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РАХУНОК ВІДКРИТО!
Марія чорненька надоїла з початку року 
близько 350 літрів молока на фуражну 

корову! Молоді доярки і дояри! 

Рівняйтесь на комсомолку М. ЧОРНЕНЬКУ!

СКІЛЬКИ ЛІТРІВ
ВИ ОДЕРЖАЛИ

Молоді тваринники області з великим інтересом ви
вчають матеріали Пленумів ЦК КПРС та ЦК КП Ук
раїни. Вони, всі як один, прагнуть внести свій гідний 
вклад у велику всенародну справу — наздогнати в 
найближчі роки Сполучені Штати Америки по вироб
ництву продуктів тваринництва на душу населення.

Наш кореспондент нещодавно звернувся 
групи молодих доярок області із запитаннями:

1. Яке ваше зобов’язання на 1961 рік, 
крема до відкриття XXII з’їзду КПРС?

2. Скільки літрів молока на фуражну 
рову надоїли ви у січні?

3. Яких заходів треба вжити керівникам 
колгоспу, щоб ви за прикладом М. X. Сав
ченко найближчим часом перейшли на об
служування великої групи корів?

4. Чи вдосталь грубих і соковитих кормів 
має ваш колгосп і чи раціонально вони 
використовуються?

5. Як ви і ваші подруги проводите своє 
дозвілля?

Нижче друкуємо їх ВІДПОВІДІ.

до

30-

ко-

Валентина ПОЗНЯКОВА,
доярка колгоспу „40-річчя Жовтня“ 

Вільшанського району

1. Цей рік я вирішила 
відзначити новою трудовою 
перемогою — обов’язково 
надою від кожної із своїх 
корів по 5 тисяч літрів мо
лока. Буду сгаратись, щоб 
до дня відкриття чергового 
з'їзду нашої партії надої 
становили принаймні 4.600 
літрів.

2. Зараз я маю по 
літрів молока на кожну 
рову.

3. У мене в групі 12 
рів. Звичайно, хотілося 
спробувати свої сили 
укрупнити групу. Та,
жаль, у нас для цього умов 
немає. Все доводиться вруч
ну робити: розносити кор
ми, вичищати приміщення, 
напувати та доїти худобу. 
Механізація— ось що кон
че необхідне для валового 
збільшення'надоїв.

195
ко-

ко-
б

на

Марія ГУБАР, 
доярка колгоспу 
„Серп і Молот“ 

Новопразького району

1. На комсомольських 
зборах взяла зобов’язання 
одержати в цьому році від 
кожної корови по 3.300 кі
лограмів молока. До від
криття XXII з’їзду партії 
доведу надої не менше, як 
до 2.500 літрів. Це й буде 
моїм трудовим подарунком.

2. Середньодобовий надій 
молока на корову по моїй 
групі складає 6 літрів -про
ти 3,5 літра по колгоспу. З 
початку року одержала на 
фуражну корову по 153 кі
лограми молока.

3. Зараз у моїй групі- 19 
голів худоби. Але найближ
чим часом закінчується ре
монт автодоїльного залу, і 
тоді я знову, як паніше, бу
ду обслужувати 33 корови.

4. Наш колгосп має вели
кі запаси грубих кормів, є й 
соковиті. А от з концентра
тами — бувають великі пе
ребої.

5. Регулярно ходжу в кі
но, па тематичні вечори мо
лоді у колгоспний клуб. А 
от на фермі у вас відпочи
ти ніде, бо до цих пір чер
воного кутка немає.

&

КОМУНАР
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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4. А що стосується кор
мів, то зараз їх вистачає. 
Згодовуємо худобі силос, 
січку, дерть. І за раціоном 
слідкуємо уважно.

5. Відпочиваємо всі ра
зом. У пас на фермі облад
наний червоний куток, де є 
цікава література, радіола. 
Хотілося б лише, щоб сюди 
частіше заходили наші агі
татори.

/.

за січень
1961 РОКУ?

МОЛОКА

І Олена ШВЕЦЬ
І доярка радгоспу
X „1 тульський“
і Устимівського району

| 1. В цьому році я дала
І слово одержати по 2.500 
♦ літрів молока від коровш 
І* А відкриття з’їзду партії 

буду зустрічати 2.300-літро- 
внми надоями.

2. За січень кожна корова 
X моєї групи дала по 216 ні- 
| лограмів молока.
X 3. Раніше за мною було 
1 закріплено 18 корів, зараз 

я доглядаю 20. Можна бу
ло б і більше взяти, та в 

’’ нас ще не всі роботи меха
нізовані. На фермі встанов
лені автопоїлки. Є й під
вісна дорога. А електродо
їння поки шо не впровад
жене (за цю справу лише 
декілька днів тому взяли
ся).

4. Соковитих кормів у нас 
вистачає, а от із грубими 
сутужноваго. Витрачаємо 
ми їх дуже ощадливо. За 
цим слідкують комсомоль
ські пости.

5. З відпочинком тварин- 
: ників у нас не все гаразд. 

На фермі немає червоного 
кутка. Правда, недавно по
чали переобладнувати під 
нього кладову, в якій рані
ше зберігалися корми.

Галина ОЛІЙНИК, 
доярка колгоспу імені Димитрова 

Бобринецького району

Я дала обіцянку надоїти в цьому році від кожної
корови по 2.400 літрів молока. А тепер вирішила: ви
конаю своє зобов’язання до дня відкриття XXII з’їзду 
партії.

2. Поки іцо, правда, мені хвалитися нічим: майже всі 
мої корови в запуску і тому надої ще низькі.

3. Зараз наш колектив бореться за звання комуніс
тичного. Вісім доярок утримують по 19—20 корів. 
Але як тільки худоба розтелиться, ми відразу ще ук- 
крупнимо свої групи. Умови для цього є: адже всі тру
домісткі процеси на фермі механізовані.

4. Кормами худоба забезпечена. Є силос, грубі корми, 
макуха.

5. У вільний від роботи час ми колективно ходимо в 
кіно, беремо участь у молодіжних вечорах — одним 
словом, намагаємося відпочити якнайцікавіїие.

й:

Ось воиа, комсомолка Марія Чорненька. її золотими руками захоплені всі працівники 
першого відділку Сальківського бурякорадгоспу Гайворонськвго району. І недарма. Молода 
доярка з року в рік виборює високі надої молока. Торік вона одержала від кожної фураж
ної корови своєї групи понад 5 тисяч літрів молока. Темпів своєї праці М. Чорненька 
не здає і зараз. З початку нинішнього року вона вже надоїла на кожну фуражну корову 
Слизько ЗЬО літрів молока.

На знімку: МАРІЯ ЧОРНЕНЬКА.

ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ
НЕВЕЛИЧКИМ іподро

мом мчить група кін
нотників. Гарячі коні краси
во долають перешкоди, опи
суючи у повітрі півдуги. А 
юні вершники, низько при
гнувшись до грив своїх 
улюбленців, час від часу то 
попускають, то натягують 
вудила.

Цю картину досить часто 
можна спостерігати на под
вір’ї Онуфріївського кінно
го заводу.

А почалося все з того, що 
до місцевої середньої шко
ли зайшов майстер спорту 
СРСР Микола Гусельников. 
Юнак розповів школярам 
про свій спортивний шлях, 
про виступи на Всесоюзних 
і зарубіжних змаганнях.

