ряче береться за роботу. 
Відчувається його вміння *♦* 
працювати з людьми, пізна
вати їх думи і прагнення, 
доходити до серця кожного 
юнака і дівчини.

В листопаді створюється 
контрольний пост по нагля
ду за раціональним вико
ристанням кормів та їх під
готовкою до згодовування.

ком- 
них 
нові

рапортували: 
з честю вико-

❖
♦

♦*«’ Ви гадаєте, степ
♦ для зеленої 

♦♦♦ Розкриває обійми
♦ Краси таємничої, 

♦♦♦ Уявляєте стрічних
♦ Цілунків відлуння.

♦♦♦ Молодих
♦ /з квітучими сонцем

♦♦♦ обличчями?
♦ А коли на світанку 

♦♦♦ Виходиш з діброви,
♦ Де столітні дуби 

***Тихо шепчуть з ялинами,
♦ Перші кроки твої

♦$» По ріллі чорнобровій
♦ Випробовує степ

♦♦♦ Вітрогонами дикими:
♦ То подує між очі

жди бентежить думка, як 
зробити життя організації 
ще змістовнішим, цікаві
шим, щоб у колгоспі зроста
ли справжні герої праці.

Почесна, але важка спра
ва бути секретарем комсо
мольської організації. З 
якими тільки людьми йому 
доводиться зустрічатися, які 
складні питання доводиться 
вирішувати! І потрібно ча
сом тонке чуття 
ність педагога, 
бов до життя, 
для того, щоб 
в обставинах, 
справедливе і правильне рі
шення.

Тобі довірили товариші...

і тактов- 
велика лю- 
до людей, 
розібратися 

прийняти

за-

Вірять вони в тебе, споді
ваються, що ти зумієш на
лагодити комсомольську ро
боту, згуртувати їх у міц
ний колектив. Вірять, що 
ти зумієш знайти кожному 
справу до душі.

Та не завжди така їх ві
ра виправдовується. Ось 
лист завідуючого фермою 
колгоспу «Заповіт Леніна», 
Хмелівського району, В. Бу- 
лавенка. До глибини душі 
збентежений він дворуш
ницькою поведінкою груп- 
комсорга ферми, члена ком
сомольського комітету Ніни 
Ганзенко. Вона любила при 
нагоді пофілософствувати, 
покритикувати своїх подруг

ЮНІ
Пилюкою сірою, 
То до нитки купає 
Холодними росами, 
А зимою стрічає 
Засніженим вітром 
І біжить .
Разом з вами 
Переметами косими. 
Тут не треба
Якоїсь щасливої зірки, 
І підмоги сторонньої 
Зовсім не треба,

— Хоч гортань пересохла 
! стане вам гірко, 
Хоч навколо —
Ні селищ,
Ні слова, 
Ні неба.
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і коли горілиць 
Впадете від знемоги,
! бажання піднятись 
В очах заіскриться — 
Степове джерельце 
Вас поставить на ноги 
І від спраги подасть 
Ключової водиці.
А тоді
В далину поведе прозору 
Де бринять горизонти 
Пшеничного жнива... 
Рідний степ,

Члени поста проводять рей- • —

по праці. А виявилося, що 
Ніна нещира, нечесна люди
на, що всі її розмови були 
пустою балаканиною. Не
давно вона вийшла заміж, 
залишила ферму І забула 
про свої*полум’яні слова.

Серед комсомольських во
жаків ще нерідко трапляю
ться базіки, люди безвідпо
відальні, не принципові. 
Юнаки і дівчата колгоспу 
імені Калініна, Ново-Укра
їнського району, повірили в 
організаторські здібності 
Миколи Коваленка, обрали 
його своїм секретарем. А 
Микола ніскільки не думає 
про організацію цікавих 
справ, про своїх товаришів- 
В колгоспі по суті ніякої 
роботи він не проводить. 
Чи можна миритись з та
ким становищем, чи по-ком- 
сомольському це? Ні! Не Д° 
лиця вожакові молоді так 
паплюжити віру в силу ко
лективу, не до лиця зазна
ватись.

Та «ватажків» типу Ган
зенко і Коваленка мало- 
Більшість секретарів комі
тетів комсомолу, секретарі* 
оригадних організацій т3 
групкомсоргів — це наші 
кращі юнаки і дівчата, які 
прислухаються до голосу 
своїх товаришів, не шкоду* 
Готь сил, часу, щоб органі
зувати змістовне ДОЗВІЛЛЯ' 
налагодити роботу худо** 
ньої самодіяльності.

