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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Закриття наради пегедозиків сільського господарства
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 лю

того. (ТАРО). Сьогодні тут 
закінчила роботу нарада 
передовиків сільського гос
подарства Північного Кав
казу.

11а вечірньому засіданні з 
великою промовою висту
пив Перший секретар ЦК 
КПРС, Голова Ради Мініст
рів СРСР товариш М. С. 

Хрущов. Його промова була 
вислухала з величезною 
увагою і не раз перерива
лась оплесками.

Учасники наради одно
стайно прийняли Звернен
ня до всіх колгоспників і 
колгоспниць, робітників і 
робітниць радгоспів і РТС, 
до спеціалістів і всіх пра
цівників сільського госпо
дарства Краснодарського і 

Ставропольського к р а їв, 
Ростовської області, Даге- 
с ганської. Кабардино-Бал- 
карської. Північно-Осетин
ської і Чечено-Інгушської 
Автономних Радянських Со
ціалістичних Республік.

З великим піднесенням 
було прийнято також лист 
Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.
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ЩИРА РОЗМОВА, ДРУЖНЯ ПОРАДА
. ЖЭИСТУПАЮЧИ 28 
** січня на Пленумі 

ЦК Комуністичної пар
тії України, товариш 
М. С. Хрущов від імені 
Центрального Комітету 
КПРС і Радянського
Уряду палко вітав учасників Пленуму і побажав успіхів 
у боротьбі за дальше піднесення економіки країни, за 
виконання рішень січневого Пленуму ЦК КПРС. У сво
їй промові він поставив найважливіші питання дальшо
го розвитку землеробства і тваринництва.

М. С. Хрущов підкреслив, що січневий Пленум ЦК 
КПРС відіграє видатну роль в житті нашої партії, в 
житті нашої країни. Як відомо, Пленум ЦК прийняв рі
шення про скликання чергового XXII з’їзду Комуні
стичної партії Радянського Союзу. На з’їзді буде роз
глянуто і прийнято нову програму партії — програму 
будівництва комунізму. Це, товариші, каже М. С. Хру
щов, величезна подія. Радянський народ з великим під
несенням і схваленням сприйняв рішення про скликан
ня XXII з’їзду і готується гідно зустріти з’їзд нашої 
партії новими виробничими перемогами.

Пленум ЦК намітив великі завдання в галузі даль
шого розвитку сільського господарства. Він закликав 
партію, весь радянський народ розгорнути боротьбу за 
різке збільшення виробництва сільськогосподарських 
продуктів, за дальше підвищення добробуту трудя
щих. Всі комуністи, всі радянські люди повинні усвідо
мити, що неможливе успішне будівництво комунізму, 
якщо поряд з важкою індустрією не буде створено ви- 
сокорозвинутого сільського господарства, здатного за
безпечити достаток продуктів для народу.

Партія, радянський народ, сказав М. С. Хрущов, з 
великим інтересом стежили за роботою Пленуму. Ра
дянські люди, вивчаючи матеріали Пленуму, пройняли
ся ще більшою впевненістю в тому, що справи наші пі
дуть набагато краще, що сільське господарство зможе 
вже найближчим часом дати країні потрібну кількість 
зерна, м’яса, молока та інших продуктів. Ми тверезо 
й об’єктивно обговорюємо завдання розвитку сільсько
го господарства, викриваємо свої хиби. Це ознака на
шої сили, нашої впевненості в перевазі колгоспів і рад
госпів, у перевазі соціалістичного сільського господар
ства.

Відзначивши, що Україна не раз показувала гідний 
приклад у боротьбі за зміцнення могутності нашої 
Батьківщини, за розвиток промисловості і сільського 
господарства, М. С. Хрущов сказав, що останнім часом 
Україна здала свої позиції. Він піддав гострій критиці 
працівників партійних, радянських організацій респуб
ліки і окремих областей за помилки і хиби в керівни
цтві сільським господарством. За останній час на Украї
ні скоротилось виробництво і продаж зерна державі. І 
це незважаючи на те, що колгоспи і радгоспи незмірно 
краще, ніж у минулі роки, оснащені технікою.

Чому в такому разі республіка зменшила виробни
цтво зерна? Справа, головним чином, у керівництві. 
Справа в тому, що погано стали працювати з людьми, 
ослабили організаторську і виховну роботу. Треба під
нести відповідальність кожного партійного і радянсько
го працівника за доручену справу.

На прикладі окремих областей М. С. Хрущов показує, 
як погано було використано наявні можливості, аналі
зує причини відставання. Він докладно розглядає стан 
справ у ряді областей республіки з виробництвом зер
на, м’яса, молока. Полтавська область, де прекрасні 
землі, одержувала в минулому непогані врожаї. Проте 
за останні кілька років вона різко знизила виробництво 
зерна. Колгоспи і радгоспи в 1955 році здали державі 
44 мільйони пудів хліба, в 1958 році — 35 мільйонів пу
дів, а в 1960 — 6 мільйонів пудів. Деякі працівники по
силаються на посуху. Посуха в 1960 році була. Але 
справа не в цьому. Не менша посуха була і в 1949 році. 
Навівши дані Інституту прогнозів, М. С. Хрущов ка
же, що в найбільш посушливі роки область одержувала 
вищі врожаї, ніж у 1960 році. Значить, справа не тіль
ки в посусі, а в керівництві. Керівники засушили об
ласть, самі засохли на пні і засушили кукурудзу. Змен
шили виробництво і продаж зерна державі Миколаїв
ська, Кіровоградська, Одеська, Харківська, Сталінська, 
Луганська та інші області.

В республіці перестали займатися гречкою. На 1961 
рік планується посіяти тільки 360 тисяч гектарів греч
ки — на 33 тисячі гектарів менше, ніж у минулому ро
ці. М. С. Хрущов підкреслює, що треба збільшити ви
робництво гречки, відродити на Україні славу цієї 
культури.

У своїй промові М. С. Хрущов вказав, що на Україні 
є великі можливості для розвитку зрошуваного зем
леробства. Крим, південь Миколаївської, Херсонської, 
Запорізької областей, придунайські райони «— які тут

Промова товариша М. С. ХРУЩОВА на Пленумі ЦК 
Комуністичної партії України 28 січня 1961 року

прекрасні землі! Але невистачає вологи, і ці землі не 
дають того, що можуть дати. Треба вивчити можливості 
зрошення полів на Україні і в Молдавії.

