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ЗА ВЕЛИКУ КУКУРУДЗУ
НА КОМСОМОЛЬСЬКИХ ГЕКТАРАХ!
□ НА КУКУРУДЗЯНОМУ ФРОНТІ ВИРІШАЛЬНИЙ НАСТУП. ф ОСНОВА УС

ПІХУ ~ правильний квадрат, а тракторам — високі швидкості.
★ КОРОЛЕВУ ПОЛІВ _ - під неослабний контроль юнкорів.
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|Л ОМСОМОЛЬЦІ і молодь колгоспу 
_ дмені Сталіна Новоархангельського 

району вдень і вночі заготовляли і виво
зили добрива, ремонтували техніку, го
тували насіння, навчалися в школі пере
дового досвіду.

Це була генеральна репетиція перед 
вирішальною битвою за високий урожай 
кУ«УРудзи.

: Дуже багато зробили молоді енту
зіасти, добре підготувалися до сівби. 
І ось довгождана пора прийшла. Май
стри точних квадратів, високих врожаїв 
качанистої Григорій Марченко, Леонід 
Петрусевич, Михайло Дяченко на сівбі 
щодня перевиконують змінні завдання. 
1.600 гектарів кукурудзи буде засіяно 
за десять робочих днів. На радіаторі 
їх тракторів на кінець робочого дня 
майорить червоний вимпел: хлопці пере
виконали денну норму.

У колгоспі «Україна» Компаніївського 
району чотири механізовані комсомоль-

ку від насіння лягає органо-мінеральна 
суміш. Квадрати одержуються точні...

Таку картину ми спостерігали у кол
госпі імені XX з’їзду КПРС Новоукра- 
їнського району. Та її можна бачити на 
кукурудзяному полі у кожному колгоспі 
і радгоспі.

Молоді механізатори, ланкові високо
врожайних ланок пильно стежать за 
тим, щоб на сівбі одержати правильні 
квадрати. Інакше і не може бути. На
родна мудрість говорить: «Посієш квад
ратом будеш з врожаєм багатим». Це 
дійсно так. Від точних квадратів зале
жать всі інші роботи по обробітку в 
двох напрямках, а значить і високий 
урожай при найменших затратах ручної 
праці.

Через 4—5 днів після посіву вже по
чинається догляд за рослинами — боро
нування, міжрядний обробіток, піджив
лення.
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и району чотири механізовані комсомоль- 
■ сько-молодіжні ланки вирощують куку- 
“ РУДзу на площі 1.000 гектарів. З поло

винної площі вони дали слово зібрати 
по 50 центнерів з кожного гектара. Ме
ханізатори—ланкові Іван Подоляка, Гри
горій Бесараб, Михайло Вовторнік, Ми
кола Щербина сіють швидко і якісно.

Сільські комсомольці зобов’язалися у 
1961 ^>оці одержати на площі сто тисяч 
гектарів не менше як по 
кукурудзи з гектара, а на 
сяч — не менше 300—350 
лосної маси з гектара.

Це — високе і відповідальне зобов’я
зання. І зараз у комсомольців села не
має більш відповідального, більш важ
ливого завдання, як вчасно, у стислі 
строки і якісно провести сівбу куку
рудзи.

Проте комітети комсомолу первинних 
організацій колгоспів і радгоспів Рів- 
нянського, Добровеличківського, Бобри- 
нецького, Новопразького, Устинівського 
районів не домоглися того, щоб у сівбу 
включити всі наявні квадратно-гніздові 
сівалки.

Райкоми комсомолу не організували 
дійове соціалістичне змагання молодих 
иукурудзоводів. В полі не видно комсо
мольських організаторів, не бувають бі
ля агрегатів агітатори, культармійці. 
Тут забувають, що саме зараз закла
дається фундамент високого врожаю, 
Вйрііііується доля взятих підвищених 
зобов’язань.

Трактор підійшов до кінця гін і на 
хвилину зупинився. До Євгена Пе

терса, тракториста-ланкового молодіж
ної ланки підходить агроном, секретар 
комсомольської організації артілі Діда 
Бабій. Юнак і дівчина припадають до 
землі. Старанно розгрібають пухку ріл
лю. У гнізді дві—три відбірних зерни- 

■ нл кукурудзи. За 4—5 сантиметрів збо- 
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Так тримати
Ледь зажевріє вранішня 

зоря, Борис Г ромов та Фе
дір Сподар з сівальниками 
І вано и Дрееетняком та 
Олександром Куликом ви
водять свої агрегати на ку
курудзяні плантації. Рит
мічно вицокують вузловлов- 
ховані сівалок, чіткими 
квадратами лягає в пухку 
ріллю добірне насіння.
_ Цкість відмінна! — го

ворить контролер по куку
рудзі Віра Сподар. - Так 
уриМ^о!

Молодий тракторист Бо-
- —- нарис Громом має вже

50 центнерів 
площі 90 ти- 
центнерів си-

своєму рахунку 135 гекта
рів. На 130—140 процентів 
виконує він виробничі зав
дання. Не відстає від Бори
са і Федір Сподар. Він вже 
завершує сівбу на комсо
мольських гектарах. Тут 
комсомольсько - молодіжна 
ланка Марії Зарудньої має 
виростити 50 - центнерний 
врожай качанистої.

І. НАЗАРАТІЙ, 
наш позаштатний ко
респондент.