Комсомольський вожак! 
Тобі довірили товариші до* 
лю колективу. Зумій о*1’ЛЮ колективу. Зумій 

. правдаги їх довір’я!.
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НІЖНІ АКОРДИ
I ФОТОРЕПОРТАЖ]

«Поговоримо про обряди» — під таким заголовком в номері нашої газети за 21 жовтня минулого року була вміщена кореспонденція І. Телятника про те, як у Малій Висці справляють весілля. Читачі відразу ж відгукнулися, на цей матеріал. Вони надіслали до редакції листи, в яких висловлюють свої думки і побажання. Частину відгуків було вміщено у номері за 16 листопада. Але потік листів виявився настільки великим, що довелося знову повернутися до цієї теми.Все частіше й частіше в містах і селах області влаштовуються комсомольські весілля. Проводять їх по-різному. Адже певні традиції ще не склалися, не виробився установлений обряд. В Бобрннецько- му, Ново-Миргородському, Ульяновському деяких інших районах цю подію проводять то — в Будинках культури або клубах.А от в селі Грузькому, Голованізського ще не вміють як слід організувати весілля. Сергій Рудий розповідає у своєму листі: «Молоді — Леонід Галюка і Галина Говорун лише на кілька хвилин зайшли до Будинку культури. Секретар колгоспної парторганізації В. Я. Дяченко вручив Галині, як кращій доярці артілі, наручний годинник. Правда, тут же й шлюб мали зареєструвати, та голова сільради О. М. Бухінко 1 секретар П. І. Коломійчук десь «затримались», і довелося цю справу відкласти». Хіба ж не прикро? Адже дискридитовано хорошу справу.Сергій Рудий відстоює думку, що більшість народ- О них весільних традицій треба збергти і в наш час. □ Погоджується з ним у цьому і Л. Будило з с. Чер- ° воної Кам’янки, Олександрійського району. «Наре- ° ; чека в стрічках, наречений з букетом квітів. Батьки і зустрічають їх з хлібом-сіллю. Хіба це не стало і вже нашою традицією?» — пише вона. Разом з тим і Л. Будило на наш погляд неправомірно відстоює та- і кий застарілий звичай, як викуп молодої, не погод- I жується з тим, що весільні обряди в більшості своїй і застаріли і не підходять для нас. Не можна ж все } підряд запозичувати із старих обрядів. Саме цією [ думкою пройнятий лист В Кузьменко • ім. Петровського, Петрівського району.; співати весільні пісні, створені нашими композито- і рами, але їх бракує... На мою думку, треба відмови- [ іися від такого звичаю, як «могорич» за молоду. І Крім того, не варто влаштовувати гуляння на три— І чотири дні».А ось Григорій Громов, учень Олександрійського [ педагогічного училища, зайняв позицію, з якою не > можна погодитись. «Чи варто робити весілля з друж- ) нами, одяганням вінка, стрічок?» — запитує він. І дає
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Традиції

ІҐОЛИ в селі Листопадо- 
вому поширилася чутка 

про те, що Олександр Скоч- 
ко буде вінчатися з Євге
нією Мартишок у церкві, 
молодь захвилювалася. Вве
чері в сільському клубі 
тільки й розмов було:

— Ти чув? Кращий трак
торист колгоспу, комсомо
лець, скрізь його у приклад 
ставлять...

— І що це він надумав? 
Не може без попа весілля 
справити, чи що?..

— Та вигадують, мабуть, 
люди...

Але ж ні. Таки на своєму 
настоювала бабуся, а Олек
сандр вже й ладен був по
годитися, щоб тільки не мо
рочили дома голову.

Але товариші не хотіли 
ось так, без «бою» здавати 
позиції. Олександра і Євге
нію запросили на комсо
мольські збори, розібрали
ся, в чому справа. Не один 
раз довелося почервоніти 
обом. Всі сходилися на то
му, що обов’язково треба 
зробити комсомольське ве
сілля.

— А як його провести? 
У нас же ніколи не було 
такого, може не вийти, — 
висловила сумнів завідую
ча клубом Галина Піддуб- 
на.

— Обов’язково вийде, 
тільки активніше беріться 
за підготовку, — підтрима
ла секретар парторганізації 
В. М. Сиплива.

— Від райкому комсомо
лу допомоги попросимо, —

СЗК.ЩО завітаєте в ці дні 
до приміщення Кірово

градського музичного учи
лища, вас вразить незвичай
на для цього закладу тиша. 
Але перше враження — об
манливе. Вслухайтеся уваж
ніше, і ви переконаєтеся, 
що тут іде напружена ро
бота.

і ц

Текст і фото В. Штейнберга,(фото вгорі).

зауважив Микола Тимо
шенко, комсомольський во
жак.

І ось закипіла робота. На
писали барвисте оголошен
ня. Духовий оркестр, керо
ваний Іваном Мельничен
ко.», старанно розучував 
урочистий марш. Дівчата з 
молочно-товарної ферми 
підшукували найкращі осін
ні квіти. А голова колгоспу 
К. М. Савченко особисто 
поїхав у місто за подарун
ками.