Відповідаючи на одну з записок, М. С. Хрущов ска
зав, що тепер повинна йти мова не про повернення до 
погектарного принципу заготівель. Від податку ми пе
рейшли до закупки продуктів. Тепер мова йде про те, 
щоб на основі нового порядку планування максимально 
збільшувати виробництво продукції з кожного гектара. 
Деякі голови колгоспів скаржаться, що районні організа
ції доводять по кілька планів продажу зерна. Виконає 
колгосп один план, йому доводять другий, причому не
рідко не зважають на інтереси розвитку колгоспного 
господарства. Треба засудити таку практику. Звичайно, 
кожний колгосп повинен виконати план продажу зерна, 
а коли є лишки, він може продати й понад план. Ціни 
на сільськогосподарську* продукцію, які тепер існують, 
економічно вигідні. Вони відкривають великі можливо
сті для розвитку колгоспного виробництва. Треба усві
домити, що держава не може далі підвищувати ціни на 
колгоспну продукцію. Ми повинні йти по іншому шля
ху: підвищувати врожайність полів і продуктивність 
тваринництва, збільшувати виробництво продукції, зни
жувати її собівартість, підвищувати продуктивність пра
ці. Питання підвищення продуктивності праці були завж
ди важливі для нашої країни. Але тепер вони набира
ють особливого значення в здійсненні великих планів 
комуністичного будівництва. І це добре розуміють ра
дянські люди.

Спиняючись на питаннях оплати праці, М. С. Хрущов 
відзначив, що треба боротися з рвачами в колгоспах, 
як борються з ними на заводах і фабриках. Треба ви
ховувати колгоспників, щоб вони думали не тільки про 
свої особисті інтереси, але й про інтереси громадського 
господарства, про інтереси всієї держави.

Велику увагу в своїй промові М. С. Хрущов приділив 
питанням розвитку тваринництва на Україні, яка неза
довільно виконує свої зобов’язання і погано використо
вує можливості. Саме сьогодні, заявив він, коли партія 
критикує виявлені хиби в розвитку сільського госпо
дарства, ми впевнено кажемо: Україна, коли як слід 
попрацювати, може наздогнати Америку по виробни
цтву м’яса на душу населення за 2—3, максимум 4 ро
ки. Критикуючи хиби, ми разом з тим бачимо наші ве
личезні резерви і впевнені в тому, що ці резерви будуть 
повністю приведені в дію. Окремі республіки зменшили 
виробництво м’яса і молока в 1960 році не тому, що 
не було можливостей, а тому, що дехто з керівників 
зарозумівся. Зарозумілість — велике зло.

Навівши розрахунки, зв’язані з виробництвом зерна 
на Україні, М. С. Хрущов сказав, шо кормову пробле

Фото В. КОВПАКА.

му тут можна розв’яза
ти буквально за один 
рік. Поголів’я корів на 
Україні можна довести 
до 12 мільйонів, за чо
тири роки, а якщо доб
ре попрацювати, то й за 

три роки. Розрахунки цілком реальні. Все питання в лю
дях, в кадрах. Якщо правильно все спланувати, уміло 
розставити людей, добре організувати їх, то поставлені 
завдання можна розв’язати.

Одним з важливих питань керівництва сільським гос
подарством є правильна організація заготівель сільсько
господарських продуктів. Заготівельну систему треба 
докорінно перебудувати.

Спиняючись на діяльності районних комітетів партії, 
М. С. Хрущов підкреслив, що треба підвищити відпо
відальність районних керівників, сільських комуністів 
за роботу всіх колгоспів.

Далі М. С. Хрущов говорив про необхідність вихо
вання людей в дусі найсуворішої відповідальності за 
виконання планів і взятих зобов’язань. Обманщики, 
окозамилювачі, безвідповідальні базіки — це найлюті
ші вороги. Вони нехтують закони партійної і державної 
чесності та правдивості, вони здатні завдати шкоди на
шій справі. Треба виховувати людей в дусі комуністич
ної моралі, в дусі правдивості перед партією і наро
дом. Треба посилити боротьбу з самогоноварінням, 
п’яницями і дармоїдами, розкрадачами громадської 
власності.

Наприкінці свого виступу М. С. Хрущов сказав:
— Комуністи України складають серйозний іспит пе

ред партією. Треба добре зрозуміти, що без напруже
ної праці, без наполегливої організаторської і вихов
ної роботи неможливо розвіязати завдання, які стоять 
перед партійними і радянськими організаціями України, 
перед усіма трудівниками сільського господарства.

Якщо ми обмежимося тільки закликами і пустимо 
справу на самоплив — нашої мети не буде досягнуто. 
Партійна організація України — бойова організація, 
вона має великий досвід роботи з людьми, вміє розв'я
зувати найскладніші завдання.

Так давайте, товариші, все зробимо для того, щоб 
перетворити в життя намічені партією завдання, щоб 
твердим кроком, впевненою ходою йти самим і вести 
за собою трудящих, щоб весь радянський народ під ке
рівництвом нашої партії, під прапором великого Леніна 
добився нових перемог в будівництві комунізму.

Виступ М. С. Хрущова не раз переривався бурхли
вими, тривалими оплесками.

(ТАРС}\

На Олександрійській швейній фабриці добре знають 
цих працьовитих подруг. <Одна з кращих бригад під
приємства, недарма присвоїли їй звання колективу ко
муністичної праці», — скажуть вам у комітеті ком
сомолу. Шиють дівчата чоловічі піджаки. Якщо купу
ватимете вироби цієї фабрики, обов’язково згадайте 
трудолюбивих.

На знімку: члени бригади (зліва направо), швеї 
Оля БОНДАРЕНКО і Оля КУДРЯ, бригадир Валентина 
ВАЙЛЕВИЧ, гладильниця Зіна ПРОКОПЧУК і швея 
Жанна КОЛЧЕНОГОВА обговорюють промову М. С. 
Хрущова на Пленумі ЦК КП України.



(З Промови М. С. Хрущова на
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повинен знати 
роб, як і те.

до температури 10—12 гра
дусів. Запізнюватися з по
чатком сівби шкідливо (ад
же втрачається волога), але 
передчасно готувати грунт

. її

готових о о-
більше центнерів зерна пуку- ,Знайдуться тисячі добРово^^.
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Є добровольці
У колгоспі

ний прапо

ЗАРАЗ у нашій області 
є сотні послідовників 

знатних кукурудзоводів Ук
раїни двічі Героїв Соціалі
стичної Праці Євгена Бла- 
жевського, Євгенії Доли
нюк, Ганни Ладані та ін
ших. Переважна більшість 
їх — молоді ентузіасти. Ми, 
кукурудзоводн старшого по
коління, пишаємося тим, шо 
свою естафету передаємо у 
надійні руки. Разом з мо
лоддю ми теж будемо зма
гатися за одержання висо
ких врожаїв цінної зерно
фуражної культури.

Свій, нагромаджений про
тягом багатьох років, досвід 
роботи ми охоче передава
тимемо молодим кукурудзо
водам. Зараз я хочу зупини
тися на деяких питаннях аг
ротехніки вирощування ко
ролеви полів.
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кутах правильних квадра
тів, бо інакше багато рос
лин буде вирізано при ме
ханізованому обробітку по
сівів.