З цього часу і зав’язала
ся міцна дружба між онуф- 
ріївськими спортсменами- 
кіннотннкамн і учнями се
редньої школи. І ось хлоп

Товаришеві Ворошилову Климентов! Ефремовичу
Центральний Комітет Комуніс

тичної партії Радянського Союзу 
і Рада Міністрів СРСР палко ві
тають Вас з нагоди Вашого вісім
десятиріччя. Від усієї душі ба-

жаємо Вам, наш дорогий товари
шу Клименте Єфремовичу, здо
ров’я і багатьох років життя на 
користь радянського суспільства.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ РАДА МІНІСТРІВ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ СОЮЗУ PCP
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ТОВАРИША ВОРОШИЛОВА К. Є.
ОРДЕНОМ ЛЕНІНА

У зв’язку 3 ВІСІМДЬиЯТИРІЧЧЯМ З ДНЯ 
народження товариша ВОРОШИЛОВА 

Є. і відзначаючи його велині заслу- 
перед Комуністичною партією і Ра-

Голова Президії

К. 
ги

дянськон) державою, нагородити това
риша ВОРОШИЛОВА Климента Ефремо
вича орденом ЛЕНІНА.

Верховної Ради СРСР Л. БРЕЖНЄВ.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль, 3 лютого 1961 р.

чики під керівництвом ком
сомольців М. Гусельникова 
і Б. Мурашова вперто тре
нуються, оволодіваючи тех
нікою верхової їзди, висту
пають на змаганнях. Тіль
ки в кінці минулого року 12 
учнів-спортсменів виконали 
нормативи третього розря- 
ду.

Над Лєкарєвською серед
ньою школою взяли шеф
ство спортсмени Олександ
рійського кінного заводу. 
Комсомольцю Олександру 
Пуртову та його товаришам 
вже вдалося виховати де
сять юних спортсменів тре
тього розряду.

Росте спортивна зміна ре
кордсменів! А найголовні
ше — зміцнюється здоров’я 
дітей, розумно формується 
режим праці і відпочинку.

А скільки є ще у містах і 
селах області здібних спорт
сменів, і яку допомогу мог
ли б вони 
рам!

Особливо 
потребують 
внх класів, 
культури 
спеціалістами цієї 
а класоводами, які дуже ча
сто в силу свого віку і не
знання методики фізвихо- 
вання надто примітивно ро
зуміють 
РУ-

У нас 
учителі 
предметами проводять уро
ки фізкультури на високому 
організаційно - методичному 
рівні. Це — вчителька 4 «б» 
класу Кіровоградської се
редньої школи № 23 В. 
Ярецька, вчителька восьми
річної школи № 16 (Кірово
град) В. Гнєдіна та інші.

Та, на жаль, ще багато є 
вчителів, які на фізкульту
ру дивляться, як на друго
рядний урок. Вони не підви
щують своєї кваліфікації 
щодо методики фізичного

подати школя-

гакої допомоги 
учні початко- 

Тут уроки фіз- 
проводяться не 

справи,

спорт, фізкульту-

є приклади, коли 
поряд з іншими

виховання, забули і ге, що 
, засвоїли в свій час у педа

гогічних училищах.
Без перебільшення можна

В ШКОЛІ
сказати: в кожній школі є 
класоводи, які мають неаби
який педагогічний багаж 
власного досвіду. Вміють 
вони і арифметику дітям по
дати, і граматику... А от з 
фізкультурою — ніяк впо
ратися не можуть. Та й лі
та не ті... Крім цього, при
ходять на уроки непідготов- 
леними, а іноді і без кон
спекта. Тож на занятті на
віть досвідченому спеціа
лістові важко помітити де 
підготовча, де основна, а де 
заключна частина уроку. 
Діти одягнені у неспортнв- 
ну форму, ледве рухаються 
по майданчику, мерзнуть.

А хіба немає у селі, міс
ті хороших спортсменів- 
кемсомольців? Є і не один, 
не два, а десятки. їм і слід 
подати належну допомогу 
«фізкультурним бабусям».

— Як же це? Проводити 
уроки фізкультури?... — за
питають нас.

Не обов’язково уроки. 
Перед вами, дорогі друзі, 
непочатий край позакласної 
роботи. Це і лижні прогу
лянки, і рухомі ігри, і похо
ди, і катання на санчатах 
га ковзанах.

Вчителі фізкультури стар
ших класів можуть із шкіль
них спортсменів організува
ти спеціальні шефські заго
ни над піонерами і жовте
нятами.

Але взяти шефство 
тільки і 
щоденна 
кожного вожака комсомолу, 
кожного спортсмена.

Учні — завтрашні будів
ники прийдешнього — ждуть 

к вас у шкільних спортивних 
залах і на стадіонах!

це 
початок. Потрібна 

копітка робота



ЛЮДИ ЕІ.У обдаруй
ВЯ1КОВО прикрашене фойе районного Будинку 
культури. На стінах — красиво оформлені плака

ти з висловлюваннями В. І. Леніна, М. Горького про 
• виховання дітей, про жінку-матір. Лине ніжна мелодія 

вальса. В танці кружляють пари. . .
Серед присутніх на вечорі не видно хлопців, чоловіків. 

Чому? Тому що це своєрідний вечір. Він і названий де
що незвичайно: «Тільки для Вас, жінки й дівчата». Про
ходить цей вечір під епіграфом «Везде нужны заботли
вые руки и чаш хозяйский теплый женский глаз». Ор
ганізували його члени комісії по роботі серед жіночої 
молоді. Комісія ця створена кілька місяців тому при 
Компаніївському райкомі комсомолу.

Чимало цінного, цікавого дізналися того вечора за
прошені жінки і дівчата. Р. Чорній провела бесіду про 
відносини у сім”ї, Д. Карлашова — про виховання ді
тей, Р. Шептекіїі — про красивий і зручний одяг. Ді
зналися учасники вечора і про те, як правильно накри
ти стіл, як краще зустріти гостей. Чимало запитань і 
суперечок виникло тут.

Члени комісії у своїй повсякденній роботі прагнуть 
оточити теплом і увагою кожну молоду жінку, дівчину. 
Так, було послано кілька привітань молодим матерям. 
Адресуємо їх прямо на родильний будинок. Комсомол
ка Люба Шакова, наприклад, була дуже схвильована, 
рада, одержавши таке поздоровлення.

— Я дуже вдячна вам, — говорить Люба, — що в 
день народження мого сина привітали мене. Ви справді 
по-комсомольському ставитесь до молодих матерів. Ця 
увага вселяє мені віру, що я і надалі зможу брати ак
тивну участь у громадському житті...

А в день весілля комсомольців С. Скляренка і М. Са
ло комісія разом з райкомом комсомолу поздоровили 
їх з одруженням.

Вирішила комісія влаштувати у райцентрі кімнату 
дитини, де матері могли б залишати своїх малюків, а 
самі йшли б спокійно в кіно, на концерт чи цікавий 
вечір. Розробили ми графік чергування комсомолок у 
цій кімнаті, визначили старших. Словом, про все до
мовились. Але вся біда в тому, що немає відповідного 
приміщення. / куди ми вже не зверталися, ніхто нам 
поки що не допоміг. Доводиться чекати поки звільнить
ся приміщення, де зараз працює земельна комісія.

Новостворена комісія робить свої перші кроки. Чле
ни її мають намір залучити до активної участі в гро
мадській роботі, в житті комсомольських організацій 
не лише жінок і дівчат райцентру, а всього району. 
Комісія буде виїздити і в села, де також будуть про
водитись вечори, цікаві бесіди на теми, які хвилюють, 
які цікавлять жіночу молодь.

М. ЛИСЕНКО, 
голова постійно-діючої комісії по роботі серед жі
ночої молоді при Компаніївському райкомі ком
сомолу.

------------- --------- --------- =----- ------- ~

І допоможемо,
і перевіримо

У ДИТИНИ душа — не
мов кришталь найви- 

тонченіший. Торкнеться до 
нього груба рука — і може 
пошкодити ніжну красу. 
Хто зна, чи вдасться потім 
кому-небудь відтворити пер
возданну форму її?