Настав нарешті довго
жданий день. До клубу зі
бралися, як на свято, жи
телі з усього села. Над вхо
дом напис: «Добро пожа
лувати!». А далі через увесь 
зал — барвистий килим, по 
якому мають пройти молоді. 
Оточений живими квітами, 
стоїть на сцені бюст Лені
на. Над ним на червоному 
полотнищі слова: «Міцна 
сім’я — міцна держава». 
Гарно прибрані стільці для 
молодих і для почесних гос
тей, стіл — уставлений кві
тами.

— Молоді, молоді йдуть! 
— сповістила дітвора, яка 
зібралась біля клубу.

Під звуки маршу до залу 
входять винуватці торже
ства. Євгенія в білому плат
ті, у вінку, а Олександр 
в чорному костюмі. На две
рях їх зустрічають батько і 
мати, подають на вишито
му рушнику хліб-сіль. Юна
ки і дівчата квітами устеля
ють доріжку до столу, за 
яким сидять К. М. Савчен-

ко, В. М. Сиплива, Микола 
Т имошенко, батьки моло
дих, дружки й бояри. Сек
ретар райкому комсомолу 
Микола Грабовий надає 
слово голові сільради І. Т. 
Королю, який реєструє 
шлюб і від щирого серця 
вітає молоде подружжя. 
Грає оркестр.

Новій сім'ї вручають по
дарунки: від правління кол
госпу — м’який диван, від 
комсомольської організа
ції — столовий сервіз.

Після поздоровлень, за 
народним звичаєм, часту
ють молодих, які одразу ж 
запрошують всіх гостей до 
столів, накритих у сусідній 
кімнаті.

Дуже сподобалось листо- 
падівцям перше комсомоль
ське весілля. Початок було 
покладено хороший, бо про
тягом короткого часу в цьо
му селі відбулося ще чоти
ри таких же весіль. Тепер 
бабусям не вдається зама
нити молодих в церкву на 
вінчання.

Безумовно, Листопадове 
у районі—не виняток. З по
чатку року тут проведено 
близько сорока комсомоль
ських весіль, в тому числі 
в селах Защиті, Иосипівці, 
Лікаревому, Панчево та ін
ших, 
таких весіль 
важко і перелічити! Одним 
з перших було весілля кра
щого шофера автопарку 
Олександра Криворучка І 
передової робітниці масло
заводу Людмили Ганул. На 
все життя запам’ятають 
день одруження працівниця 
редакції районної газети 
Євгенія Бестака і вчитель 
Микола Ковачевич. праців
ники санепідстанції Юрій 
Горбулін і Олена Склярен
ко.

Перші успіхи окрилили. 
Вирішили і свято народжен
ня дитини відзнйчати по- 
комсо польському. В район
ному Будинку культури 
спеціально розробили план 
звіздин: адже справа нова, 
а хочеться, щоб все було 
якнайкраще! І знову перши
ми стали Криворучка, бо у 
Людмили й Олександра са
ме народився хлопчик.

Великий зал Будинку 
культури набрав святкового 
вигляду. На видному місці— 
вислів М. Горького, написа
ний на червоному полотни-

ті скільки відбулось 
___ і.гь у райцентрі,

Ось відчинилися двері і дівчина готується до нього 
однієї з аудиторій. В кори- старанно, 
дор лине ніжна, задумлива 
мелодія. Під акомпонемент 
піаністки - концертмейстера 
О. М. Луцкевич «Мрії» Шу
мана грає учениця другого 
курсу домристка Інна Га- 
лайда. Цей твір входить до 
програми наступного заліку,

щі: «Діти — квіти життя». 
На розставлених столах — 
безліч запашних квітів. У 
переповнений зал входять 
Олександр і Людмила з си
ном на руках, названі бать
ки. Секретар райкому ком
сомолу надає слово заві
дуючій районним бюро 
ЗАГС Ф. К. Ткаченко. Від
бувається урочистий запис 
малого Сергійка до книги 
новонароджених.

— Рости великим, міц
ним, — бажають одному з 
найменших громадян Радян
ського Союзу секретарі ком
сомольських організацій ав
топарку і маслозаводу Ана
толій Ладяєв і Олена Баб- 
кіна. Вони поздоровляють 
молодих батьків і вручають 
подарунки. Зачитується ви
писка з рішення пам'ятного 
засідання бюро райкому 
комсомолу: «Дорогий Сер
гію! Сьогодні ми зібралися 
в цьому залі для того, щоб 
відзначити день твого на
родження. Та, Сергійку, на
родився в славну епоху, ко
ли вся наша країна будує 
чудове, прекрасне комуніс
тичне суспільство. Швидше 
виростай! Будь здоровим, 
бадьорим, життєрадісним!..» 
Привітальну телеграму на
діслали також спортсмени 
району, які побажали Сер
гійку мати все життя «Сві
жість шкіри і бронзу мус
кулів».