Наша ланка на кожному 
гектарі залишає не менше 
40 тисяч рослин. Якщо кож
на з них дасть початок ва
гою принаймні 100 грамів, 
то й тоді з гектара можна 
зібрати до 50 центнерів зер
на.

не було, боронувати слід ли
ше після виникнення схо
дів.

0

У КОЛГОСПІ «Черво
ний прапор» Ново- 

празького району кукурудзі 
віддаються справді коро- 
левські почесті. В ниніш
ньому році під її посівами 
буде зайнято 957 гектарів, 
з них 318 — зерновою.

'• Знайшлися тут і добро
вольці, які взялися одержа
ти з гектара не менше 50 
центнерів кукурудзи в зер
ні. Навіть у минулому році 
при несприятливих умовах 
ланка Катерини Софронової 
добилася врожаю по ЗО 
центнерів. Старшу подругу 
по праці прагне наслідува
ти і комсомолка Олена 
Дрозд. Тепер вони ' твердо 
вирішили: будь-що одержа
ти з кожного гектара по 
50 центнерів чудесниці у 
зерні. Таке прагнення у всіх 
членів обох ланок.

Боротьба за високий вро
жай кукурудзи вже поча
лася. Визначено площі, на 
яких буде висіяна ця цінна 
сільськогосподарська куль
тура. Зараз йде вивезення 
перегною на ці площі. По 
10 тонн буде внесено його 
на кожний гектар. Відібра
но сушити кращі качани. 
Сівба буде проводитись 
тільки ,добірним зерном.

На всіх ділянках робіт 
відчуваються дбайливі руки 
хлібороба. Члени ланок па
м’ятають, що їх девіз: 50.

Механізатори теж не під
ведуть. Кожний вузол ста
ранно перевіряють, до кож
ної деталі уважно пригля
даються. Вони готуються 
наступ за 50.

В. ЯТРАНЄВ.
Новопразький район.

в

П ІОБЛІО я наші безмежні ниви, а особливо восени, 
“ коли земля так щедро винагороджує працю хлібо- 

А тому, закінчивши школу, не роздумувала над 
долею: пішла в ріль- 
бріІГаДУ.
працювала рядовою / ■ 

проходила, \ П

роба.
своєю
ничу
' Рік
колгоспницею,
(гак би мовити, «стажуван-

. ня». На другу весну прав-
: ЛІННЯ КОЛГОСПУ ДОруЧИЛО МЄ-
; ні очолити ланку. Хвилюва-
1 лась, думала: «Та хіба я впо

раюсь з таким обов’язком?».
Спасибі дівчатам, підбадьорили — не підвели! А до 

роботи вони — напрочуд завзяті. Золоті руки у Марії 
Аврамової і Ліди Зайцевої, у Валі Гамази і Марії Цур- 
кан та взагалі у всіх членів моєї ланки.

Пам’ятає кожен, яким примхливим для хліборобів був 
минулий рік. Як тільки нам виділили площу, ми взяли
ся за удобрення грунту. Механізатори провели лущен
ня стерні, глибоку оранку. На кожний гектар припало

п

ЕНТУЗІАСТИ
— Який подарунок підго

туємо наступному з’їзду на
шої партії? — така думка 
непокоїла на недавніх збо
рах механізаторів третього 
відділку радгоспу «Сагай
дак» Устимівського району.

Члени механізованої лан
ки Василя Кошового вирі
шили боротися за одержан
ня на кожному із 105 гек
тарів закріпленої за ними 
площі по 50 гектарів куку
рудзи в зерні та по 300 
центнерів зеленої маси.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
З лютого 1961 р.д 2 стор.

Головне 
перед сівбою 
кукурудзи —

ЗАКРИТТЯ 
ВОЛОГИ- 
НЕ ДРІБНИЦЯ закрити во

логу в грун
ті. Адже навесні кожен гек
тар його щогодини випаро
вує від трьох до чотирьох 
тонн води. Тому строки тут 
зволікати ніяк не можна. 
Мова йде не про дні і на
віть не про години, а бук
вально про хвилини.

0

ЗНАЧЕННЯ 
ТОЧНИХ 
КВАДРАТІВ

з 
механізато

рами члени 
кукурудзо- 

сіючнх ланок 
зараз готувати 

необхідний

Разом

повинні вже 
до весни весь 
інвентар, ретельно перевіри
ти його, щоб при сівбі одер
жати точні квадрати. Висі
вати насіння треба точно по

Не буду 
говорити про 
протруюван
ня насіння. 
Цю істину 

кожен хлібо- 
г__ , що насіння
слід прокалібрувати і роз
поділити за фракціями, а 
під час сівби поставити на 
сівйлках відповідні висівні 
диски і перевірити, чи пра
вильно висівається зерно. 
Словом, сіяти треба так, 
щоб не довелося пересіва
ти.

У деяких колгоспах вва
жають за дрібницю соняч
не обігрівання насіння. Дос
від же науково-дослідних 
станцій, та й наш власний 
досвід доводять, що таке 
обігрівання збільшує вро
жай на 3—5 центнерів з 
кожного гектара посіву.

Значно сприяє збільшен
ню врожаю також обробі
ток насіння фосфоробакте
рином. Обробляти насіння 
треба в день висіву його в 
грунт під час засипки зерна 
в сівалку. Тримати на сонці 
оброблене цим препаратом 
зерно не можна: сонце вби
ває бактерії.

Сіяти можна лише тодї, 
коли грунт прогріється на 
глибині загортання насіння

ПІДГОТОВКА 
НАСІННЯ 
І СІВБА

під посіви теж не варто, бо 
це приводить до пересихан
ня його.

0
КУКУРУДЗА 
НЕ ЛЮБИТЬ 
ШАБЛОНІВ

Sr*v*>

по 20 тонн перегною. За кілька днів до’сівбп прогріли 
насіння, ще раз перевірили на схожість з тим, щоб вста
новити точну норму висіву. Вологу на нашій площі за

крили за день, а сівбу квад
ратно-гніздовим способом— 
за два дні.

Велику допомогу подали 
нам механізатори..Та й на
ші дівчата чудово попрацю
вали торік. Це можна суди
ти по врожаєві: по 41 цент
неру гібридної кукурудзи з 
кожного гектара зібрали.

Т от ми 
дізналися із 
зведень ме
теослужби, 

що грунт
нагрівся до належної тем
ператури. Чи означає це, 
що всім колгоспам слід сія
ти кукурудзу відразу, од
ного і того ж дня? Ні. 
Служба погоди повідомила 
лише, що на переважній те
риторії району грунт «дос
тиг». Але навіть в одному 
і тому ж колгоспі кукуруд
зу слід сіяти в різні строки. 
На південних схилах і на 
супіщаних грунтах, які про
гріваються швидше, це тре
ба робити на 2—3 дні рані
ше «середнього» для кол
госпу строку. На північних 
же схилах, навпаки, — сі
ють пізніше.