...Живе в Олександрівні 
на Садовій вулиці бешкет
ний хлопчина Сашко. Кож
ної весни, коли в парку че
рез дорогу починає визира
ти трава, і лукаве сонце 
кличе на галявину, хлопець 
завжди поспішає сюди із 
школи. І нічого, що тебе 
відшмагають в алеях колю
чі віти жовтої акації. Зате 
дізнаєшся про всі таємниці 
заростей. Невдовзі парк на
повнюється пташиним пере
гуком. Може, птиці перепи
тують одна одну: чи всі жи
ві після зими? Може. Тому 
Сашко не чіпає маленьких 
пташок. Інша справа заде
рикуватих дівчисьок пров
чити. А ще він любить -ду
же ходити з батьком на 
рибалку. Там можна, обе
режно усівшись на березі, 
розпитувати, що таке спра
ведливість і чому Борька з 
їхнього класу такий підла
бузник і брехун...

Якщо ж на уроці хруща 
запустив Вадим чи Вовка, а 

І вчителька сердито кричить: 
| «Встань, Гейко!», Сашко 

вперто насуплюється і від 
великої образи не хоче й 
слово промовити, або ж в 
знак протесту викине-таки 
якийсь бешкетний номер. 
Тоді його вважають просто 
нестерпно впертим, дити
ною з «тяжким» характе
ром.

Та ось у четвертому класі 
в житті Сашка відбулися 
зміни. Третю чверть він роз
почав у Ново-Геоогіївськін 
школі-інтернаті. По прихо
ваній від виховательських 
очей традиції новачків зу
стрічали тут стусанами, 
особливо тих, хто тримався 
злякано і невпевнено. Мож
ливо, Сашко знову хотів би 
поговорити з батьком про 
справедливість. Тільки бать
ко був тепер дуже далеко. 
Розповісти про свої образи 
виховательці Катерині Ки- 
рилівні? Але ж вона теж 
інколи незаслужеио погри-
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Муе на інших — Сашко по
мічав це.

Незабаром з’явилися дру- 
могли 
стар- 
кори- 
свого 

безза- 
в лісі

зі. Але й вони не 
протистояти владним 
шокласникам. А ті, 
стуючись перевагами 
росту і сили, могли 
стережно відібрати 
лижі. Жалітися старшим 
Сашко не хотів, бо ж і во
ни не видали йому лижного 
костюма, а робочі штани да
ли короткі.

Поступово росла образа, 
недовір’я і відчуження.

Листи додому починались 
незмінним «Я живу добре»,

Гейки одержують
„тег“—“" «Ви- 
негайно. Інтер-

жовтня 
тривожну телеграму: 
їжджайте негайно.
нат».

Тривога була недарем
ною. Худий, обідраний, без 
пальта і без картуза зу
стрів Саша батька. Схли
пуючи, він лише уривчасто 
підтверджував скарги вихо
вателів: так, бігав з уроків, 
ходив до моря на рибалку, 
хворів.

— А чому ти такий ху
дий? Ти добре їси?

— Я не... добре. Я часто 
сам читаю в класі і не чую 
дзвінка. А потім чергові не

--— -'■»ріІІВ. 
ської школи-інтернату. Tax, 
школа ще молода. Так, бу-І 
вають зриви. Але ж вони 
тут непоодинокі, як відомо. 
В минулому навчальному 
році близько 60 дітей пішли 
з інтернату.

Саме ці 60 випадків ие- 
ПРОСТИМО ДИСКреДИТуЮТЬ ПО’ 
ву, багатообіцяючу справу 
державної ваги — громад
ське виховання підростаю, 
чого покоління, 
формою якого є 
школи-інтернати. І 
залежить, перш за 
ретельного

кращою 
і будуть 
успіх її 
все, від 
педаго-

у іЦеплі
де-небудь в середині чи

«Ма-
та
в кінці проривалось:
мо, приїжджай і забери ме
не...»

Повідомлення від вихо
вательки К. Сидоренко не 
розсівали, а ще більш згу
щали батьківське занепоко
єння. Нерівні в судженнях, 
інколи розпачливі, вони 
швидше розповідали про 
педагогічну безпорадність, 
аніж про життя Саші. «...Са
ша помітно виправляється у 
поведінці і добре навчаєть
ся. Став слухняним хлопчи
ком...» «Поки наче краще у 
нас із Сашею...», «Уже не 
знаю, що Вам писати і що 
робити далі».

Сам же Сашко з перших 
днів осені вперто мовчав.

Занепокоєна мати пише 
листа директору і одержує 
гранично «люб'язну» відпо
відь... від класного керівни
ка Р. Пивоварової: «...вихо
вателька групи писала два 
листи, у яких повідомляла 
про поведінку Саші, про йо
го здоров’я і витівки. Наві
що ж турбувати директора 
і кидати тінь на виховате
ля?»

І, нарешті, в середині

ТРАПЛЯЄТЬСЯ подеку-
* ди таке: одна другої 

країні пропозиції народжу
ються на комсомольських 
зборах, але так і залиша
ються пропозиціями, не 
ставши живою справою. Ко
ристі від цього, звичайно, 
небагато.

Це буває у тому разі, ко
ли доручення не контролю
ються. Тому наш комітет 
приділяє виключну увагу 
цьому питанню. На засідан
нях комітету, на комсо
мольських зборах ми завж
ди заслуховуємо повідом
лення про виконання рішень 
попередніх зборів і звіти 
комсомольців про виконан
ня даних їм доручень. Зви
чайно, потрібен не лише 
контроль, а й допомога з 
боку комітету.

Можна навести чимало 
прикладів з життя нашої 
організації, коли виконання 
кожним комсомольцем сво
го доручення приводило до 
успіху того чи іншого почи
нання. Так вирішили ми, бу
ло, провести недільники по 
збиранню кукурудзи. Спо
чатку вони відбувались не
організовано, дехто, вза
галі, ухилявся. Коли ж від
повідальними за цю роботу 
серед молодих доярок було 
призначено комсомолок Те
тяну Кучеренко і Ксеню Пе
тухову, серед молодих ме
ханізаторів Віктора Рябчен- 
ка, недільник пройшов доб
ре. Про наступний недільник 
ми оголосили по радіо, і 
знову молодь дружно з'я
вилась.
і Або іде один приклад. За-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
■ 5 лютого 1961 р., 2 стор.

сідання комітету, на яке 
був запрошений і голова 
колгоспу Іван Якимович Ко
вальчук, постановило поно
вити, а де немає — створи
ти червоні кутки при фер
мах. Відповідальними за це 
призначили Володимира 
Ковельського і Віктора Ряб- 
ченка. Правління видало їм 
потрібні журнали, книги, 
плакати, виділило кошти 
для передплати газет. Хлоп
ці добре справились з цією 
справою. Червоний куточок 
є на кожній фермі.

Буває іноді й таке, що 
комсомолець не виконав 
свого доручення або ж ви
конав його лише частково. 
В такому випадку йому не 
минути відповіді перед ко
мітетом. Коли член коміте
ту Ганна Пугач, якій було 
доручено організацію ху
дожньої самодіяльності, не 
проводила ніякої роботи, її 
заслухали на засіданні ко
мітету, зобов’язали подати 
план конкретних заходів на 
найближчий час і звітувати 
про виконання кожного з 
них. Справи у клубі після 
цього пішли на краще.

Не хочу сказати, що все 
бездоганно у нашій роботі. 
Нам потрібно більше слід
кувати за тим, щоб рівно
мірно розподіляти доручен
ня, щоб ними були охопле
ні усі колгоспні КОМСОМОЛЬ
ЦІ. Коли ж кожен матиме 
доручення і виконає його, 
ще відчутнішим буде наш 
комсомольський вклад у 
колгоспну семирічку.

М. КОРІННИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Шлях де ко
мунізму» Хмелівсько- 
го району.

підбору 
гічних сил.

Форма л ь н о 
кожен з пра
цюючих в ін
тернаті розу, 
міє, що він по
винен тут замі
няти матір. Але 
чи насправді 
це так? Досить 
день побути в 
Ново-Георгі ї в, 
ському інтер
наті, щоб пере
конатись у про- 
тилежному. 