Урочиста частина закін
чена. Оголошується перший 
вальс для подружжя. Потім 
в ко яо вступають й інші 
учасники вечора. Танці змі
нюються масовими іграми...

Райком комсомолу по
клав початок хорошій спра
ві. Тепер треба, щоб в кож
ному селі стало традицією 
проведення комсомольських 
весіль і звіздин. Тоді церкві 
не вдасться заманювати мо
лодих людей до аналоя і 
попівської купелі.

А пам’ять про радісну по
дію, відмічену громадськіс
тю, буде залишатися на все 
життя, зміцнюватиме моло
ді сім’ї, робитиме їх щастя 
повнішим. м. ліпша, секретар Ново-Миргородського райкому комсомолу,

О. ОСТАПЕНКО, інструктор обкому 
ЛКСМУ.

На інших дверях — ла
конічна записка: «Ми в за
лі». Прямуємо туди. Першо
курсниця Тамара Воробйо- 
ва, здається, не помічає ні
чого навкруги (див. фото зліва). Гучні урочисті акор
ди народжуються з-під рук 
юної піаністки. Педагог І. Б. 
Боровик уважно слухає 
свою вихованку, дає їй 
слушні поради, зауваження.

В одній з аудиторій йде 
репетиція струнного оркест
ру. Керує ним А. О. Жабо- 
крицький, студент Одеської 
консерваторії. Оркестранти 
готують академічний кон
церт. Деякими творами, 
включеними до програми, 
вони звітуватимуть також і 
на екзаменах (фото внизу).

А на академічному кон
церті народних інструмен
тів другокурсники вже по
казували того дня свою 
виконавську майстерність. 
До програми ввійшли кращі 
твори вітчизняних та зару
біжних композиторів. Над 
домрою схилився Володи
мир Стрілець

ЕЕЗ ПІСНІ
Т 1Е РАЗ обом співали соловейки, не раз двома була 
** збита вечірня і рання роса. І ось зустрічі закін
чуються згодою на одруження. Влаштовується весілля.

На Україні це ціла народна опера. Адже скільки пі
сень переспівають на тому весіллі! Та ніде правди діти: 
багато з них для нас не годиться, незручно й співати. 
Де вихід? Не можна ж без наспівів!

Про те, ще мало весільних пісень, ще на IV з'їзді 
письменників України говорив Андрій Малишко. І ось 
у цьому році у видавництві «Молодь» вийшла збІріСЦ 
поезій Л. Забаиїти «Цвіт папороті». Є в ній чудовий 
цикл «Згуляємо колгоспне весілля». Вірші аж просятьср 
на ноти. Видно, що поетеса мала о своєму розпоряд
женні великий фольклорний матеріал. І все ж пісень не
має, композитори ще не зацікавились цією справою.

Є тут одне зауваження: вірші Л. Забашти написані 
для села. Загальнонародних обрядових немає зовсім. 
А треба!

Коротко про самі комсомольські весілля. Не завжди 
вдало їх проводять, ще багато офіційності, особливо при 
реєструванні шлюбу, і, навпаки, мало урочистості, 
сердечності. А саме це найбільш потрібно молодим.М. СУРЖОК, учитель Лікарівської восьмирічної школи.И

Хроніка культурного шиття
♦ « ♦

Змістовна робота проводить
ся н Талово-Балківському сіль
ському клубі, Ново-Георгіїв
ського району (завідуючий 
М. Гараськов). При культосвіт
ньому закладі працюють коро
вий І драматичний колективи, 
гуртки художнього читання І 
сольного співу. Учасники са
модіяльності систематично ви
ступають з концертами перед 
місцевими глядачами.

П ПОЛЯРУС.

в . . ......
культури відбувся вечір «Я — 
громадянин Радянського Союзу». 
На ньому в урочистій обстанов
ці начальник районного відді
лення міліції т. Олсксандров 
вручив паспорти шістнадцяти
річним юнакам і дівчатам.

З привітанням до молоді 
звернулися секретар райкому 
комсомолу В. Галаган .завідую
чий навчальною частиною другої 
школи М. Кас’янов, піонери.

І. ГОРОБИН.
-----------------------------.

Бобринсцькому Будинку

З приводу кореспонденції «Чорні шви», надрукованій у нашій газеті за 18 грудня 1960 р., Кіровоградськийміськком ЛКСМУ повідомив, що вона обговорювалась на розширеному засіданні комітету комсомолу швейної фабрики. Критику визнано правильною.

Хороше звучить його 
виконанні «Українська рап
содія» Левицького.