Не можна також загорта
ти зерно скрізь на одну 
глибину. Де грунт вологий, 
воно загортається ближче 
до поверхні (8 сантиметрів), 
а де сухий — глибше (10 
сантиметрів).

Коткування треба прова
дити лише тоді, коли грунт 
стане сухим.

Тепер відносно строків 
боронування. Тут стандарту 
не існує. Коли пройшов дощ 
після сівби, потрібно боро
нувати негайно, не чекаючи 
появи сходіз. А якщо опадів

вчитися
ТРЕБА ВСІМ невизнаним,

що внесен
ня в грунт великої кілько
сті мінеральних, особливо 
азотних, добрив впливає на 
врожайність зеленої маси 
кукурудзи. Але кукурудзо* 
води Тернопільщини поста
вилися до цього інакше. 
«Де стебло, там і зерно», — 
вирішила Євгенія Долишок, 
Разом зі своїми подругами 
по ланці вона внесла під 
першу культивацію дещо 
більше азотних добрив. 
Практика підтвердила пра
вильність думки новаторів» 
кукурудза виросла не тіль
ки стеблиста, а й качаниста.

Хорошою є і така пропо* 
зиція Євгенії Олексіївни. 
Вона запропонувала вико
ристовувати для удобрення 
полів верхній шар грунту, 
на якому довгий час знахо
дилася худоба, як готовий; 
гноє-земляиий компост. Ад
же це — майже готовий гу-* 
Мус — найбільш поживне 
середовище для розвитку 
рослин.

Всі ці зерна дорогоцінно
го досвіду ми застосовуємо 
у себе і рекомендуємо 
усім кукурудзоводам. 
теж, незважаючи на 
вчимося. Вчитися требЗ 
всім, щоб здобувати високії 
трудові перемоги.

* * *

На закінчення мені 
четься ще раз зауважити* 
що в агротехніці вирощу« 
вання королеви полів немає 
одного чи декількох голов
них заходів. Головне — це 
дотримання всього комплекс 
су агрозаходів.

В третьому році семиріч
ки колектив нашої ланки 
зобов’язався виростити по 
100 центнерів кукурудзи в 
зерні на площі 50 гектарів. 
Отже, дорогі наші молоді 
друзі, позмагаємося на рід
них артільних полях, щоб 
восени порадувати любиму 
Вітчизну високим урожаєм - 
королеви полів.

Ф. Я. КОСЯНЧУК, 
Герой Соціалістичної 
Праці, ланковий лан- ■ 
ки кукурудзоводів 
дмитрівської артілі 
імені Сталіна Зна- 
м ямського району.

Досі вва
жали загалы

їх 
Ми 
вік*

Крім кукурудзи, молоді ен
тузіасти вирощуватимуть і 
цукрові буряки на площі 50 
гектарів. Урожай коренів 
зібрати не менше як по 300 
центнерів на круг —в таке 
їх рішення.

Ланка діяльно готується 
до весни. Зокрема Василь 
Кошовий, Микола Поліщук 
і інші вже закінчили ре
монт закріпленого за лан
кою сільськогосподарського 
інвентаря. Тепер вони 'зай
няті транспортуванням міс
цевих добрив на поле.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
інструктор Устимів
ського РК ЛКСМУ,

Багато цікавого і корисного я взяла від відвідин Все
союзної виставки передового досвіду в народному гос
подарстві, на якій побувала за відрядженням райкому 
комсомолу і правління колгоспу.

Ще більшої наснаги нашим дівчатам дав січневий 
Пленум ЦК КПРС. Порадилися ми, прикинули свої 
можливості і вирішили: із закріпленої площі в ЗО гек
тарів зібрати по 60 центнерів кукурудзи на круг.

І ще одна думка в пас є: наша комсомольська ланка 
бореться за звання комуністичної, отже домогтися 
того, щоб з цим почесним званням зустріти XXII з’їзд 
Комуністичної партії.

Ми знаємо: слово ділом красне. Тож взявши -та
ке високе зобов’язання, ми вже дещо зробили. А саме: 
під оранку, ми внесли по 10 тонн гною на кожний гек
тар. Зараз ми ще вивозимо в поле перегній, щоб весною 
внести в грунт під культивацію. Крім цього, заготов
ляємо попіл, пташиний послід, мінеральні добрива.

В народі кажуть: хоробрим — земля рідна помагає. А 
нашим кукурудзоводам — зима. Зараз ми взялися за 
снігозатримання, щоб дарову вологу заставити служити 
нашій справі.

Суперники по змаганню у нас серйозні. Це — ланка 
Євдокії Номержнцької. Та ми не пасуємо, а ще з біль
шою наполегливістю вступаємо у боротьбу за врожай 
третього року семирічки. І гадаємо, що вийдемо пере
можцями. Запорукою цьому е наша комсомольська при
страсть, тверда воля до перемоги.

Клава ЗАЙЦЕВА, 
ланкова колгоспу Імені Дзержинського, Ново- 
Миргородського району.

І
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Колгоспи й радгоспи Кіровоград- я 
щини зобов'язалися:
зібрати з кожного гектара не кенше І
50 центнерів кукурудзи в зерні на пло-1 

щі 240 тисяч гектарів.
Комсомольці і молодь області|
ДАЛИ СЛОВО: . І

на кожному з 60 тисяч гектарів 
виростити не менше 50 центнерів 

кукурудзи в зерні.
■гектяпія *°Л£2СП вирос.тить на площі 1.000 
з гек^пя / «евтнерів кукурудзи в зерні 
зерна ’ одєржить 50 тисяч центнерів 
1 чпп 7" 0500 тисяч кормових одиниць або
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ВОНИ ЖИВУТЬ 
в шкільному гуртожитку 

НАДЯ Письменна
ти заяву до 8-го

ли.
Дівчина закінчила семирічку в своєму селі. До най

ближчої середньої школи — 9 кілометрів. Рідних або 
близьких там немає. А як хочеться вчитися далії

І ось минуло два роки, як Надя навчається в Онуф- 
ріївськіи середній школі. Нині вона десятикласниця, 
живе в шкільному гуртожитку, яким дуже задоволена.

...Трапилося мені з вихователем П. М. Сухоминською 
зайти на квартиру, де живуть хлопці 10 «Б» класу. Ліж
ка застелені новенькими ковдрами, простирадла ваб
лять зір своєю білизною, книги лежать рівненькими 
стовпчиками на столі. На чистій підлозі — доріжки. 
Біля стола на робочій дошці — список рекомендованої 
літератури, санітарно-гігієнічні вимоги до учнів, розклад 
чергових.