Колгосп імені Кірова 
Кіровоградського району.
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І І ІВИДКІСТЬ! Ось досвід наших су- 
•—1-1 сідів, механізаторів Одещини. Пра_ 
цювати на підвищених швидкостях — це 
значить привести в дію величезні резер
ви, які дають можливість виконувати 
значно більше роботи.

Молоді механізатори повинні подбати, 
щоб могутню техніку використати на 
повну потужність, зробити все, щоб ма
шини завжди були справними, сміливі
ше використовувати їх на підвищених 
швидкостях. Та щоб працювати так, як 
Гіталов, Сулима, Рожко, Кушко, Мель- 
ниченко і інші товариші-новатори, ма
ло самого лише бажання. Потрібні ще й 
глибокі знання агротехніки, велике 
вміння.

Кожний, хто навчився мистецтву 
робити точний зелений квадрат, швидко 
і прямолінійно водити машини у між
ряддях, той, безумовно, стане учасни
ком цього цінного, хорошого почину.

|__|ЕІЦОДАВНО сількори Новомирго- 
• • родського району виявили добру 
ініціативу. Вони вирішили взяти під 
свій неослабний контроль вирощування 
високого врожаю кукурудзи, щоб усним 
і друкованим словом допомогти трудів
никам полів виконати взяті зобов’язан
ня. Обласний комітет партії схвалив цю 
ініціативу.

Юнкори нашої газети завжди підхоп
лювали хороші починання. Отже, зараз, 
дорогі друзі газети, наслідуйте приклад 
сількорів Новомиргородського району, 
візьміть під свій контроль весь процес 
вирощування цієї культури, починаючи 
з сівби, обробітку і кінчаючи збиран
ням, зберіганням зерна.

Юнаки і дівчата Кіровоградщини, як 
і молодь всієї країни, йдуть назустріч 
XXII з’їзду КПРС. Наш подарунок 
Батьківщині на честь з’їзду — виконати 
взяте зобов’язання, виростити і зібрати 
високий врожай кукурудзи на наших 
комсомольських гектарах.
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НАСТУП ЗА ВЕЛИКУ 
НУКУРУДЗУ 

НА НІРОВОГРАДЩИНІ 
ВЕДУТЬ:

□□□□□□□□□□□
□ 969комсомольсько
□ КЛМППРИГІІ

І192,
□□□
□ 96ПКОМСОМО'7ІЬСЬКНХ

І 229.
□□□
□ радуємо XXII з'їзд До- □
□ муністичної партії Ра- □
□ дянського Союзу щед- ° 
§ рим врожаєм королеви о
□ полів! §□

в□ □□ □□ 
□ 
□ 
□ □ 

----------------- — _ МОЛОДІМ- °
нііх комплексних ланок, □ □ 

І КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІМ- □ 
них механізованих лан- □ 
кіі, □

□ 
■грега-° 
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Планок високого врожаю. | 

ДОРОГІ ДРУЗІ! По- °

Михайла Дяченка колгоспники артілі імені Сталіна 
Новоархангельського району по праву називають май
стром зелених квадратів. Це звання він завоював на 
сівбі соняшника, а тепер ще раз підтверджує на сівбі 
королеви полів.

Відмінну якість Михайло поєднує з високими темпами. 
Одним з перших в колгоспі він застосував досвід оде
ських механізаторів І тепер ие без успіху водить свою 
машину на високих швидкостях. По півтори норми за 
зміну виробляє Михайло на всіх польових роботах.

Фото А. ДІБРОВНОГО.
На знімку: Михайло ДЯЧЕНКО.

Райком
Багато хороших змін 

сталося в нашому ра
йоні останнім часом. Учас
ники пленуму ЦК ЛКСМУ 
внесли в свої первинні ор
ганізації живий струмінь 
ентузіазму і довели до мо
лоді ті завдання, які пови
нен виконати комсомол 
України в третьому році 

семирічки. Про роботу фо
руму молоді говорили його 
учасники на зборах, які 
проходили повсюдно.

Одні з таких зборів від
булися в комсомольській 
організації колгоспу імені 
Калініна. Простими, доступ
ними словами розповіла 
Катя Рубель — вожак ком
сомольців і молоді цієї ар
тілі — про роботу пленуму. 
Уважно слухали присутні 
секретаря. І тут же вирі
шили очолити боротьбу за 
вирощення високого вро
жаю королеви полів, намі
тили конкретні завдання: 
па високоврожайній ділян
ці в 5 гектарів зібрати по 
100 центнерів зерна куку
рудзи, а на площі в 20 гек
тарів — по 75 центнерів з 
гектара. Зразу ж створили 
ланку по вивезенню місце
вих добрив на поля. До неї 
ввійшли Олександр Кли
менко, Олексій Свищ, Ва
силь Лаліменко, Григорій 
Ремінний, Олексій Лета, 
Володимир Богун. Керувати 
колективом доручили Воло
димиру Малькову.

Не гаючи жодного дня, 
молодь узялася за роботу. 
Удобрювали відведені ді
лянки ие тільки згадані то
вариші, а й доярки з пер
шої комсомольсько-моло
діжної ферми на чолі з 
Катею Рубель. Лише за 
один тиждень після зборів 
вивезли 224 тонни пере- 
гною-сипшо. Під час неділь
ника, оголошеного облас
ним комітетом комсомолу, 
молодь відтранспортувала 
в поле ще 96 тоїн гною. 
Таким чином, припадає по 
ЗО тонн добрив на кожен 
гектар високоврожайної ді
лянки.