Схвальну оцінку дістає 
від керівника і баяніст Ва
силь Протас, учасник Де
кади української літерату
ри й мистецтва в Москві.

Задоволені своїми вихо
ванцями члени комісії. Во
ни вітають їх з успішним 
початком і бажають якнай
краще скласти наступні ек
замени.

Комітет комсомолу намітив конкретні заходи щодо покрашення якості продукції. В цехах проведено економічні конференції.
»♦♦»♦♦>♦♦•♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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та зшиви

Хто з вас, друзі, не мріє пре подорож по країні • 
рідній. Немало юнаків і дівчат на період профспілко- 
воі відпустки беруть туристські путівки і мандрують • 
но історичних місцях Батьківщини. Дехто і без пу-' 
тівки з друзями виїжджає в облюбовані місця. Та 
багато є бажаючих побувати в країнах народної де
мократії, зробити подорож на теплоході «Победа» 
навколо Європи, відвідати Італію, Туреччину і т. д.

Наш кореспондент звернувся до секретаря обл- 
префради Д. Т. Жмакз з проханням розповісти чита
чам газети, як торік трудівники області скористали
ся можливістю поїхати за кордон, і що планується 
в цьому питанні на 1961 рік.

Ось що він розповів:

— Робітники, колгоспни
ки, службовці часто звер
таються у місцеві профспіл- і 
кові організації з проханням і 
надати їм путівку для по- < 
їздки за кордон. Бажання і 
побувати у тій чи іншій 
країні викликане тим, що , 
кожний хоче своїми очима І 
побачити, як живуть і бу- І 
дують нове життя трудящі , 
країн народної демократії, , 
запозичити все цінне, пере
дати їм свій досвід.

Торік з Кіровоградської 
області побували у Китаї, 1 
Дехословаччині, Болгарії, і 
Угорщині, Німецькій Демо
кратичній Республіці, Поль
щі близько 200 чоловік. Чо
тирьом членам профспілки 
пощастило подорожувати 
на теплоході «Победа».

Характерно те, що серед 
туристів — більшість моло
ді. Комсомольці маляр бу
дівельного управління 
«Олександрі яв у гілля» Ми
хайло Ващенко, інженер- 
кенструктор заводу «Черво
на зірка» Євгеній Косов по
бували у Німецькій Демо
кратичній Республіці, Ва
лентина Задонцева з цього 
ж підприємства їздила у 
Чехословаччину. Таких при
кладів багато.

Кожний, хто повертався 
з поїздки, висловлював гли-1 
боне задоволення, ділився 
товаришами своїми вражен-1 
нями. |

У нинішньому році ба-1 
жаючі зможуть поїхати в | 
країни народної демократії | 

т
1
2 <• ♦

тільки на екскурсії, a ù 
відпочинок, У літні міся- 
напвиклад, групи трудя-

не 
на 
Ці. 
щих області поїдуть на мі
сячний відпочинок у Болга
рію, Албанію.

Нам виділили також пу
тівки для бажаючих побу
вати в Італії, Англії, Сполу
чених Штатах Америки. Де
кому пощастить зробити по
дорож по Дунаю.

Читачів, природно, ціка
вить порядок оформлення 
документів і вартість путі
вок. Кожний, хто бажає по
їхати в ту чи іншу країну, 
подає заяву в місцевий 
профспілковий комітет. Міс
цевком надсилає витяг з рі
шення профспілкової орга
нізації у відповідний обком 
профспілки. Потім докумен
ти надходять в облпрофра- 
ду, де остаточно" вирішує
ться питання про поїздку 
туриста за кордон. Вартість 
путівки залежить від того, 
в яку країну їде турист.

Вже зараз профспілкові 
комітети одержують багато 
заяв від бажаючих поїхати 
в туристську подорож.

,«*«*«*«•«« ***•«•«*«««*«««»« »*•*««•«*««
ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА. На

ціональний театр в Празі, 
збудований на народні кош
ти в 1868—1881 рр. в стилі 
півні'іііоіталійського пізнього 
Ренесансу.

tddodd:

ЮНИХ ПАРТИЗАНІВ

фейлетон

НіУМИТЬ діброва Нерубаївського лісу — свідок 
ш героїчних подвигів народних месників у грізні 
роки Великої Вітчизняної війни.

На невеличкій галявині під тінню столітніх дубів 
збереглися землянки, де жили партизани загону іме
ні К. Є. Ворошилова. Увагу привертає високий дуб,
на верховітті якого — тоненька лозина з невеличким □ 
шматочком вилиняло! від дощів тканини. Той, хто □ 
в роки окупації бачив на цьому дубі червоний про- □ 
порець, проходячи біля лісу, зупиняється і мовчазно □ 
схиляє голову.