Парасковія Марківна, мабуть, зрозуміла моє прихо
ване здивування.

— У нас інакше й не можна!
Всі юні мешканці гуртожитку змагаються за кращу 

кімнату, санітарні пости слідкують за порядком. Кімна
ті, якій до журналу чергового занесено найменше зау
важень або й зовсім їх не зроблено, присуджується 
першість і перехідний вимпел учкому і комітету ком
сомолу. Ті, що порушують санітарно-гігієнічні вимоги, 
розпорядок дня, норми поведінки, потрапляють до са
тиричного листка.
-^Хлопці нарівні з дівчатами миють підлогу, готують 
страви, доглядають за квітами. Вони завжди допома
гають дівчатам нарубати дров, завезти вугілля, як і го
диться в хорошому колективі.

Часто у вечірні години Парасковію Марківну можна 
побачити в одній з кімнат гуртожитку. І хлопці, і дів
чата люблять такі «сімейні» бесіди. У них немає сек
ретів від свого старшого друга.

Вихователька буває на уроках, підтримує зв’язок з 
класними керівниками, часто зустрічається з батьками.

Нещодавно вихованці Парасковії Марківни прийшли 
до Ленінської кімнати, щоб послухати цікаву лекцію 
вчительки історії про життя і революційну діяльність 
дорогого Ілліча. Були тут і Оля Овечкіна, і Льоня Груш
ка. Школа безкоштовно послала їх на екскурсію до 
міст Москви, Ленінграда, Києва. І вони охоче поділи
лися своїми враженнями від того, що бачили в музеї 
Леніна, Смольному, Кремлі.

Цікавим і повнокровним життям живе гуртожиток 
нашої школи. Все частіше тут ведуться розмови про 
те, ким бути, який шлях вибрати у житті. І кожного 
разу переконливішою стає думка: по закінченню шко
ли залишитися працювати у рідному селі.

М. ДОЛИНА, 
завуч Онуфріївської середньої школи.

і довго вагалася перш, ніж пода- 
•го класу Онуфріївської середньої шко-

5 БЕРЕЗНЯ вибори ДО 
місцевих Рад

БІЛЯ рекламного щита 
зупинились двоє юна

ків:
— О, сьогодні в агітпунк

ті вечір. Прийдемо?
— Обов’язково, це ж ви

ступатимуть гуртківці з 
концертом. А ти вчора був 
на лекції? Про міжнародне 
становище...

Кінця розмови ми не чу- ор-

1Ч£#

КУБИНСЬКІ
Ы Е МОЖУ приступити до 
“ ® розповіді і поділитися 
хоч найяскравішими з без
ліч неповторних вражень, 
не виконавши спершу про
хання наших мужніх і гос
тинних друзів кубинців.

— «Передавайте привіт 
радянському народу, радян
ській молоді!» — ці слова 
повторювали жителі Гава
ни і Сант-Яго, Боямі і Ма
йорі. Ці слова супроводжу
вались міцним потиском рук 
і широкими посмішками, їх 
промовляли усі, з ким ми 
зустрілись в цій чудовій 
країні. Я щасливий, що маю 
честь передати вам тися
чі щирих привітів.

Хочу розповісти все з са
мого початку.

27-го грудня молодіжна 
делегація Радянського Сою
зу, до складу якої увій
шли секретар ЦК ВЛКСМ 
т. Павлов, редактор «Комсо
мольской правды» Ю. Во
ронов, робітниця «Трехгор
ной мануфактуры» Галя Ар- 
цишевська, представники з 
комітету молодіжних орга
нізацій Кіра Фівенська й 
Рудольф Шляпников, а та
кож я, вилетіли з Москви у 
Гавану, на святкування 
другої річниці кубинської 
революції.

Першу посадку ми зроби
ли у Будапешті і кілька го- 

ли. А ввечері все ж при
йшли до яскраво освітлено
го будинку клубу залізнич
ників, де працює постійно- 
діючий агітпункт. Задовго 
до семи годин почали схо
дитись люди. У фойє вже 
кружляють пари під духо
вий оркестр клубу. А в чи
тальному залі старший агі
татор Валентина Божкова, 
секретар комсомольської

ганізації станції Кірово- 
Українське, проводить бесі
ду з молодими виборцями 
(фото зліва). Уважно слу
хають присутні її розповідь 
про найдемократичнішу в 
світі виборчу систему.

Закінчено бесіду з вибор
цями, востаннє зіграли ор
кестранти. У великому за
лі вільних місць майже не 
залишилось. Урочисту час
тину вечора відкриває Ми
кита Макарович Поліщук, 
завідуючий агітпунктом.

— У жовтні цього року 
відкривається XXII з’їзд 
КПРС, — говорить він. — 
Великими тру
довими досяг
неннями зустрі
немо його ми, 
залізничники.

Один за од
ним до трибу
ни виходять 
промовці, 
повідають 
підвищені 
бов’язання 
честь знамен
ної дати.

Згодом сце
ною заволоді
вають учасники 
художньої са- 
модіяльн ості. 
Виступає агіт- 
культбриг а д а. 
Зав і д у ю ч и й 

клубом Микола 
Андрійович Ду- 
бук знайомить 
нас із найак
тивнішими спі
ваками, танцюр и с т а м и, 
драмгуртківцями.

— Олена Заєць і Володи
мир Краснокутський, мож
на сказати, танцюють у нас 
краще всіх, — приязно ви
мовляє він.

НІ ГАЗЕТ, НІ ЖУРНАЛІВ

жодного разу не збирали

ІМ ТОВП І ОДНА ТАБЛИЦЯ

ВРА Ж ЕН Н Я
дин подорожували по цьому 
красивому 'місту, знайоми
лися з його визначними міс
цями. Зворушив мене своєю 
величчю пам’ятник загиб
лим радянським воїнам.

Далі — знову в польоті. 
Чотирьохгодинний переліт 
над океаном — і ми в дру
гій півкулі землі. З незвич
ки важко орієнтуватися в 
часі і збагнути, що у нас те
пер навіть доба не та. При
землившись у Мексіці, ми 
мали змогу оглянути її сто
лицю — Мехіко. Як переда
ти почуття, які навіяло на 
мене це місто? Тут захоп
лення і подив, обурення і 
біль. Білосніжні, потопаючі 
в зелені, в оточенні фонта
нів і клумб будинки — в 
кварталах багатіїв. Мерехт
ливі, у вогнях реклам, цент
ральні вулиці... І злиденні 
халупи бідняків на околи
цях. Часто житлом бідняць
кій сім'ї служить видовба
на у горі печера, а їжею — 
лише кукурудзяні галети. 
Виснажені і обірвані діти 
тиняються по брудних вули
цях.