Але для вирощення ви
сокого врожаю потрібні ще 
й уміння, знання. Комітет 
комсомолу добре не розу
мів і організував агронав- 
чання молодих кукурудзо- 
есдів. Агроном колгоспу т. 
Яшеико завжди проводив 
такі заняття. Багато цінно
го запозичила молодь і в 
знатного кукурудзовода

ЧУДЕ
Ф. Я. Косянчука, який по 
запрошенню комітету 
ЛКСМУ приїжджав у кол
госп, розповідав про свій 
досвід.

У нинішньому році сила
ми комсомольців і молоді 
району кукурудза впрошу
ватиметься на зерно на пло
щі в 4 тисячі гектарів. 18 
комсомольсько-молодіжних 

колективів працюватимуть 
на цій площі.

Хороша підготовка площ 
до сівби, звичайно, віді
грає вирішальну роль в 
одержанні високого вро
жаю. І ми цьому питанню 
приділяли основну увагу. 
Але це не значить, що про 
інше забували. При райко
мі комсомолу створена ра
да молодих кукурудзоводів 
в складі шести чоловік з 
числа комсомольських пра
цівників, спеціалістів сіль
ського господарства. От са
ме ці товариші і зайнялися 
перевіркою готовності моло
діжних колективів до сівби 
кукурудзи. Спільно з редак
цією районної газети «Маяк 
комунізму» було проведено 
рейд-перевірку стану сіль
ськогосподарської техніки. 
Як виявилося, найбільше 
подбали про неї молоді хлі
бороби колгоспу імені Орд- 
жонікідзе. За успішний ре
монт машин та різного ін
вентаря комсомольській ор
ганізації згаданої артілі 
вручено Перехідний черво
ний прапор райкому 
ЛКСМУ.

Слідкує райком і за ви
конанням агрозаходів. З 
цією метою створено спе
ціальний штаб. Він скла
дається із працівників ін
спекції сільського госпо
дарства та РТС, агронома 
А. Циганкова, механіка М. 
Степанова, агронома кол
госпу імені Кунбишева Т. 
Мірошниченко, інструктора 
райкому комсомолу В. 
Смаглюка.

Велика битва за високий 
урожай королеви полів роз
почалася. І, як завж/р», 
очолили її комсомольці. Ко
мітети ЛКСМУ за кожним 
агрегатом закріпили конт
ролерів, які перевіряю і ь 
якість сівби, глибину зароб- 
ки насіння, правильність 
квадратів тощо. Усі 29 
контролерів добросовісно 
поставилися до дорученої

Подарунок 
з'їздові
парти

ЦОТИРИ роки тому, одер-
’ жуючи атестат зрілості, 

Валентина Ксшман ска
зала :

— Дальша дорога моя — 
в колгосп.

Доручили їй бути дояр
кою.

Як у- навчанні, так І в 
праці дівчина відзначалася 
наполегливістю, завзяттям, 
добивалася високих показ
ників у роботі. І тому її, як 
кращу доярку, комуністи 
прийняли в свої ряди.

Свіжий струмінь творчого 
труда принесли січневі Пле
нуми ЦК КПРС і ЦК КП 
України. Чи могла залиши
тися байдужою до нових 
великих завдань молода ко
муністка? Безперечно, ні. 
Вона зразу ж заявила про 
своє бажання піти на куку
рудзяний фронт.

Вісімнадцять дружних, 
енергійних колгоспниць У 
ланці Валентини Кешман. І 
прагнення у всіх одне: одер
жати по 55 центнерів куку
рудзи на круг на площі в 
32 гектари.

Хто виступав заспівува
чем комсомольських неділь
ників? Хто найбільше вивіз 
перегною на свою площу? 
Ланка Валентини. І ланко
ва, і її подруги Євдокія і 
Іскрук, Ксеня Шаталюк, 
Ганна Панченко, Олсксанд- 1 
ра Рачинська, Неоніла Ли- і 
са та інші від зорі і до зорі І 
трудяться. 1 від свою не . 
відступляться: в подарунок 1
XXII з’їздові рідної партії 
високий урожай качанистої 
виростять. .

В. ОЛІЙНИК, ’ 
колгоспник. і

Колгосп Імені Тельмана 
Голованівського району. 1

II друзів 
СНИЦІ

справи. Особливо ж вимог
ливий до себе і до своїх 
товаришів Іван Богуй з кол
госпу імені Кірова (с. Вер- 
блюжка). Хлопець деталь
но перезіряє кожен прохід 
сівалки, правильність квад
ратів, слідкує за густотою 
насаджень. Свої спостере
ження акуратно заносить у 
зошит. Він перевіряє робо
ту тракториста Петра Бая- 
тюка. І треба сказати, що 
зауважень йому робити ие 
доводилося, бо механізатор 
при високій якості сівби 
щодня засіває по 14—17 
гектарів площі при нормі 
12.

Майорить червоний пра
порець на агрегаті Івана 
Онищука. Такими прапорця
ми комітети комсомолу від
значають переможців зма
гання, підсумки якого під
биваються щодня.