Ласку, чуйність нерідко тут 
заглушає грубість під ви
глядом 
вості.

...На 
кутку 
жалюгідний.

— Ух, противне, — зло 
тиче шапкою в очі йому 
вчителька А. Волох.

Виявляється, хлопцеві на
щось потрібна була склян
ка, але він передчасно не 
пояснив свого бажання вчи
тельці і тепер розплачував
ся за це.

А ось у вестибюлі спальні 
інша подібна сцена. Насуп
лене хлоп’я стоїть перед 
своєю вихователькою і пла
че. Чому?

— Вибачайся! — чути су« 
вору вимогу виховательки.

Мовчить. Тільки частіше 
схлипує. Провина його в 
тому, що, йдучи в спальню, 
він «щось незв’язне мимрив, 
напевно, недобре...»

Ні, в інтернаті мало бути 
здібним викладачем чи на
віть високоосвіченим вчи
телем. Тут необхідно бути 
людиною великої душі, теп
ла б якої вистачило, щоб 
розтопити крижини у серці 
тих, хто в 10—12 років встиг 
наткнутися на несправедли
вість чи нечулість, хто з 
будь-якої причини був так 
рано позбавлений людської 
ласки.

А. ВОЩАНСЬКА, 
спецкор. «Молодого 
комунара».

пускають мене в їдальню...
— І часто буває так?
— Часто-
Довго розмовляла тоді 

вихователька з батьком. 
Дивувалася замкненості і 
відчуженню хлопчика, обі
цяла знайти з ним :.......
мову.

Тільки не вдалося
но, цього зробити. Через 
тиждень Саша з товаришем 
втік з інтернату. Промоклих, 
стомлених знайшли їх за
лізничники біля станції Зна
м’янки. Сашу відправили 
додому, в Олександрівну, а 
товариша — назад, в ін
тернат.

«Хай лишається вдома, — 
без роздумів вирішили бать
ки. — Піде знову в місцеву 
школу...» Однак...

Три місяці не ходив хло
пець до школи. Директор 
Олександрівської школи т. 
Смага ввічливо пояснив, що 
не може прийняти Гейка без 
дозволу райВНО, а колиш
ній завідуючий райВНО т. 
Орлик теж безпорадно роз
водив руками:

— Розумію. Розумію. Але 
ж без облВНО...

Нарешті всі дозволи бу
ли послідовно передані з 
інстанції в інстанцію, і Са
шу зарахували знову в чет
вертий клас, оскільки за 
пропущені місяці він, зви
чайно, відстав від своїх то
варишів, п’ятикласників.* » *
{"\ТЖЕ, здається, ділу —< 

кінець. Зовсім невтіш«

спільну

їй, вид-

г

він
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• і
Тараненка, 

не зміг би
Коли б ви запитали у семикласника 

що таке слово «романтика>, ‘можливо, . ........._ . .....
пояснити його. Скоріше хлопець захоплено покаже вам 
легку проворну яхту. Звичайно, це лише модель її. Але, 
коли заплющиш очі, здається, понесе вона тебе до бере
гів з розкішними лісами, поміж скель І рифів, виблис
куючи на сонці. Розповість також юний майстер, як тре- 
ба чітко І обережно вирізьблювати на фанері візерунки, 
щоб шкатулка була такою, як хочеш, красивою. І обо- 
о язково з гордістю назве свого товариша Грншу Льво
ва, з яким він змонтував дволамповий радіоприймач.

На знімку: учень Добровеличківської школи- 
Інтернату Коля ТАРАНЕНКО за виготовленням абажура* 

—- , Фото В. КОВПАКА.

удаваної

площадці 
хлопчина,

вимогли-

стоїть у 
зляканий,

ФІЗИКА нд прднтиці
У Ново-Миргородській середній школі робітничої мо

лоді викладання теорії фізики тісно 
практикою. пов’язується З

Так, наприклад, при вивченні теми «Електрична ду* 
. Електоозваоюванн я* ішш класів провели

екскурсію на цегельно-черепичний завод. Працівник за* 
воду Микола Сандуца показав, як проводиться елект* 
розварювання. Під його наглядом учні самі зварювали 
метал за допомогою електричного стрими 
А“в'іаючи елвктР°ма^тний телеграф; мікрофон і те* 

лефон, електромагнітне реле, восьмикласники влаиїту* 
вали екскурсію до райконтори зв’язки. Вони з інтеве- 

РОЯ-ОТОЮ
станції, телеграфу, приймали участь и розбиванні І 
складанні мікрофону і телефону. '

Обидві' теми в0СІ>мчкласники засвоїли до* 
ьиіо МІЦНО*"

га. Електрозварювання» учні восьмих

Обласний інститут удоско
налення кваліфікації вчите
лів та музичне училище про
вели п ятиденний семінар- 
практикум вчителів співів, 
що не мають музичної осві
ти.

Слухачі розучили кілька 
нових пісень, ознайомилися 
З творчістю деяких компо- 
зиторів-класиків, про жит
тя і творчість яких захоп
лююче розповіла на семіна
рі викладач музичного учи
лища А. К. Попова. Розпо
віді її супроводжувались 
грамзаписами.
їгпОЛЛКЦІЄ.Ю «Постанова ЦК 
КДІРС з ідеологічних пи
тань і завдання вчителів у

М. СУХОВ, і

співів
ідем но-політичному вихован
ні учнів» виступила заві
дуюча ВІДДІЛОМ шкіл обко- 
му партії Н. П. Сухарев* 
ська.

Учасники семінару озна
йомилися також з досвідом 
кращих вчителів співів об
ласті.

За ініціативою слухачів 
семінару створено заочний 
хор вчителів співів КІООВО- 
градщнни.

А. СТЕПАНОВ» 
методист обласного ін
ституту удосконалення 
кваліфікації вчителів.
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Леонтій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

КУБИНСЬКІ

Я КЩО для першокурсників зимова
1 сесія — перші випробування сту

дентської зрілості, то для випускників— 
це передостанній рубіж до самостійної 
праці.

Ось іде екзамен з методики викладан
ня математики в групі «Б» фізико-мате- 
матичного факультету педінституту. Сту
денти цієї групи серед кращих на курсі. 
З початку сесії лише один з них одержав 
«трійку».

— Ну, як? Що попалось? Скільки? — 
підбігають до Людмили Стоякової по
други (фото внизу).

— П’ятірка!!!
Тим часом треба зазирнути у щілинку. 

Як там почувають себе інші? Біля дош
ки Микола Чернов (фото вгорі). Ну, 
цей не підведе. Два попередні екзамени 
він здав на «відмінно».

...Перевірка теоретичних’знань готов
ності. до практики триває.

Текст і фото В. Штейнберга.
Кіровоградський педінститут.

ДО СТОРІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

По п іевченківських

меті —БЛАГОРОДНІЙ
освіті народу служить і 

теперішня кубинська преса. 
Якщо раніше газети існува
ли для того, щоб багатий 
янкі міг дізнатися з них про 
сенсаційні пригоди, якщо 
вони не згадували й словом 
про поневолених кубинців, 
то тепер газети доступною 
мовою подають цілі сторін
ки для різних верств насе
лення: для селян, рибаків, 
шахтарів. Часто через газе
ти звертається до народу 
його вождь -7 Фідель Каст
ро. Про це нам розповіли 
працівники газети «Ой» 
(«Сьогодні») і «Революсь- 
йон», у редакціях яких ми 
побували. Вони говорили, 
що читачі дуже цікавлять
ся матеріалами про Радян
ський Союз, просили нашу 
делегацію допомогти в обмі
ні газетами і фотокореспон- 
денцією.