Таке життя у простих лю
дей в країнах Латинської 
Америки. Проти гніту і не
справедливості повстав гор
дий і відважний народ Ку
би, який прогнав американ
ських поневолювачів і на 
свій лад будує нове життя.

І дійсно, варто було їм 
вийти на сцену, закружля
ти у вихорі молдавської 
«Сирби» (фото праворуч), 
як у залі загриміли оплес
ки.

З успіхом виступила в 
той вечір і група вокалістів, 
якою керує Ілля Браверман 
(фото внизу).

А після хорошого концер
ту — знову танці для моло
ді. Ніхто не пошкодував у 
той вечір, що прийшов до 
агітпункту.

Люблять виборці ввечері 
прийти у свій агітпункт, по
читати свіжі газети, жур- 

пали, послухати бесіду агі
татора, подивитись концерт. 
А хто сюди завітає на при
вітний вогник, обов’язково 
залишиться задоволеним.

О. ДУЧЕНКО.
Фото В. Ковпака.

Леонтій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

28 грудня літак призем
лився у Гавані, столиці Ку
би. Було 22 години за місце
вим часом. Густі сутінки 
південного вечора прорізу
вало світло прожекторів, і 
завдяки йому можна було 
побачити, як багато кубин
ців прийшло зустрічати нас. 
1 тільки ми почали спуска
тись по трапу, як до нас 
підбігли діти й вручили кож. 
йому величезний букет кві
тів. Таких квітів я не бачив 
ніколи: великі, яскраві, над
звичайно пахучі — словом, 
тропічні.

Потиски рук, обійми, за
хоплені вітальні вигуки на 
мелодійній іспанській мові... 
Теплу зустріч влаштували 
нам в Асоціації молодих 
повстанців, куди ми прибу
ли відразу ж з аеропорту.

Потім поїхали в готель 
«Россіта», розташований на 
узбережжі Карібського мо
ря.

— Колись цей будинок 
належав найбагатшому ян
кі, а зараз ми приймаємо у 
ньому своїх найдорожчих 
друзів, — сказав наш но
вий друг Джоліус Глесіус, 
голова Гаванської Асоціа
ції молодих повстанців.

І вже наступного дня у 
нас розпочалися зустрічі, ві
зити, прийоми. Ми побували 
в Інституті дружби народів 
та в Національному інсти
туті аграрної реформи, на 
прийомі у президента, в на
родногосподарських коопе
ративах, школах.

Кубинська столиця врази
ла своєрідною красою. Роз
кішна субтропічна зелень, 
вкриті духм’яними квітами 
дерева, світлі, ажурні спо
руди, лазурове плесо зато
ки. Вперше у житті довело
ся мені зустрітись у грудні 
з 35-градусною спекою і на
віть одержати легкі соняч
ні опіки на пляжі Карібсько
го моря.

Та більше всього зачару
вав нас на Кубі її свободо- 
любивий народ. Всі екзо
тичні дива бліднуть перед 
ним, перед його подвигом. 
«Патріо о моерте» (батьків
щина або смерть) — такий 
лозунг у відважних кубин
ців. Життя кожного підпо
рядковано великій справі — 
захисту революції, її завою
вань. Нове життя кубинці

У Глодоському відділенні
Хмелівської РТС з почат
ку нового року агітатори ----------- „
.ремонтників, щоб познайомити їх з подіями, які відбу-
лися останнім часом в країні і за її межами. .

В майстернях відсутні газети і журнали. Керівники 
РТС забули чомусь передплатити їх для механізаторів 
Глодоського ГРИЦЕНКО,

І. ГУЩА, 
робітники Глодоського відділення Хмелів- 
ської РТС.

Дуже погано організована перевірка лотерейних біле
тів у Центральній ощадній касі № 49 міста Кіровогра
да, де завідуючою т. Болтянська. Тут вивішується ли
ше одна таблиця з тиражем розиграиіу. Мешканням 
міста доводиться довго товпитися біля неї, щоб пере
вірити лотереї. (

Н. МУ МИГА, 
Г. ГОНЧАРЕНКО. 

Завод «Червона зірка». 

будують ке випускаюче 
зброю Із рук, не скидаючи 
військового одягу. Кожен 
підліток віком 13—14 років 
володіє зброєю і не розлу
чається з нею, щоб завжди 
бути готовим до захисту 
Вітчизни. Вже в цьому віці 
юнаки проходять сувору 
військову школу. Вони під
німаються на важкодоступ- 
ний пік Туркіно у горах 
Сьерра-Маестро, там дають 
клятву вірності революції І 
проходять на протязі трьох 
місяців військове навчання. 
Юнак, що повернувся з 
Сьерра-Маестро, вважаєть
ся справжнім солдатом ре
волюції. Він мужній, загар
тований, витривалий.

Військовій справі вчаться 
і дівчата. В пе
редмісті Гава
ни ми відві
дали жіночий 

табір, в якому понад тися
чу вихованок — дівчаток 
від 7—8 до 16—17 років. Це 
діти бідних.

Дівчата одержують тут 
не лише загальну середню 
освіту, але й спеціальну, 
здебільшого, медичну, бо 
цього вимагають інтереси 
революції. Проходять ВОНИ 
і військове навчання, самі 
працюють на своїй 170-гек- 
тарній земельній ділянці, на 
фермах.

Чудовий будинок і вся 
територія теперішнього та
бору ще зовсім недавно на
лежали американському 
журналістові, який втік до
дому, захопивши три міль
йони нечесно нажитих на 
Кубі доларів.

— Виховуючи дітей рево
люції, ми раді скористатися 
досвідом вашого великого 
педагога Макаренка. — Ду
же чекаємо його працю у 
перекладі на іспанську мо
ву, — сказали у бесіді з на
ми вчителі і вихователі та
бору.

Взагалі, Куба охоплена 
великим потягом до освіти. 
Цю, так би мовити, спрагу 
до знань висловив 14-річ- 
ний гаванець, з яким ми 
розговорились.

— Я не вчився з дитин
ства. А тепер я вже три мі
сяці навчаюсь і обов'язко
во стану освіченою люди
ною. Віва, Кастро!

Здійснити аграрну рефор
му і протягом року ліквіду
вати безграмотність — за
раз головне завдання ку
бинського- народу. Воно не
легке, але кубинці взялись 
за нього з великим запалом. 
По країні поширився рух: 
хай кожен грамотний на
вчить ще одного. Ми чули, 
як в новорічній промові пе
ред народом Фідель Кастро 
говорив, що з цього року 
кожному робітникові, який 
навчатиметься, до заробіт
ної плати надбавлять по 
5 пессо.

Три державні університе
ти Куби забезпечують кад
рами сотні шкіл і шкіл-ін- 
тернатів, збудованих у краї
ні лише за 2 роки револю
ційної влади.