— Це трапилось у жовтні 1943 року, — розповідає □ 
колишній командир партизанського загону С. і. Дол- □ 
женко, який зараз працює головою Підліснякської З 
сільради. — Фашистські окупанти кинули на наш □ 
загін великі сили з танками, гарматами і кулеметами. □ 
Два дні в лісі безперервно було чути постріли і тріс- £• —• - о
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, □
— Було у нашому загоні три комсомольці — мо- □ 

лоді, відважні — Ваня Середа, Коля Михайленко і □ 
Ваня Лобанов. На третій день тих боїв, під час ~ 
яких партизани знищили понад 120 ворожих солда
тів і офіцерів, нам довелося розділити загін на дві 
групи. Одну з них очолив я, другу — наш комісар 
Кіндрат Омелянович Ярко, нині завідуючий сільсько
господарським відділом Київського обкому КП Ук
раїни. Ми це зробили, щоб легше було маневрувати. 
Група К. О. Ярка, прорвавши вороже кільце, стала 
відходити у гущавину, виносячи на своїх плечах по
ранених партизанів. Наші комсомольці вирішили 
утрьох прикрити відхід своїх товаришів.

— Здавайтесь, якщо хочете жити. Ваш загін зни
щено! — горлали фашисти.

Та у відповідь їм посипався град куль з автоматів.
«Ні, ми не одні, ми ще живемо і боремося, хай 

про це знає весь народ» — подумав Баня Середа. 
Вихопивши з кишені червоний прапорець, він забрав
ся на найвище дерево і вивісив його.

Коли Ваня зліз з дерева, то побачив, що Колю 
Михайленка вбито. Тяжко був поранений і Ваня Ло
банов, на якого з двох боків насідали вороги. Довга 
черга німецького автомата,— і він теж схилив свою 
голову на пожовкле листя. Це ж чекало й Ваню Се
реду. В диску його автомата вже не було патронів. 
Молодий патріот вирішив дорого заплатити за своє 
життя. Швидко і непомітно заліз він під купу хми
зу, вихопив гранату...

Життя йому врятував прапорець. Побачивши його, 
фашисти оскаженіли. Вони кинулись до дубка, стрі
ляли по прапорцю з автоматів і кулеметів. З дерева 
летіло листя, гілки, але збити прапорець

котню кулеметів. В розташованих поблизу селах 
Бовтииіці і Підлісному, звідки ми одержували під
тримку, загарбники вже пустили чутку, що партиза
нів знищено. Та на третій день боїв селяни побачи
ли над партизанським лісом невеличкий червоний 
прапорець, значить, народні месники живі!

Хто ж вивісив цей прапорець?
Семен Іванович розкрив старенький зошит-щоден- □ 

ник і продовжив розповідь.
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У Криничанському сільському, Кіндратів- 
ських № 1 і № 2 бригадних клубах, Ново- 
Архангельського району, погано поставлена 
культурно-масова робота. Завідуючі клуба
ми тт. Романенко, Солопун та Яременко 
зводять її лише до гри в шашки та доміно, 

(З листів читачів).
Трохим зігнувся після 

кону 
Під круглим буковим 

столом 
І соло цапа «по закону» 
Завів, аж чути за село. 
На крик прибіг дідусь 

Олійник:
— Чого це, діти, цап 

тут мій? —. 
Мерщій схопив у руки 

віник, 
Та трісь Трохима у пітьмі. 
А той волає:
— Чи здуріли? 
Хіба не бачте? Я ж — 

«козел»!
Отак зненацька добре 

вгріли: 
Набігла гуля, як цебер!

♦ ♦ *

Трохим одержав, по 
заслузі. 

Тепер пісні її вистави 
в пас...

А чи не водяться ще, 
ДРУЗІ, 

Такі «козли», бува, у вас? 
Л. ХОДЗІЦЬКИЙ.

с. Ново-Архангельськ.

Лиш про «козла» шепніть 
Трохиму 

(Завклубом з нашого 
села), 

Усе покине в ту ж 
хвилину, 

Примчить стрілою до 
стола.

Закон гравців у нас 
суворий 

(Його «создав» ще дід 
Потап):

— Якщо програєш, — він
говорить, — 

Залазь під стіл, кричи, 
як цап!

— Мене у грі ніхто ще
зроду, — 

Хвалився Трошка, — не 
«підсів»;

«Козла» даю я прямо 
з ходу, 

Бо я на ньому зуби з’їв.
— Ой, не хвалися, друже

милий, — 
Гукнули хлопці-чабани. 
Присіли хутко Г зробили 
Умить «козлом» його 

вони.
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їм так і § 
не вдалось. У вечірніх сутінках карателі покинули § 
ліс. §

Баня виліз із сховища і ранком розшукав наш за- □ 
гін> Цей запис у щоденнику я зробив з його розпо- □ 
віді. о

М. ЧУПІЛКО. О
Б
□Олександрійський район.