31 грудня, 16 годин по мі
сцевому. Палить щедре пів
денне сонце, з вікна готелю 
видно стрункі височезні 
пальми і золотий пісок пля
жу, омитий морською хви
лею. У такий незвичний час 
Ми піднімаємо новорічний 
тост — адже у нас на Бать
ківщині в цей час куранти

Продовження. Початок 
Див. в № 15.

Кремля пробили північ. А 
увечері ми стаємо свідками 
і учасниками святкування 
Нового року на Кубі. Всіма 
сім’ями гаванці вийшли у 
парки, на майдани. На спе
ціальних столиках — фляги 
з ромом для новорічного то
сту, пакети з їжею. Серед 
переважаючого в цей час на 
Кубі зеленуватого кольору 
військової форми з’явля
ються нові — яскраві, світлі. 
Це гаванці одягли святкові 
вбрання, прикрасили гір
ляндами місто. У розпалі 
веселощів над площами Га
вани спалахує великий свят
ковий фейерверк. Фідель 
Кастро поздоровляє свій на
род із святом.

А через день ми були при
сутні на військовому пара
ді на честь другої річниці 
Кубинської революції. Повз 
трибуни проходили всі роди 
військ добровільної армії, 
загони народної міліції, жі
ночі загони. Дивлячись, як 
впевнено крокують солдати 
революції, як міцно трима
ють вони зброю, кожен з 
присутніх відчув силу і нез
ламність народу Куби.

Думаю, що це повинні бу
ли відчути і представники 
американської делегації, що 
теж були на трибуні. На
прикінці параду через май
дан провезли горезвісну 
американську ракету з нам

0 
о

і і

писом: «Машина для при
готування м’яса для Пен
тагону!» Важко передати, 
скільки це викликало насмі
шок і дотепів, який шум і 
свист здійнявся.

Кубинці — веселі і жит
тєрадісні люди. Бадьорість 
не покидає їх ніколи. Не 
дивлячись на те, що вони з 
дня на день чекали агре
сії з боку американців, нам 
довелося бачити стільки 
посмішок на обличчях, чу
ти стільки жартів!

6-го січня ми вирушили 
у подорож по країні. Всюди 
нас супроводжували така ж 
іеплота і приязнь, як Р в 
Гавані. В Сант-Яго куби
нець, якого звали Бебо, ска
зав нам:

— Ще півроку тому я не. 
розумів комуністів. А після 
виступу Хрущова на Асам
блеї ООН, я відчув, шо во
ни наші великі друзі.

Біля міста Боямо майор 
Косто показав нам місця за
пеклих боїв військ Фіделя 
Кастро з Батістою, В бо
ротьбі з нерівними, у кіль
ка разів переважаючими си
лами ворога, 6—7 тисяч 
солдатів завоювали револю
цію. З наслідками цих за
воювань ми знайомилися са
мі, буваю«.»! в народних 
кооперативах.

Сільськогосподарські коо
перативи займаються виро- 

ОСЛИКА і цікава ро- 
*■“* бота, присвячена 
шевченківському ювілею, 
розгорнулася нині в нав
чальних закладах І, на
самперед, в школах.

Однією з найбільших, 
найцікавіших подій у 
Кіровоградській середній 
школі № 3, присвячених 
шевченківським дням, 
був туристський похід 
під час літніх канікул. 
Готувалися літгуртків
ці до нього (до ре
чі першого в їх житті) з 
початку навчального ро
ку, нетерпляче чекаючи 
літа.

До Черкас ми прибули 
автобусом. Учні з інте
ресом оглянули зелене 
старовинне українське 
місто, яке двічі відвідав 
Тарас Григорович Шев
ченко — в 1843 і в 1859 
роках. Перший раз поег 
прибув сюди, подорожую
чи по Дніпру і вивчаючи 
історичні місця. Він ма
лював тут чудові черкась
кі краєвиди, збирав на
родні перекази і пісні, ці
кавився життям простих 
людей. Вдруге Шевченко 
потрапив до Черкас, бу
дучи заарештованим з 
наказу черкаського зем
ського справника.

Шлях від Черкас
Тарасової гори довжиною 
біля 70 кілометрів ми 
пройшли пішки. Він про
лягав тінистими лісами, 
сосновими борами, ма
льовничими селами Чер
кащини. в яких у різний 
час побував Т. Г. Шев
ченко і які згадуються в 
його творах, — Буди ще, 
Мошни, Пекарі та інші.

В село Мошни Тарас 
Григорович приїздив у 
липні 1859 року, але за 
дуже сумних обставин: 

ДО

В народній пам‘яті—безсмертний
Широко розгорнулася під

готовка до відзначення 100- 
річчя з дня смерті Т. Г. 
Шевченка у Кіровоградській 
обласній бібліотеці імені 
Н. К. Крупської.

Минулої неділі лекцією 
«Т. Г. Шевченко — великий 
народний поет — револю- 
ціонер-демократ» тут поча
лися шевченківські читан
ня. В бібліотеці організо
вуються книжкові виставки 
«Т. Г. Шевченко — поет і 
революціонер-демократ» І 
«Володар дум людських». 
Буде проведено кілька біб-

щуванпям цукрової трости
ни, рису, а також інших 
культур. Кооперативні поля 
забезпечені хорошою зрошу
вальною системою. Виро
щують багато овочів — по
мідори, цибулю, моркву, 
картоплю. Як і у нас, розви
нуте скотарство, птахівни
цтво. Правда, довелось по
бачити і незвичну для нас 
галузь: у спеціальному жа- 
б’ятнику розводять жаб, з 
шкіри яких виготовляються 
жіночі сумочки, гаманці. З 
міцної і еластичної шкіри 
виготовлятимуть і взуття. 
Вироби красиві на вигляд. 
Я теж став власником кра
сивого гаманця з х;аб’ячої 
шкіри, який мені подарува
ли. Смажені і відповідно 
приправлені жаб’ячі ніжки 
вважаються неабияким 
лікатесом.

Після ознайомлення 
провінцією, ми знову повер
нулися в Гавану. Повинен 
сказати, що з усіх двадця
ти днів, наповнених приєм
ними зустрічами і вражен
нями, зігрітих щирістю гос
тинних кубинців, найрадіс
нішим був для мене, та .ма
буть, і для кожного з деле
гатів, день 13 січня. Значну 
частину його ми провели в 
товаристві надзвичайно 
приємної людини — героя 
кубинського народу І його 
вождя, прем'єр-міністра 

ного привезли сюди піс
ля арешту в Прохорівці і 
тримали у так званій 
«становій хаті». Поета 
відвідували кріпаки, на
магаючись якось полег
шити його долю. Пізніше 
Шевченко не раз згаду
вав це село у своїх ли
стах, у щоденнику. Те
пер Мошни — велике, 
культурне колгоспне се
ло. І лише монументаль
на будівля собору, в ар
хітектурі якого дивує по
єднання готики з форма
ми романського стилю, 
височить над селом як 
свідок сивої давнини.

В мальовничому селі 
Пекарях, що, потопаючи в 
садах розтягнулось попід 
горою, побував Шевченко 
теж у 1859 році, підшу
куючи місце для свого 
постійного мешкання.

Останні п’ять кіломет
рів від Пекарів до Тара
сової гори ми йшли по
над самим Дніпром.

Та ось ми біля підніж
жя славнозвісної гори. 
На гранітних стовпах чи
таємо: «Державний запо
відник. Могила Тараса 
Григоровича Шевченка». 
На гору ведуть дерев’я
ні сходи, над якими зе
леним віттям сплелись 
дерева, утворивши чудо
ву галерею. Як же й ба
гато цих східців! Аж ось 
посвітлішало. Розступи
лись дерева. Останній, 
373-й східець пройдений. 
Схвильовані, урочисті, 
мовчки виходимо на вер
шину Тарасової гори.