(Далі буде).

***«**л»«»****«*«*>»*»«**»**«*«»*»♦*♦ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
З лютого, 1961 р., З стор.
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ПЕРШІ КРОКИ. Фотоетюд Ф. Плахтія.

ТРИВАЄ
ОПО-

«на

чле-

ЦАРСТВІ

ЗА РУБЕЖЕМ

на 
До- 
тре-

V КІНЦІ ЛИСТОПАДА минулого року ре-
& дакція газети «Молодий комунар», об

ласна рада профспілок, обласний комітет 
ЛКСМУ на честь пам’яті Тараса Григоровича 
Шевченка оголосили конкурс на кращі 
відання, нарис, вірш.

Прозові 1 поетичні твори з поміткою 
конкурс» щодня надходять до редакції.

На днях відбулося чергове засідання
нів жюрі конкурсу, на якому було відміче
но, що молоді літератори області значно пож
вавили свою роботу. З’явилися нові автори, 
які раніше були невідомі нашим читачам. 
Це — Володимир Чабаненко, Леонід Ход- 
зіцький; Іван Кононов та інші.

Молодим літераторам слід більше опису
вати життя нашого сучасника, глибше пока
зувати героїку наших днів, змальовувати ра- □ 
дянську дійсність. Члени жюрі звернули ува- с 
гу також і на те, що до редакції ще мало над- § 
ходить творів, присвячених Т. Г. Шевченку, о

До закінчення конкурсу залишилося трид- | т ішшім  —і □
□ 
□ 
<3 

Зооооооаиоосоаи^по’гоапсааосаапасаоосоооаоаооаоспооаооооь .

цять п’ять днів. Тож більше дерзань, друзі, 
на літературній ниві!

Патріоти Португалії
Всі справжні друзі миру Р ШТ

1 свободи народів з співчут- 
тям стежили за героїчним 
рейсом лайнера «Санта Ма
рія», на якому португаль
ські патріоти на чолі з ка
пітаном Галвао підняли пов
стання проти диктатора 
Португалії Салазара. Пов
стання на «Санта Марії» — 
один з епізодів самовідда
ної боротьби, яку протягом 
довгого часу веде порту
гальський народ проти фа
шистського режиму Салаза
ра. «Весь світ знає, — пи
ше відомий мексіканськиґі 
письменник А. Родрігес, — 
що Салазар більш як ЗО 
років править Португалією, 
що за цей час він підкорив 
її народ ганебній диктатурі, 
яка порушувала всі закони, 
нехтувала всі права і пере
творила всю країну в тюр
му».

Прогнилий режим Сала
зара спирається на штики і 
покровительство імперіалі
стичних держав. Деякі за
хідні держави подають до
помогу Салазару, який ого
лосив повстання иа «Санта 
Марії» «піратським актом», 
ічорганізували погоню за 
повсталим-су дном

Світова громадськість за
суджує Салазара і незакон
ні дії західних держав, які 
йому допомагають. Міжна
родна асоціація юристів- 
демократів спростувала зая-

ву португальського уряду, 
ніби захоплення «Сайта Ма
рії» є «піратським актом», 
і підкреслила, що виступ 
іноземних військових фло
тів проти «Санта Марії» 
позбавлений будь-якої юри
дичної підстави. Такої ж 
точки зору додержуються 
деякі американські, англій
ські, латиноамериканські 
юристи. «Це не акт пірат
ства, а політичне повстан
ня», — так оцінює мексі-

©------------------------------

Рекорди важкоатлетів
ЗМАГАННЯ на першість 

області з важкої атле
тики проходили в Ульянов- 
ці. їх учасники порадували 
глядачів новими досягнення
ми. У таблицю рекордів Кі- 
ровоградщичи внесено сім 
поправок.

Особливий успіх випав на 
долю олександрійського ат
лета важкої ваги Олега Бог
данова. Він став господарем 
трьох рекордів. Позаминуло- 
річні показники в ривку по
ліпшено на десять кілогра
мів і в поштовху — на 15 
кілограмів. У сумі класич
ного триборства результат 
Богданова — 365 кілогра
мів! Це на 3,5 кілограма 
більше рекорда області, 
встановленого майже шість 
років тому Іваном Крупом.

Спортсмен середньої ваги 
Микола Рудченко (Ульянов
ський район) перевищив два 
свої минулорічні рекорди в 
жимі та в сумі триборства.

В інших вагових катего
ріях переможцями стали 
Леонід Тесля (Ново-Укра- 
їнка), Анатолій Горбунов 
(Кіровоград), Володимир 
Пацюков і Леонід Сердюк 
з Долинського району та 
Микола Боровик (Олексам- - 
дрія).

У командному заліку пер
шість вибороли штангісти 
Олександрії (тренер Іван 
Сищенко). На другому міс
ці — кіровоградці (тренер 
Анатолій Горбунов) і 
третьому — команда 
линського району, яку 
нує Леонід Сердюк

декамська газета «Діаріо 
Мехіко» мужній вчинок.

Португальські патріоти 
«Санта Марії» звернулись 
до ООН з просьбою про виз
нання їх політичного ста
тусу як «повстанців, що пе
ребувають у стані війни» 
проти диктатора Салазара. 
«Санта Марія» розраховує 
ввійти в один з портів Бра- 
зілії. Новий президент Бра
зилії Куадрос, який всту
пив на свій пост 31 січня, 
заявив, що він не видасть 
судно португальським вла
стям.

МОЛОДЬ НУБИ 
викликає ЗАХОПЛЕННЯ
Молодь СІ11А разом з усі

ма миролюбними американ
цями підтримує справедливу 
боротьбу кубинського на
роду за свободу і незалеж
ність. Виявом цієї підтрим
ки був організований в 
Нью-Йорку мітинг дружби 
між молоддю США і Куби. 
На мітинг, скликаний про
гресивною молодіжною ор
ганізацією «Едванс», зібра
лося понад 500 юнаків і 
дівчат Нью-йоркр. Пред
ставники американської мо
лоді, дали високу оцінку 
боротьбі кубинської молоді

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

ХРОНІКА
ВОЛЕЙБОЛЬНА команда

Кіровоградського техні
куму сільськогосподарсько
го машинобудування вий
шла переможцем серед ко
лективів фізкультури серед
ніх спеціальних учбових за
кладів Черкаського раднар- 
госпу. Вона взяла участь 
у зональних змаганнях У 
Херсоні, результати яких 
входять у залік спартакіади 
технікумів раднаргоспів Ук
раїни.

Право участі у зональних 
змаганнях завоювали також 
тенісисти і ...............
градського 
технікуму.