Комсомольські комітети, 
зосередивши свою основну 
увагу, на такій вирішальній 
кампанії, як сівба, добива
ються бездоганного вико
нання усіх правил агроно
мії, ліквідовують недоліки, 
які траплялися, спочатку. З 
цією метою в кожній моло
діжній ланці створені ком
сомольські групи. Групорги 
уважно слідкують за робо
тою юнаків і дівчат,'на міс
ці вирішують насушні пи
тання. У колгоспі імені Мі-. 
чуріпа, наприклад, трапив
ся такий випадок. Механі
затори допустили брак — 
при сівбі кукурудзи не 
вийшли правильні квадрати. 
Групорг Володимир Пла- 
хотній відразу ж скликав 
комсомольські збори, вину
ватців гостро розкритикував 
Ли. Брак було ліквідовано.

За ходом сівби, її якістю, 
роботою контролерів уваж
но слідкує районний комі
тет комсомолу. Пройде ще 
небагато часу, і ми будемо 
вручати кращим агрегатам 
Перехідний червоний пра
пор райкому.

Зараз уся колгоспна мо
лодь району по-справжньо
му бореться за одержання 
високих урожаїв королеви 
полів. І віра в свою перемо
гу надихає юних на нові 
трудові подвиги.

Ю. ТЮТЮННИКОВА, 
секретар Новгород- 
ківського райкому 
комсомолу.
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У бригаді Василя Андрі
йовича Довженка серед ме
ханізаторів, що зайняті те
пер на польових роботах, 
увагу привернув невисокий 
юнак з кучерявим волос
сям, (ІОННИМ обличчям і по- 
дитячому пухлими губами. 
Такий молодий, а вже 
кермом трактора?

Знайомимось. г
— Ярослав Кулакевич, 

відрекомендувався він.
Виявляється, що він 

по роках молодо 
дить. “ „
перший. Два роки Ярослав 
був на цілині, працював у 
радгоспі «Коктєрєк»: спо
чатку причіплювачем, а по
тім, після закінчення курсів 
трактористів, водив «ДТ- 
54». Торік повернувся до 
батьків в колгосп імені 
Димитрова.

— Трактористів тоді не 
потрібно було, — розпові
дає бригадир, — і його по
ставили причіплювачем. 
Працював добре, нічого не 
скажеш. В січні Кулакеви- 
чу довірили трактора. Ста
ранно відремонтував маши
ну, потурбувався, щоб і за
кріплений інвентар був у по
рядку. Від цього ж зале
жить успіх роботи в полі.

1, трохи подумавши, Ва
силь '.Андрійович підсумо
вує:

— Молодий ще, а працює 
чудово, до техніки береж
но ставиться. На польових 
роботах норму завжди ви
конує.

— Комсомолець, напев
но?

— НІ, — відповів брига
дир.

— Чому?
І Василь Андрійович і 

сам Ярослав знизують пле
чима, не знаходячи, що від
повісти.

Зате 
ського

за

не 
вигля- 

йому вже двадцять

член комсомоль- 
комітету Тетяна

Криця швидко знаходить 
відповідь:

— Він лише другий рік у 
нас. Треба придивитися до 
людини...

На перший погляд, вона 
ніби й має рацію. В комсо
мол приймають тільки най
кращих, і тому, звичайно, 
слід пізнати людину. Але 
не можна забувати, що по
трібно постійно виховува
ти неспілкову молодь і най
більш гідних приймати до 
своїх лав. А от з Яросла
вом за рік роботи в артілі 
ніхто з комсомольців, вже 
не кажучи про членів ко
мітету, не знайшов часу по
говорити по душах.

Можливо, це поодино
кий факт? Зовсім ні. У дру
гій комплексній бригаді, 
яку очолює комуніст Ми
кола Григорович Худояр, 
найбільше молоді працює * 
тваринництві. Добре тру
дяться. Вони вже випере
дили молочно-товарні фер
ми першої та п’ятої бригад, 
і все сильніше напосідають 
на четверту, яка по надоях 
молока займає друге місце 
в артілі.

— До кінця року пер
шість обов'язково виборе
мо, — заявляють дівчата з 
другої бригади.

їх тут вісімнадцять — 
Люба Борець, Марія Швай
ка, Галина Король, Фаїна 
Бондаренко та інші. А ком
сомолки лише Катерина 
Марченко та Люба Козліті- 
на.

Така ж картина і в ін-

ших бригадах. З 84 моло
дих тваринників членів 
ВЛКСМ лише... 17.

Багато в артілі молоді 
працьовитої, завзятої, яка 
б з честю носила високе 
звання комсомольця, але 
комітет все «придивляєть
ся», не наважується прий
няти їх до лав ВЛКСМ. 
Лише чотири молодих тру
дівники в січні минулого 
року удостоїлись такої че
сті. Чотирнадцять місяців 
організація зовсім не рос
ла, і лише після неоднора
зових вказівок райкому зно
ву прийнято кілька чоло
вік.

Комсомольська організа
ція артілі імені Димитро
ва не тільки не дбає про 
ріст своїх рядів, аае й ду
же мало турбується про 
дозвілля юнаків і дівчат. 
В колгоспі чотири клуби: 
два сільських I два бригад
них. Гуртки художньої са
модіяльності майже ніде не

працюють. Заслухали якось 
члени комітету звіти про 
роботу завідуючих клулв, 
Прийняли рішення, в ЯКОМУ 
вказувалось на кеозхідн > 
поліпшити клубну роо У- 
Та відтоді нічого не зміни- 

Л°Є багато й інших недолі
ків V внутріспілковій рооо- 
її Та еони мало турбують 

членів комсомольського ко 
мітету артілі і його секре- 
таря Володимира Бонда
ренка. Як агроном, він пра
цює непогано, а от до сво
го доручення ставиться 
недбало, роботою комсо
мольської організацій як 
слід не займається. Не раз 
йому вказували на Ц£ т0' 
вариші з райкому комсомо
лу, але потрібних виснов
ків секретар не робить.