В німому благоговінні 
стоїмо перед бронзовою 
постаттю поета, що ви
сочить на п’єдесталі, по
витому диким виногра
дом, і замріяно дивиться 
в задніпрянську далечінь, 

ліографічних оглядів лі
тератури на теми: «Оспі
вування дружби й бра
терства народів V творчості 
Шевченка», «Шевченко — 
атеїст, полум’яний борець 
проти релігії», «Доля жін- 
ки-кріпачки в творах Шев
ченка», «Образ майбутнього 
суспільства в поетичній 
творчості Шевченка», «Шев
ченко і наша сучасність». 
Першого березня відбудеть
ся великий літературний ве
чір, присвячений безсмерт
ному Кобзареві.

В. САГЛАЄВ.

країни, доктора Фіделя 
Кастро.

Прибувши по його запро
шенню, ми застали главу 
держави в дивному, на пер
ший погляд, товаристві. 
Він був у дворі біля неве
личкого водоймища. Ма
буть, не менше двадцяти 
малюків, оточивши його, з 
великою увагою щось слу
хали, Навіть сидячи на ка
мені, Кастро був настільки 
вищий від своїх маленьких 
співбесідників, що в розмо
ві йому доводилося схиля-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
5 лютого, 1961 р., З стор..

Делегація молоді С.РСР в 
столиці Кубинської Респуб
ліки — Гавані.

На знімку: радянські дів
чата оглядають кубинські 
національні музичні Інстру
менти.

Фото Пренса Латина. 
(Фотохроніка ТЛРС).

місцях
наче прислухаючись до 
плескоту хвиль дніпро
вих, до трудового гомону 
України — вільної, нової.

А люди йдуть і йдуть, 
поодинці і групами, моло
ді й старі, українці й ро
сіяни, грузини н казахи, 
узбеки й таджики...

Майже дві доби ми 
провели недалеко від мо
гили Тараса Григоровича 
Шевченка у своєму та
борі, розбитому на галя
вині сусідньої гори. Ось 
як описує свої враження 
про останні години, про
ведені в туристському та
борі біля могили Шевчен
ка, учасник походу Во
лодя Пасталатій:

«Вечоріло. Ми зібра
лись навколо великого 
багаття. Навколо ліс. З 
насолодою вдихаєш чи
сте лісове повітря. Над 
нами шатром розкину
лось небо, усіяне мерехт
ливими зорями. Від Дніп
ра повіяло нічною прохо
лодою. А навкруги тихо- 
тихо. Тільки здалеку чу
ти гудки пароплавів. І 
ось серед цієї тиші гря
нула пісня. Ми всі друж
но підхопили її, і пісня 
понеслась, понеслась... 
Зачаровано слухають ме
лодію могутні дуби, що, 
мов велетні-богатирі, 
стоять навколо мас.

Мені згадався один з 
моментів біографії Т. Г. 
Шевченка. Малий Тарас 
служить козачком у пана 
Енгельгардта. Цілий день 
потрібно було йому сиді
ти в передпокої і прислу
жувати панові. З нудьги 
почне козачок наспівува
ти пісню «Ой, не шуми, 
луже». Але панові це не 
подобається. «Ти, що там 
розспівався, бидло! Ану, 
помовч!»—гримає він. Об
раза і ненависть душить 
Тараса, але що він зро
бить, коли він кріпак.

Нас же ніхто не заста
вить замовчати, і ми ра
ді, що живемо в країні, 
де немає ні панів, ні крі
паків».

Такі й подібні записи 
можна прочитати в зоши
тах кожного учасника по
ходу і вони говорять про 
те величезне виховне І 
пізнавальне значення, яке 
мають подібні туристські 
походи.

Я. ІВАНЕНКО.
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ти до них своє красиве 
чорнобороде обличчя. Як 
ВИДНО, тут було ’ІЛКОВИТЄ 
взаєморозуміння. Діти, се
ред яких ми зустріли і ма
леньких негрів, були весе
лі, збуджені. Згодом він 
відрекомендував. нам кож
ного, називаючи майбутніми 
полководцями, вченими, ар
тистами. Виявилось, що цс 
діти уславлених героїв, за
гиблих у боротьбі за сво
боду, ' і шо Фідель Кастро 
часто буває з ними.

(Закінчення на 4-й стор.)



КУБИНСЬКІ
ВРА ЖЕНИ Я.

ХРОНІКА
кульгпурного 

ЛІН 1 ТИ

(Закінчення).

При нашій появі він рвуч
ко підвівся, енергійно пішов 
назустріч, привітався з 
кожним традиційним кубин
ським вітанням міцним по
тиском руки і дружнім по
плескуванням по плечу. 
С. П. Павлов відрекоменду
вав йому кожного з нас. 
Коли черга дійшла до ме
ле, і Кастро дізнався, що 
я — сільський хлопець, тва
ринник, він зразу ж вигук
нув:

— Значить, ми сьогодні 
їдемо на ферми!

Відверто кажучи, я не 
сподівався, що людина, ім’я 
якої знають на всіх конти
нентах, виявиться такою 
простою в поводженні. Йо
го, знайоме мені з портре
тів обличчя, сяяло такою 
щирою посмішкою, що я 
відразу ж відчув себе неви
мушено.

Біля нього весь час хо
дили слідом дві собаки. 
Кастро сназав, що це — по
дарунок і назвав він їх 
«Мир» і «Дружба». І тут же 
пожартував, мовляв, зва
жаючи на ситуацію, дово
диться переіменувати їх на 
«Бомбу» і «Ракету».

Бесіда Фіделя Кастро з 
нами була тривалою і дуже 
цікавою. З великою любо
в’ю і гордістю говорив він 
про свій народ, про його 
звершення і плани. В усьо
му, навіть у дрібницях, від-

ж

чувалось його велике бать
ківське піклування про лю
дей. Цікава така деталь. 
Йому принесли показати 
зразки форми для народної 
міліції, для школярів, а 
іакож робітничу форму. Він 
дуже уважно оглядав одяг, 
брав у руки, а потім заува
жив, що на одній із форм 
не досить міцна тканина, 
звернув увагу і на колір.

Жваво і невимушене 
пройшов обід. Кастро влас
норучно приніс на підносі 
жарених курчат, пожарту
вавши з цього приводу, що 
він особисто любить смачно 
поїсти і, що ми, мабуть, 
теж не будемо заперечува
ти проти цього.

Свою обіцянку — показа
ти ферми, він виконав, хоч 
V той день, як і взагалі, ча
су у нього було дуже мало, 
і він повинен був ще ви
ступати на маніфестації.

До ферм він ішов попере
ду нас, присвічуючи ліхта
риком (вже починало суте
ніти). Кроки у нього були 
такі широкі, що ми 
встигали. “ 
грунтовні, було видно, що 
він дуже розуміється у гос
подарстві.

У корівнику народногос
подарського кооперативу 
було 380 корів. Доглядає 
їх лише чотири чоловіки-

£-------------------------- -

ледве
Пояснення давав

НАШ
КАЛЕНДАР

(До 100-річчя з дня народження)
UАЙЖЕ КОЖНОМУ ще 

з шкільного підручника 
хімії відомо, що Микола 
Дмитрович Зелінський є ви
нахідником широко відомо
го універсального протига
зу, який врятував життя ба
гатьом російським солдатам 
в роки першої світової вій
ни. Ллє це лише одна з 500 
інших наукових не менш 
важливих і цінних робіт ви
датного вченого.

Микола Дмитрович Зелін- 
ськин народився 6 лютого 
1861 року в м. Тирасполі, 
колишньої Херсонської гу
бернії. Після закінчення 
Одеської гімназії вступив 
до Новоросійського універ
ситету (в м. Одесі) на при
родничий відділ фізико-ма- 
тематичного факультету. 
Молодий науковець був за
лишений при університеті як 
викладач. В 1889 р. М. Д. 
Зелінський захистив магі
стерську (кандидатську), а 
через два роки і докторську 
дисертації. У 32-річному 
віці Зелінський був призна
ченим професором Москов
ського університету но ка
федрі аналітичної і органіч
ної хімії. В цьому учбово
му закладі він працював до 
1911 року, до того часу, по
ки в знак протесту проти 
реакційної політики цар
ського міністра Кассо щодо 
вищої школи разом з ін
шими професорами не зали
шив університет.