♦

стрільці кіроио- 
будівельного

ф 1

У ПІЩАНОМУ БРОДІ 
відбувся обласний п’я

тиденний семінар громад
ських Інструкторів колгосп
них колективів фізкультури 
з питань яажкої атлетики.

*

Вадим Григор—53 очка!
Результати шашкового конкурсу

На протязі семи місяців на сторінках. «Молодого 
комунара» друкувалися шашкові задачі і етюди. І 
щодня до редакції надходило багато листів з рішен
ням шашкових позицій. Адже кожному любителю 
цієї старовинної гри хотілося стати переможцем 
конкурсу!

Активно взяли участь у конкурсі шашкісти Кіро
вограда, Олександрії, Устимівського району та бага
тьох інших сіл і міст області. Це — Е. Погрібецька, 
Г. Федунець, Ю. Федунець, І. Дегтяренко, І. Штем
пель.

Переможцем конкурсу вийшов кіровоградець Ва
дим ГРИГОР, який набрав 53 очка. Останні чотири 
місця відповідно зайняли В. МОЇН (Олександрія), 
В. АНІС1МОВ (Кіровоград), МАТУЩЕНКО (Олек
сандрія), С. КУЧЕРЕНКО (Долинська).

Переможці шашкового конкурсу представлені 
нагороди. їм буде 
Союзу спортивних 
подарунки.

Редакція газети 
на всім учасникам 
конкурсі.

вручено дипломи обласної 
товариств і організацій та

і до 
ради 
цінні

вдяч-«Молодий комунар» щиро 
за активну участь у шашковому

У Кіровограді закінчилася особиста першість з бок
су. У змаганнях взяли участь 27 кращих спортсменів 
області.

На знімку: момент поєдинку боксерів напівтяжкої 
ваги ТИРТІЛОВА (справа) і ТЮРІНА.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

В РОСЛИННОМУ

ПОБЛИЗУ жител в Коста-Рі
ка. Еквадорі, на північному уз
бережжі Венесуели І в ІНШИХ 
країнах Латинської Америки 
можна зустріти невеликі гаї ви
соких тропічних дерев з рівною 
корою і блискучими шкірястими 
листками, схожими ■ на листки 
фікусів. Плоди їх — невеликі 
ягоди — не їстивні. Дерево ці
ниться за свій молочний сік, що 
витікає при надрізі кори. Тому 
дерево називається молочним. 
На протязі години із одного 
надрізу можна добути біля літра 
соку, який населення споживає 
замість молока. Так як цей сік 
довго зберігатися не може—він 
густіє і гіркне, — дерево «доять» 
в разі потреби в будь-який час 
року. При випарюванні соку із 
нього виділяється восковидна 
речовина, що йде на виготовлен
ня свічок. Древесина молочного 
дерева- є хорошим будівельним 

. матеріалом.
* » *

В ПОРТУГАЛІЇ, на схилах 
кам’янистих і піщаних горбів, 
можна зустріти невелику росли
ну з довгим, вузьким листям. 
Вона називається росолист. Це 

, рослина-хижак. її вузьке листя

густо покрито слизом, ЯКИЙ ВИДІ
ЛЯЄТЬСЯ з особливих волосків. 
Слиз такий клейкий, що до ньо
го прилипають комарі, мухи 1 
навіть оводи.
Підступний росолист принаджує 

своїм медовим запахом багато 
комах. На одній рослині знахо
дять до півтори сотні спійманих 
жертв. Місцеві жителі добре 
знають, що росолист — невтом
ний мухомор. Португальські се
ляни у себе в будинках підві
шують до стелі кущики росолис- 
ту і з його допомогою позбав
ляються від настирливих мух.

Росолист ие єдина рослина- 
хижак. І у нас в СРСР зустрі
чаються подібні. Серед них ро
сянка, пузирчатка, жирянка і 
багато інших.

♦ ♦ *

РАВЕНАЛА — близький родич 
банана. Зібрані під час дощу 
запаси вологи, які ця оригіналь
на рослина береже в пазухах 
своїх листків, не раз виручали 
мандрівників в тропічних лісах 
Мадагаскара. За цю свою здіб
ність рослина і одержала назву 
«дерево мандрівників».

«Дерево мандрівників» нале
жить до багатолітніх трав.

Листя його служить місцевим 
жителям будівельним матеріа
лом, а також використовується 
у вигляді тарілок і скатерок.
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ХОДОМ ШАХОВОГО 
СЛОНА

Ходом шахового сло« 
на по білих полях прочи
тайте уривок з поеми ви
датного українського поета. 
Який це уривок, з якої пое
ми і хто автор?

ЗАДАЧА
Вздовж бігової доріжки 

розставлено дванадцять 
прапорців на однаковій від
стані один від одного. Біля 
восьмого спортсмен був че
рез 8 секунд після початку 
бігу.

Через скільки секунд при 
незмінній швидкості він 
опиниться біля дванадцято
го прапорця?

ВІДПОВІДЬ

за зміцнення незалежності 
своєї батьківщини і закли
кали уряд США нормалізу
вати відносини з Кубою. 
«Величезна більшість аме
риканців, — заявив голова 
організації «Едванс» М. 
Маркмен, — палко вітати
ме відновлення дипломатич
них відносин з Кубою». 
Американські юнаки і дівча
та, підкреслила учасниця 
мітингу Р. Гершман, з за
хопленням дивляться на мо
лодь Куби і соціалістичних 
країн, яка бере участь в бу
дівництві нового життя.

(ТАРС).

Користуючись умовним знаком, зображеним на борід
ці ключа, прочитайте народне прислів’я.

ШАР А Д И

на ребус, вміщений 
в номері за 22 січня- 

1961 року
ЗА ПРАВЕ ДІЛО СТІЙ СМІЛО 

Першими правильну відповідь 
прислали ’учениці 8-го класу 
ДмитрІвськоТ середньої шнал _ 
Зиам’янського району В- 
сієнко І Т- Рябенко, читачка 
газети Ф. Галянт з с. Ульяновки, 
слюсар Долинського цегельног^ 
заводу Г. Омельченко, праців’-'*" 
ця Добровеличківської зяготко - 
торн Т. Яворська, читач газеті 
В. Каземіренко з Хмелівсьиог 
району.

1.
Я фізкультури вірний 

син,
По стадіонах йду 

завзято.
А першу літеру 

відкинь —
Я буду кораблі приймати.

2.
Я мчу бурхливо, я біжу 
Серед сибірської 

природи,
Відкинеш букву 

голосну—
Я стану літакам в пригоді.

Відповідь на шаради 
НИВА - НЕВА, ЯЛТА-ЯХТА.

Правильну відповідь надісла 
студент Кіровоградського 
Інституту В. Крамаренко, с1^ 
девти з м. Олександрії П. Стр 
тнчук, В. В'юннк, В. Сслецьнщь-
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