Дивує й те, що партійна 
організація артілі, яку очо
лює Леонід Михайлович 
Поліщук, занадто мало 
уваги приділяє комсомоль
ській організації. А коли б 
комуністи постійно керува
ли і спрямовували роботу 
своїх молодших помічни
ків, справи були б набага
тоі кращими. „в. цвях, 

керівник позаштатно
го корпункту «Моло
дого комунара».

Компаніївський район.

ft ХВАЛИТИСЯ

Го сподар
ПЛИНУЛО лише півроку, 

як Анатолій повернувся 
з армії в рідне село. Він ще 
її зараз пригадує, як друзі 
пропонували йому поїхати 
в місто, влаштуватись на за
вод. Та хлопець не погодив
ся. Не вагаючись, він поїхав 
у рідне село Ясйноватку 
Олександрівського району.

...Настала осінь. На тва
ринницьких фермах артілі 
імені Горького відчувалась 
нестача в кормах. Треба бу
ло берегти кожний кілограм 
силосу, жому, соломи. Прав
ління колгоспу разом з ком- 
сом оль ською організа цією 
запропонували Анатолію пі
ти на ферму доглядачем ве
ликої рогатої худоби. Юнак 
погодився. А незабаром на 
фермі була наведена чисто
та, по-господарському стали 
витрачатися корми.

\ Молодий скотар докладав 
всіх зусиль, щоб у цьому 
році тваринницька ферма 
колгоспу дала більше при
бутку, нілс у минулому. 
Цього вимагає він і від 
своїх товаришів.

Рано починається і пізно 
закінчується трудовий день 
в Анатолія. А після роботи 
на нього чекає ще багато

З РАЙКОМУ комсомолу 
подзвонили, і суворий 

голос наказав:
— Готуйтесь до звітно- 

виборних.
Згодом надійшла відпо

відна письмова вказівка. І 
тільки ніхто з райкомівців 
не з’явився на ці незвичай
ні звітно-виборні збори. 
Протягом року в колгоспі 
імені XXI з'їзду КПРС пе
реобирали четвертого секре
таря. На обліку тут раху
валося 73 комсомольці, але 
четверта частина з них ви
була по різних причинах з 
артілі. Вісімнадцять членів 
ВЛКСМ, що залишилися, 
змирилися з бездіяльністю 
організації, на все махнули 
рукою. На звітні збори ве
ликих надій не покладали. 
А тому до обрання нового

церту художньої самодіяль-1 секретаря поставились ціл- 
ності. 9 ком формально.

П. БУГАЙ. ■ Був секретарем Анато-

справ: треба на засіданні
комсомольського комітету 
побувати, обміняти книгу в 
бібліотеці, розучити нову 
пісню до наступного кон-
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ВОНИ НЕ ЗРОБИЛИ
НІЧОГО ОСОБЛИВОГО
Того недільного вечора було якось особливо со-І* 

нячно, свіжо. Та раптом в безхмарному блакитному І* 
небі з’явилися хмари чорного диму. Пожежа! Де-1* 
сятки людей поспішали туди, де шалені язики по- {

І тут першими
Ольга Преображенська і 

Раїса Босько першими се
ред молоді радгоспу Мало- 
внсківського цукрокомбіна- 
ту відгукнулися па заклик 
комсомолу — йти працюва
ти на ферми. Стали телят
ницями.

Зараз дівчата доглядають 
по 40 телят і добиваються 
добового приросту кожної 
голови по 750 — 800 гра- 
мів.

ому (I 
Де-І[ 

’ К.П1ГЫ1 ниыцшц^ш 1 J/A"» U1UMVU1 Л.1ГІПП ПО” ’
І лум'я пожирали дощані будівлі. Горів центральний1 
І склад аптекоуправління.

Юнаки, похилого віку чоловіки
І вів сюди нещасний випадок, самовіддано
І врятовувати державне майно.

л Тріскотіли дошки, лопалися склянки з

Ї жиром, летіла гарячими бризками кислота, але ніхто
не відступав. Все більше і більше людей вступало в р 
боротьбу з вогнем. Утворився живий конвейєр, пор 

4 якому передавали врятоване майно. А коли забили р 
Р брандебойти,десятки рук підхопили шланги. І полу-р 
<• м’я відступило.

ЇТоді всі побачили високого, стрункого хлопця. Об-( 
личчя в сажі, сорочка пристала від поту до тіла, І [ 
брюки пропалені, але очі дивились весело, жваво.

. Це Степан Леонтійович Охрименко, вагар Кірово- 
\ ГПЯ F1 Г А ПАПімі А 11 Я ТГЪ П І nL n KtlQH

Ї жиром, ЛЄТІЛ 
не відступав, 
боротьбу З І

всі, кого при
кинулись

риб'ячим

1. ТЕЛЯТНИК.
м. Мала Виска.

і градської нафтобази. А поруч Анатолій Вольдинер, 
р технік стоматологічної лікарні, Валерій Малюченко, 

І сліосар заводу «Сільгоспдеталь» і багато інших.

І— Скажіть, як не побоялися ви кинутися в по
лум’я? Це ж небезпечно.