Після перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції у науковій робо
ті М. Д. Зелінського постає 
новий, більш продуктивний, 
період діяльності. В перші 
дні Радянської влади М. Д. 
Зелінський відкрив оригі
нальний цінний спосіб кре
кінгу важких масел для до
бування авіабензину. Бен
зином, одержаним таким 
способом, заправлялись пер
ші радянські літаки. Пізні
ше вчений провів роботи по 
синтезу бензину з окису 
вуглецю і водню.

Практично цінними були 
його роботи по звільненню

бензинів і гасів від сірки 
при допомозі гідрогеніза- 
ційного каталізу. Ці роботи 
мають особливо істотне зна
чення для перероблення вн- 
сокосірчистої нафти друго
го Баку (Ішимбаївських ро
довищ).

М. Д. Зелінський синте
зував цілий ряд кислот 
жирного ряду, вперше добув 
найсильнішу отруйну речо
вину — іприт, створив ори
гінальну теорію будови біл
кової молекули, що набли
зило розв’язання найважли
вішого завдання хімії — 
синтезу білка.

Він також є творцем ці
лої наукової школи й вихо
вателем видатних радян
ських вчених, що вже здо
були світову славу. Серед 
його учнів можна назвати 
президента Академії Наук 
СРСР академіка А. Н. Нєс- 
мєянова, академіків С. С. 
Намьоткіна, Б. О. Казан
ського, професорів Є. С. 
Пржевальського, М. О. Ши- 
лова та інших.

З 1929 року М. Д. Зслін- 
ський — академік АН 
СРСР, йому присвоєно зван
ня заслуженого діяча науки, 
Героя Соціалістичної Праці. 
Він нагороджений чотирма 
орденами Леніна, двічі ор
деном Трудового Червоного 
Прапора, тричі удостоєний 
звання лауреата Сталін
ської премії.

Помер М. Д. Зелінський 
у 1953 році.

М. Д. Зелінський був 
справжнім патріотом своєї 
Батьківщини і палко в:,чив, 
що скоро настане світлий 
день комунізму. В 1951 ро
ці, коли 
ськість 
людство 
славний 
вченого,
на порозі дев’яноста років 
мого життя, але відчуваю 
всією душею молодість мо
єї Батьківщини, її щасливе 
майбутнє, її велич і кра
су...»

Б. ЯРМОЛЕНКО.

дояри. Система 
електр о д о ї н- 
ня, назв а н а 
«ялинкою», до
зволяє однора

зово доїти 8 корів.
Мене, звичайно, понад усе 

зацікавили свиноферми. 
Свині такі ж — білі та 
чорно-рябі, а от свинарни
ки — інші. Якщо ми будує
мо їх з наміром захистити 
тварин від него"г холоду, 
то там вони для того, щоб 
захищати їх від спеки. З 
цією метою у легкі, криті 
шифером загорожі, проведе
но канави з водою. Году
ють свиней 
нас, кормом 
кУкУРУДЗою 
в наших умовах «делікате
сами» — відходами пальмо
вих плодів, рисом. Так що 
досвіду їх свинарів, на 
жаль, застосувати не можу.

Коли ми повернулись у 
місто, на площі відбувалась 
народна маніфестація солі
дарності і підтримки уряду. 
Поява на трибуні Фіделя 
Кастро викликала велике 
збудження. Півгодини лу
нали вигуки «Віва Фідель!» 
«Куба — сі, янкі — но!» і 
бурхливі оплески. Але коли 
Кастро почав говорити, ти
сячний натовп зберігав су
воре мовчання. Навіть не 
знаючи мови, можна було 
переконатись, що Фідель 
Кастро — чудовий промо
вець. Він запалюється, роз
мовляючи з народом, у ньо
го чудові, виразні жести, в 
словах багато вогню, енер
гії. Три години тривала ця 
полум’яна промова.

Важко передати захоп
лення, яке викликає ця лю
дина. Фідель Кастро нале
жить до тих людей, зустріч 
з якими ніколи не забу
вається. І я безмежно ра
дий,_ що на прощальному 
прийомі, який був влашто
ваний нам 18 січня Асоціа
цією молодих повстанців, в 
числі інших сувенірів мені 
подарували бюст Фіделя 
Кастро. В моєму домі йому 
відведено найпочесніше міс
це, і він завжди нагадува
тиме мені про гордих і сво- 
бодолюбивих кубинців, про 
IX прекрасну країну.

і таким, як у 
— картоплею, 

і неможливими

•.
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радянська громад- 
і все прогресивне 

світу відзначали 
ювілей видатного 
він писав: «Хоч я

ГГЕМАТИЧІІИЙ вечір «Рід- 
-Ч- па маги моя» відбувся 
у клубі Олександрійської 
швейної фабрики, з допо
віддю виступила головний 
Інженер підприємства М. І. 
Письменна. Потім відбувся 
концерт.

ГОЛОВАНЬ,
* *

1.1 А СЦЕНІ Панчівського 
■* сільського клубу часто 

виступають учні аПсцсвої се
редньої школи. Особливо 
великим успіхом користує
ться у глядачів хор старшо
класників, яким керує вчи
тель Г. П. Кокоша. Добре 
зарекомендували себе І учас
ники драматичного гуртка. 
Останнім часом вони пока
зали трудівникам села п’єси 
«Прикре непорозуміння» та 
«Сашко обирає дорогу» 
М. Зарудного. Майстерно 
виконували свої ролі десяти
класники В. Барбой, Н. Ані- 
сімова, С. Шумакова та 
восьмикласники В. Воропай 
і В. Босько.

Ю. ГАДЖІЄВ.
Ново-Миргородський 
район.

» ♦ »

А.
*

ДАРМОЇДАМ і хуліга
нам — не місце в 

нашому житті!» — вечір на 
таку тему відбувся у Бо- 
бринсцькому Буднику куль
тури. В своїй доповіді на
чальник районного відділен
ня міліції т. Олександров 
охарактеризував причини 
злочинів, назвав прізвища 
нероб, хуліганів, які ведуть 
паразитичний образ життя. 
На вечорі виступили тт. 
Мельниченко, Маркітансн- 
ко, Екшіян, Оковнтнй. Всі 
вони гостро засудили ганеб
ні вчинки таких хуліганів і 
дармоїдів, як М. Гурин, 
В. Вишневецький, М. Рито- 
ва та інших.

Л. ЛИПА.

&

ЧУДЕСА

кою домішкою графіту, а ви
ходять готові пористі під
шипникові втулки.

— А чи не спробувати нам 
заповнити пори маслом, — 
запропонували наукові спів
робітники.

Спробували. Вийшло вда
ло. Коли машина діє, втул
ка нагрівається, розширює
ться, рідина з пор витісняє
ться назовні, утворюючи 
масляну плівку на тертьових 
поверхнях. Але тільки ма
шина зупиняється, втулка 
поступово охолоджується і 
рештки масла вбираються 
знову в пори. Так відбуває- 

самозмащу- 
підшип-

ОКАЛИНА СТАЄ 
СИРОВИНОЮ

ться
вання 
ника.

Тепер 
шахтних 
чортерах, які ді
ють у вугільних 

басейнах країни, підшипни
ки змінили простими залі-

на всіх 
транс-

ЗАГАДКИ
ЗООЛОГІЇ

НАЙБІЛЬША з тварин — синій кит. або блювал.
Серце дорослою блювала важить 600- /00 кілогра

мів, тобто стільки ж. скільки великий кінь, а мозок 
всього 6—7 кілограмів.