-V

ПОПЕРЕДУ —МАЙСТРИ
У На круглому стенді дру

ге місце зайняв робітник 
виробничого комбінату об
ласного управління культу
ри першорозрядник Анато
лій Сміриов, який відстав 
від І. Вільного на одно оч
ко. і

В комплексному заліку 
першість завоював Іван 
Вільний. На другому міс
ці — майстер спорту Віра 
Веригіна.

Ю. ПІНАЄВ. і

ЗМАГАННЯХ із стен
дової стрільби серед 

иайсильніших спортсменів 
Кіровограда краще за ін
ших виступав робітник за
воду «Сільгоспдеталь» май
стер спорту Іван Вільний. 
Він вийшов переможцем у 
стрільбі з місця і на круг
лому стенді.

його товариш' по роботі 
першорозрядник Микола 

. Маковеєв у стрільбі з міс
ця вибив на 2 очка менше.

•>

Брамагупта, Бгаскара, ролі 
яких виконували члени ма
тематичного гуртка. Кожен 
з «індусів» розповів свою 
біографію та ознайомив з 
власними творами.

Після цього всі учасники 
гуртка на фоні індійського 
пейзажу, представляючи ін
дійських школярів, викона
ли пісню «Загадки».

— В стародавній Індії,— 
звертається далі 
чів ведучий, — 
валися змагання 
зування задач.

Тут же в ролі 
мудреців на сцені з’являю
ться три учні, які пропону
ють присутнім розв’язані 
кілька цікавих задач і зага
док.

Нарешті всі загадки й за
дачі розв’язані. Найкмітли- 
віїиі одержали призи.

З великим інтересом учас
ники вечора продивились 
індійську інсценівку «Леген
да про шахову дошку», в 
якій розкривається історія 
виникнення гри в шахи, та 
прослухали концерт, складе
ний за заявками юних мате
матиків.

Цемае потреби перекону
вати в тому, що такий ве-

»sW :

...загальна 
селений земної кулі — 
З мільярдів чоловік? 
більше половини живе

ВИ, ЩО

ННХ 
Азії

Чи знаєте
В. Моїй—чемпіон республіки

ЧІІССЛЬИІСТЬ 
близько
з

............ .......... .................... в
І лише 14 процентів — в Європі?

...за допомогою устаткування, 
яке випущено Уралмашзаводом 
за 25 років свого існування, до
буто 80 мільйонів тонн нафти, 
перероблено по.іад 63 мільйони 
тонн руди, три чверті всіх ДО- і 
мениих печей СРСР укомплек- ♦ 
товано устаткуванням, яке зро- ♦ 
били уралмашівці? ®

...від тиском 100 тисяч атмос- • 
фер графіт перетворюється в 
алмаз?

...реактивний літак «ТУ-164» 
доставляє пасажирів і вантажі 
з Москви в Омськ за 2 години 
60 хвилин? Скорий поїзд про
ходить цю відстань за три до
би, а 70 років тому пасажири 
і термінова пошта проїжджали 
цю віддаль за 4—5 тижнів?

...поява букваря відноситься 
до 16 століття? Перший друко
ваний слов’яно-російський бук
вар виданий у Вільно в 1596 
році, в Москві — В. Бурцсвим 
у І634 році? _

...якщо сполучити всі бавов
няні тканини, які випускаються 
нашими фабриками за рік, то 
вийде смуга, якою можна 
обгорнути земну кулю по еква
тору майже 140 разів?

... у світі вже видобуто біля 
20 мільярдів тонн заліза, при
чому більша частина припадає 
на останнє століття? Алмазів 
добуто лише 100 тонн? Зовсім 
мало в порівнянні із кількістю 
валіза І Проте без допомоги цих 
алмазів 
обточити.
свердлити

до гляда- 
влаштову- 
на розв’я-

індійських

ВЕЧІР індійської
—........ МАТЕМАТИКИ
) В нашій газеті за 6 січня ц. р. була опублікована 
коротка замітка про вечір індійської математики, який 

■’ відбувся в Новопразькій середній школі.
> школярі просять детальніше розповісти про
І Задовольняємо їх просьбу.

Читачі- 
нього.

ніколи не вдалося б 
відшліфувати, про- 

__ ______ найцінніші для нас 
стальні вироби: при обробці
твердої сталі з пайменшего 
сплаву різець затуплюється че
рез дві години, а алмазний рі
зець витримує приблизно 8 ти
сяч годин роботи?

Т ЇЕИ ВЕЧІР готували 
члени математичного 

гуртка. Для решти 
його проведення був 
ницею.

І ось в суботу до 
завітали запрошені 
учнів, колишні 
школи, 
вожа ті-виробничники, 
вечірніх класів.

Відкриває вечір член ма
тематичного гуртка Ангелі
на Просвірніна.