— Небезпечно? Знаєте, якось, навіть і не подумав . 
про це. Бачу горить, поспішив гасити, — так відпо-І* 
вів юнак. І*

— Особливого ми нічого не зробили, — втрутився 1 
в розмову Анатолій Вольдинер. Кожний поступив би \ 
так. •

І я погодився з ними. Саме так! Бо хіба може по- > 
ступати Інакше наша чудова радянська молодь.

В. полонськии.

|І 
|І
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«МОЛОДИИ КОМУНАР»
10 травня 1901 р., 2 стор.

Кіровоград.

ЛюДить свою професію Євдокія Багрій Працюючи см- 
в колгоспі імені Димитрова Кіровограде«™ 

оайону вона віддає роботі багато часу і вміння. Тому * 
успіхи у неї непогані? по 18 поросят від свиноматки оад- 
жала вона з минулому році. Зараз Дівчина бореться u 
ще більші показники.
’ На знімку: Євдокія БАГРІЙ.

f* s

Фото А. ПОРТНОВА,

Щеголяєву
лій Решетняк, втік з кол
госпу. Оберемо Василя Ще- 
голяєва. Він у нас новень
кий.

Після обрання секрета
рем «новенького» все зали
шилося по-сгарому. Органі
зація перебувала у довго
тривалій сплячці. Збори не 
скликалися, хоч саме жит
тя підказувало молоді об
говорити 
починань 
мольців, 
них. Та 
збори, коли навіть 
сплачував лише дехто

чимало хороших 
сільських комсо- 
відгукнутися на 
що говорити про 

внески 
з 

комсомольців. І то не регу
лярно.

— Збори в колгоспі імені 
XXI з’їзду КПРС? — пере
питує секретар Новопразь
кого райкому ЛКСМУ Л. 
Білко. — Аякже, були не
давно. Наш інструктор В. 
Недвига проводив. Зобов’я
зання тоді брались...

Виявляється, що В. Не
двига побував У колгоспі 
як «представник району» і 
разом з В. Щеголяєвим не 
зумів навіть зібрати вісім
надцяти комсомольців. З 
тим і поїхав у Нову Пра
гу, де запевнив секретаря 
райкому, що збори пройшли 
«на високому рівні».

Щоправда, через кілька 
днів після візиту В. Недви
ги в колгоспі імені XXI 
з'їзду КПРС, на стіні у ка
бінеті голови артілі(?1) з’я
вилися яскраво оформлені 
«Соціалістичні зобов’язан
ня комсомольської органі
зації артілі імені XXI з’їз
ду КПРС», привезені ін
структором райкому. Вони, 
як виявилося пізніше, були 
не під силу вісімнадцятьом 
чоловікам.

Проти графи «Виростити 
штук пгиці» Стояла цифра 
«1010». Цікаво, хто ж буде 
виконувати це зобов’язання, 
коли на птахофермі пра
цюють колгоспники далеко 
не комсомольського віку? 
Наперекір своїй совісті, В. 
Щеголяєв ще в березні зві
тував на папері, щп виро
щено 1500 голів птиці. Біль
ше того, щоб замилити очі 
райкомівцям, секретар ви
гадав цифру «148» і подав 
її як частину виконаного 
зобов’язання по вирощуван
ню кролів.

Не заставили себе чека
ти іі Інші цифри, взяті з 
стелі. Жодного юнака чи 
дівчини з початку року не 
направлено на тваринниць
кі ферми. А В. Щеголяєв.

не задумуючись, строчить 
на папері: січень — 1, лю
тий — 2.

— Звідки ж взялися ці 
цифри? — запитуємо в сек
ретаря.

— А це ті люди, що й ра
ніше працювала на фермі. 
Треба щось же-ставити...

В одному з найбільших 
колгоспів району працює па 
фермах всього дві комсо
молки. А між тим, по ви
робництву молока артіль 
імені XXI з’їзду КПРС зай
має в районі передостаннє 
місце. Що ж зробив комі
тет комсомолу, очолюваний 
зоотехніком В. Щеголяє- 
вим для того, щоб підняти 
надої, позбутися відставан
ня? Нічого. Членів коміте
ту, бачте, це мало хвилює. 
А сам Василь до роботи та
кий же холодний і інерт
ний як і до свого доручен
ня.

В. Щеголяєв роботу ком
сомольської організації до
вів до занепаду. Ще не так 
давно в артілі працювали 
73 члени ВЛКСМ. Вони все 
ще числяться в книзі облі
ку первинної 
колгоспу імені 
КПРС. Василь 
стає її, щось 
на пальцях, а потім, не при
ховуючи свого пасивного

організації
XXI з’їзду 

спокійно ли- 
перерахбвує

нічим
ставлення до немішвц 
справ, байдуже відчозія«.

— А насправді у нас її 
комсомольців. — І Д&ДіС - 
Розбіглися хто куди. Одні- 
на підприємство, інші и 
відгодівельннй пункт, ЧИ з 
сусідні колгоспи.

Нічого, абсолютно нічого 
навіть не подумав зроїш 
він для ТОГО, щоб ПОЗ-'-й. 
ти «біженців» назад, ідй 
їх прикладу не слідувглг 
інші. -З

Викликає подив та лож 
ція, яку зайняв Новопразм 
кий райком ЛКСМУ пой* 
ношенню до первинної ор
ганізації колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС і її секретдо 
В. Щеголяєва, який, про* 
ті-решт, заявив, що керр 
вати організацією у ните 
немає ніякої охоти. То*і 
дозволено запитати сеФ* 
та рів Новопразького рая»’ 
му ЛКСМУ М. Заболон? 
і Л. Білка: до якого 
вони спокійно спостеріга
тимуть за бездіяльністю В. 
Щеголяєва і чекатинпь п- 
мопереродженпя безіїив* 
тивної людини у справжньо
го вожака молоді?