Молоко синього кита містить в собі більше <>0 процен
тів жирів, між тим, як у короп ячому молоці їх є в се
редньому 4 проценти, а в молоці північного оленя 18.

Новонароджена дитина синього кита досягає 7 метрів 
довжини і 5-6 тонн вагою. Це «немовля» годується мо
локом матері, випиваючи на добу до 200 літрів, і при
бавляє у вазі по 60-100 кілограмів щодоби.

У СВІТІ дійсно є істоти з голубою кров'ю. Це медузо- 
подіблі морські тварини, які зустрічаються в морях 

біля Бразілії.

НЕЩОДАВНО австрійський професор Р. Брсслср до
вів, що крокодила можна приручати. Молодий алі

гатор, спійманий ним. мав до часу першого знайомства 
12 сантиметрів у довжину і важив 56 грамів. Досягнувши 
двометрового зросту, крокодил зберіг спокійну вдачу і 
дуже подружився з господарем. Вони часто роблять іїо- 
їздки в автомобілі, однак найбільше задоволення кро
кодил одержує, коли попадає у воду Звісно, міське озе
ро у Відні — не рідні тропіки, але і тут в спеку можна 
досхочу викупатись і побавитися з господарем на вели
ке задоволення багаточисленних глядачів.

В ІНДІЙСЬКОМУ океані є свеєрідний «Острів Ро- 
бінзонів». Перебуваючи там, англійський мандрів- 

ні:«-геодсзнст розповідав дивну історію.
Острів, позбавлений рослинності, ніби вимерлий. Як не 

дивно, його уникали навіть птахи. Тільки незліченні но
ри. схожі на кролячі, дозволяли думати, що там є жит- 
ТЯПередбачлнвнії англієць ночував у човні біля берега. 
Уночі його розбудив виск і завивання. Як ■виявилось, 
тисячі котів — єдині жителі острова, вибравшись із нір, 
зайнялися під час відпливу рибною ловлею на мілині.

За приблизними підрахунками, на острові живе зараз 
не менше десяти тисяч котів. Очевидно, їх предки пере
бралися сюди з корабля, який потерпів катастрофу.

У БАСЕЙНІ ріки Амазонки живе анаконда 
сильніший і найкрупніший з усіх відомих 

(удавЛ). Довжина цього п’ятнистого полоза — 
метрів.

У ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ водиться красива 
нупато-сіпп змія з великими жовтими пля

— най-
полозіо 
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У ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ водиться красива черво
нувато-сіра змія з великими жовтими плямами на 

боках. У довжину вона досягає 4-х метрів. Цс королів
ський полоз.

Полози знищують багато щурів. Тому молодих змій 
держать у товарних складах, у коморах і навіть в жит
лових будинках. Вночі вони знищують гризунів, а вдень 
відпочивають на сонечку. .ГГолозп також, як і кініки, 
прив’язуються до дому і, коли їх перевозять в інше міс
це, вони повертаються назад. В селах Бразілії часто 
можна зустріти домашнього полоза.

ДИКОБРАЗ не зможе потонути навіть в тому випад
ку, коли він захоче це зробити. Справа в тому, що 

внутрішня порожїіииа його багаточисленних голок напов
нена повітрям — це допомагає триматись на поверхні 
води.

НЕЗВИЧАЙНИЙ
• ГІБРИД»

Щоб виготовити електрич
ні контакти для сучасних 
надпотужних швидкодіючих 
вимикачів, потрібні матеріа
ли, які відзначалися б ви
сокою міцністю та одночас
но доброю електро-і тепло
провідністю. А такого металу 
немає. Навіть контакти з 
міді 1 срібла м’які, мають 
низьку температуру плавлен
ня, швидко зношуються.

Постало завдання — ство
рити потрібний метал штуч
ним шляхом. Було б добре, 
скажемо, з'єднати вольфрам 
І мідь. Адхіе саме такий 
сплав і дав би чудовий 
контактний матеріал.

Коли прокатується гарячий 
зливок, від нього відпадає 
гак звана окалина. Цс — 
продукт окислення заліза на 
його поверхні

Цекагного. вііробниціва. 
кожному металургійному за
воді таких відходів 
багато.
- Та 

ство, — 
ституту 
спеціальних сплавів Академії 
наук УРСР. — Адже окали
на містить 76 процеїггів за
ліза.

В експериментальних цехах 
Інституту 
рюють у 
Спочатку 
та, зовні 
темна маса. Це і є відновле
не залізо. ПоДм губку розме
люють, просіюють на вібро
ситах, і залізний порошок— 
готовий. Він є вихідним ма
теріалом для виготовлення 
найрізноманітніших 
локерамічннх деталей.

дуже

це ж ціле багат- 
заявилн вчені з Ін- 

металокераміки 1

ВТУЛКИ ЗМАЩУЮТЬСЯ... 
САМІ

Мірно діють два лреси. В 
спеціальні форми сиплеться 
залізний порошок з невели-

>-с>

термопари для вимірювання 
температур до 2.000 граду
сів, безліч деталей машин, 
механізмів, апаратів, прила
дів, пристроїв автоматики. 1 
все цс — без обробки на

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

зографітовимн втулками, 
дасть 10,6 мільйона карбован
ців річної 
грішми).

економії (новими

Та ось лихо; з’єднати ці 
два метали неможливо. 
Вольфрам плавиться при тем
пературі 2.900 градусів, а 
мідь — 1.083 градуси. Тоді 
вчені вирішили «схитрува
ти». З вольфрамового по
рошка воші пресували по
ристі заготовки, які потім 
нагрівали в печі і просочу
вали розплавленою міддю. 
Так металокерамічним спо
собом було створено чудо
вий «гібрид» сплав АВМ.

БЕЗ ОБРОБКИ 
НА ВЕРСТАТІ

В інституті порошкової ме
талургії є виставка метало
керамічних виробів. Чого 
тільки ви тут не побачнтеї 
Пластинки для різальних 
інструментів і бурові корон
ки, дріт для електричних 
ламп І ферити для запам'я
товуючих пристроїв слектрои- 
но-обчисл шпальних м.->и:ин,

верстат: і без відходів мета
ну в стружку.

спіаробі і іиіьи 
самі конструюють

окалину перетво- 
залізний порошок, 
утворюється порис- 

схожа на губку

Наукові 
ституту 
унікальні установки та ори
гінальну апаратуру. Останнє 
технічне нововведення — 
перший в нашій країні про
катний стан, який дає змо
гу безперервно пресувати 
порошки різних металів. 
З-під прокатних валків ви
ходять стрічки завширшки 

до 260 сантиметрів І завтовш
ки в межах 0,1—2,5 мілі
метра.

Порівняно з звичайним 
способом прокатки, кількість 
виробничих операцій на »«о 
йому стані скорочується май
же в 10 раз, а витрати 
електроенергії — в десятки 
раз.

Порошкова металургія — 
справа прогресивна. За цим 
новим технологічним мето
дом — велике майбутнє.

Г. СЕМЕНОВ.

знімках: ліворуч внизу — 
макета цеху по внробни- 
залізиого порошка. Авто- 
проекту — член-кореспон- 
Акадсмії наук УРСР І. ЛІ. 
_—і (другий справа) І -------------------- ! д

, ,___  сира-
Кандидат технічних наук 
Андрійович Виноградов

цтву 
ри 
дент ___
Францевич 
кандидат технічних наук 
Радомиссльський (третій 
па).
Гліб ...,„г...___ ____ _
(зліва) 1 члеи-кореспондеит АН 
УРСР Іван Михайлович Федор
ченко біля прокатного стана 
(фото вгорі). Деталі, виготовле
ні з металевого порошка (фото 
праворуч),

Фото В. Сичова. 
(Фотохроніка РА’ГАУ).
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