— Індійська математи-

- хід 
таєм-

школи 
батьки 

випускники 
вчителі-пенсіонери, 

учні

ка, — розповідає і 
має багате минуле, 
брали початок такі 
математичні науки, 
гебра, арифметика, 
номія та інші. На 
нііиній день ми /", _
мось індійськими цифрами, 
які називаємо арабськими, 
хоч араби запозичили їх у 
індусів...

Тільки Ангеліна закінчила 
свою коротку розповідь, як 
на сцені з’явились «індій
ські .математики» Аріабхата,

вона, —- 
. В Індії 

основні чір молоді дуже сподобався.
А як проводиться дозвіл

ля у ваших школах? Поді
літься, будь ласка, досві
дом на сторінках нашої мо
лодіжної газети.

М. ЗАБОЛбТНА, 
секретар Новопразько- 
го райкому ЛКСМУ, 

А. ГАЛЯМ, 
секретар учительської 
комсомольської орга
нізації школи.

як ал- 
астро- 

сьогод- 
користує-

оіИелодой коммунар» — орган Кнровоградсногв 
областного комитета ЛКСЛ1У. г. Кировоград.

НА республіканських змаган
нях з шахів серед школярів 

в Черкасах великого успіху до
сяглії юні спортсмени нашої об
ласті. Учениця Кіровоградської 
середньої школи № 10 Алла 
іванченко зазнала лише одну 

’ поразку від чемпіонки Чернігів- 
’ іцини і зайняла друге місце по 
’ Україні.
; $----------------------------------------

Столиця Японії готується 
до олімпіади

Олександрійський шахіст, 
учень школи № 2, Віталій Моїй 
в результаті впертої боротьби 
здобув чотири перемоги над 
своїми суперниками і чотири 
партії зоів внічию. Віталій Мо- 
їй завоював знання чемпіона 
республіки серед школярів на 
1951 рік.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИП.

в басейнах і 
іце 

п’я- 
вже 
на- 
які 

році

НЬ. стадіонах,
спортивних залах Риму 

йшли змагання спортсменів 
ти континентів, а в Токіо

■ розпочалась підготовка до 
ступннх олімпійських Ігор, 
будуть проведені в 1904

■ в столиці Японії.
Багато турбот у організаторів 

цієї найбільшої міжнародноїзу- 
’стрічі спортсменів. Потрібно по
турбуватись про створення но- 

^вих І розширення існуючих спор
тивних споруд, про організацію 

.прийому і розміщення багато- 
,численних спортивних делега
цій з багатьох країн світу, про 
підготовку міського транспорту 

■ в Токіо до обслуговування 
■ спортсменів.
■ Зараз перед японським олім- 
■пійським комітетом стоїть най- 
1 відповідальніша проблема — 
’знайти кошти на підготовку 1 
проведення XVIII олімпійських 

’ігор. Пропонуються і відхиляють- 
’ ся різні варіанти. В цьому чис- 
'лі можна назвати пропозицію 
’зібрати кошти, необхідні для 
'проведення олімпіади, шляхом 
'організації лотереї способом іта
лійського футбольного тоталіза
тора — «тотокальчіо». На під
тримку цієї ідеї виступив губер
натор Токіо Адзума, який за
явив, що він вважає «тотокаль
чіо» — кращим способом зібра
ти кошти на олімпіаду.

Проте японська громадськість 
виступила з різкими протестами 
проти проведення подібних ло
терей, вважаючи їх хитрощами 
тих, хто хоче нагріти руки на

обмані довірливих любителів 
спорту. В результаті олімпій
ський комітет відмовився ВІД 
реалізації цієї пропозиції.

Питання про фінансування 
олімпійських ігор поки що зали
шається відкріпим.

В спортивних колах Японії 
уже обговорюють, з яких видів 
спорту будуть змагатися япон
ські спортсмені!. Пропонується 
включити в японську делегацію 
представників від 22 видів 
спорту.

Йде комплектування тренер
ського складу, який буде го
тувати японські команди до на
ступних змагань. Вже призначе
ний тренер команди по вільній 
боротьбі. Японських ЕІЛЬНОВННІВ 
буде тренувати відомий япон
ський борець, який завоював 
золоту медаль на XVI олімпій
ських іграх в Мельбурні, Сіодзо 
Сасахара.

Проте не тільки чисто спор
тивні турботи непокоять органі
заторів олімпійських ігор в ТО- 
кіо. Японська громадськість * 
преса закликають вжити заходів 
з метою упорядкування роботи 
міського транспорту в Токіо, на
вести чистоту на вулицях столи
ці, прибрати незграбні реклам
ні щити вздовж залізниць та 
шосейних шляхів.

Г. СТЕПА1ІОП. 
 (ТАРС)-
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