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
спецкор- «Модрд*г* 
комунара».

с. Мошорино, 
Новопразького ріАой?»

о
а□
о□□□□
о□□
§ О ........... — шарц /1\исан 3 села
О Знам ямського району Олександр Ярнфа приход«»3**
о му п яним, грубо поводив себе з дружиною,
□ ним сином, старою матір’ю
□ М МЛ------- ------
□□□□□□□□□□□□
а□□□□
а□□□а□□□□□□□

- S
аІаЛИСТИ

і не були надруковані м»

Довгий час чоловік Марії Жосан з села A®**

---- у іпиіір IV. _ ,
. Жосан неодноразово зверталася в сільську 

але і це не допомогло. Тоді воня написала до 
листа, який було надіслано для вжиття заходів У ■' 
м янськмй міський відділ міліції.

присутності дружини О. Ярнфа запевнив 
'їв міліції, що він змінить своє ставлення до є4 “■

новсіИІІАГАКпп-:ГІЮШНпВатського відділка радго^у 
те шп з иГпЙ0ИУігІ?А ^иРта написала в гззе1; й,і- 
нюютк вНЯ 960 РОКУ На їхньому ВІДДІЛ 
Ціоіоть радіоточки.
кишм3п^Н”К ^"овської райконтори зв’язку 
мйпк .ОВ1Д(^,ИВ Редакцію, що наведені в лнсГ!

“ игі тп-ІСВД’ Пошкодження на лінії ліквідоване-
І р діоточки у відділку радгоспу працюють но? ■.
□ о 
□ 
□ □ □

□ ний інвентар

п . * * * .
Д0 редаккії колгоспник артілі «КоМУ;,,С і 

копгпгпіЬп°Г° району М. Дремлюк писав про '^.г 
ний іиПаи^л3анед^аномУ стані знаходиться прота‘‘

І ми^ЄпАппар-Партійно‘ організації тов. Баланд 
° ГіротппТжр110’ фактн’ наведені в листі, 
_ ротппожежний інвентар відремонтовано.



ПІОНЕРСЬКЕ ЛІТО
О УСЬОМУ відчувається 

енергійне втручання 
весни. Ось і в школі якесь 
особливе пожвавлення. Йде 
остання чверть навчання. 
Потім екзамени, і зустрі
не школярів привітне літо.

Як найкраще організу
вати таку зусгріч, відпочи
нок дітей? Про це за дав
ньою традицією піклується 
завжди старший брат піо
нерів — комсомол. Велика 
турбота у нього: треба, щоб 
діти водночас набрались 
сил, набули нових знань 
і вміння у піонерських 
профспілкових таборах, по
зашкільних дитячих закла
дах, у клубах, бібліотеках, 
на стадіонах.

У нашій області нагро
мадився великий досвід 

різноманітних форм органі
зації літнього відпочинку 
школярів. Добре зареко
мендували себе табори 
старшокласників. Саме вони 
дають можливість поєдну
вати суспільно-корисну пра-

ЦЮ з ПОВНОЦІННИМ 
чинком. 185 таких 
працюватиме в цьому році. 
Дещо схожий зміст роботи 
матимуть колгоспні і між
колгоспні піонерські табо
ри, в яких відпочине пончд 
10 тисяч школярів.

Та особливо принадно 
для багатьох юних ман
дрівників у вільний час об
любувати на карті незна
йому точку, затягнути міц
ніше рюкзак, і рушити 
назустріч принадам, степо
вим вітрам і вечірнім ба
гаттям у лісовому спокої. 
Туризм — улюблений від
починок школярів. Понад 
70 тисяч юних туристів об
ласті вирушать влітку в 
обласний туристський табір 
в Криму, в Москву, Київ, 
Ялту тощо. Піонери та 
школярі Кіровоградщини 
візьмуть участь у республі
канській експедиції, при
свяченій 40-річчю піонер
ської організації.

Як завжди, цікаво

відпо- 
таборів

спла-

Ä обкомі ЛКСМУ

Для колгоспних малят
Педагогічний колектив, рада піонерського активу 

та гуртківці Кіровоградського Палацу піонерів трима
ють тісний зв’язок з своїми підшефними—вихованця
ми дитячих садків і ясел.

На честь XXII з’їзду КПРС колектив Палацу піо
нерів вирішив надати шефську допомогу колгоспним 
дошкільним закладам області.

До Дня захисту дітей в кожен район будуть відіс
лані подарунки кіровоградських піонерів для колгосп
них малят: іграшки, літній одяг, обладнання.

Працівники та гуртківці Палацу піонерів зверта
ються до всіх директорів шкіл, позашкільних установ, 
педагогічних колективів, піонерів та школярів області 
підтримати їх починання з тим, щоб на літній пері
од 1961 року повністю забезпечити всі колгоспні дитя
чі садки і ясла іграшками та обладнанням.

Ініціатива колективу Кіровоградського Палацу піо
нерів розглянута І схвалена
^авявяая« івоаваец

і ХРОНІКА
і культурного

ЖИТТЯ
2 |_1 АСТИМИ гостями серед 
в ~ трудівників соціалістки- _ 
□ них ланів е агіткультбрига- ■
■ да Маловисківського район- “ 
2 ного Будинку культури. ■ 
2 Тільки за останній час ■
■ культармійці зробили десять 2 
в виїздів у колгоспи району І ■ 
° обслужили близько трьох ■ 
а тисяч трудівників села.
в Концертна програма має 5 
а два варіанти: перший пока- о
■ зуеться під час обідньої пе- 2 
а рсрои в полі, другий при- ■ 
® значений для вечірніх ви- ■
■ ступів у клубі. ■

Т. ЇВАЩЕНКО. і
♦ ф ф

нована краєзнавча робота 
в школах Онуфріївського 
району. Тут створюються 
експедиційні загони, які 
під час походів збирати
муть матеріали для кімнат 

піо перської 
| слави, експона-

— — ти для виста
вок: «Твій во

жатий — комсомол», «Не
розривний зв’язок трьох 
поколінь нашого народу— 
комуністів, комсомольців, 
піонерів». Учні району по
бувають у містах: Москві, 
Києві, Краснодоні, Дніпро
петровську, Ялті.

Як і в минулі роки, пра
цюватимуть табори піо
нерського активу, юних 
натуралістів, туристів, тех
ніків, спортсменів, де мож
на буде придбати одну із 
спеціальностей піонерського 
інструктора.

Ну, а якщо з якихось 
причин ти не зміг поїхати 
в піонерський табір і не пі
шов у туристський похід? 
Не сумуй. Тебе чекатимуть 
місцеві табори з харчуван
ням. Адже завдання ком
сомолу — зосередити вліт
ку головну роботу з дітьми 
за місцем їх проживання. 
Ось тут велика надія покла
дається на молодь підпри
ємств і установ, яка повин
на взяти шефство над об
ладнанням дитячих май
данчиків у парках, скверах 
і у подвір’ях великих бу
динків, послати вожатими 
у денні табори з харчуван
ням кращих своїх товари
шів.

Літо ось-ось, не чекаючи 
дозволу, владно вступить 

в свої права. Тож треба 
вже зараз подбати не лише 
про забезпечення таборів 
вихователями, але й добре 
обладнати їх, щоб своєчас
но відкрити.

Почалась * гаряча пора 
підготовки до піонерського 
літа. І, звичайно, честь зай
няти командний пункт у 
цій важливій роботі надає
ться райкомам і міськко
мам комсомолу.

Т. ЧЕРНУШЕНКО, 
заступник завідуючо
го відділом шкіл об
кому ЛКСМУ.

ПОВІСТЬ
ПРО МОЛОДІСТЬ

КНИГИ НАШИХЗЕМЛЯКІВ
М. Л. Кропивницького
В цьому році в літера

турному житті нашої обла
сті сталася значна подія: 
у видавництві «Радянський 
письменник» вийшла перша 
книга бобринчанина Мико
ли Смоленчука. Повість 
«Степи полинові» — твір 
про тяжку, мов полин, гір
ку юність корифея україн
ської сцени Марка Лукича 
Кропивницького. 
охоплює першу 
життя видатного 
та.

Марко Лукич 
ницький народився 7 трав
ня (25 квітни) 1840 року в 
селі Бежбайраки, поблизу 
Єлисаветграда, в сім’ї пра
вителя поміщицьким маєт
ком, Тяжкими були дитячі і 
юнацькі роки письменника.

«Марко загорілий , опець
куватий хлопчик, у поруді
лому від сонця брилику і 
коротких штанцях...» Та
ким ми зустрічаємо його на 
перших сторінках твору.

Батько, хоч і любив 
на, але, вважаючи, шо 
бить для нього добро, 
давав на 
міщицькі і попівські сім’ї. 
Спочатку до шляхтича Р,уд- 
ковського, потім князя Кан- 
такузена, офіцера Бракера 
та попа Нестеровського. 
Кожен з цих «вчителів» по- 
своєму жорстоко знущався 
над хлопчиком і намагався 
використати його як батра
ка.

В 1850—1856 роках Мар
ко вчився в повітовому учи
лищі. Тоді ж вперше він 
побачив виставу любитель
ського гуртка. А незабаром 
бобринчани захоплено апло
дували Маркові — талано
витому виконавцеві ролі 
Петра в п’єсі сНаталка 
Полтавка».

Кропивницькому не дове
лось здобути освіту ні в 
гімназії, ні в університеті. 
Двері цих учбових закладів 
були закриті для тих, хто 
не міг документально довес-

Книга 
половину 

драматур-

Кропив-

виховання в

си- 
ро- 

від-
по-

ха-

їм свого дворянського по
ходження.

Починаються роки вис
нажливої канцелярської ро
боти. Справжніми його вчи
телями і наставниками ста
ють твори Шевченка, Пуш
кіна, Лєрмонтова, Гоголя, 
Тургенєва, Герцена.

Гостру викривальну
рактеристйку кріпосництва 
— тяжкого горя народного, 
при якому сам письменник 
прожив понад десять ро
ків уже свідомого життя, 
дав він пізніше в своїх п’є
сах: «Доки сонце зійде, ро
са очі виїсть» та «Перед 
волею».

Зблизившись з майбутнім 
великим українським дра
матургом і театральним 
діячем Іваном Тобілевичем, 
який теж служив тоді в 
Бобринці канцеляристом, 
Кропивницький разом з ним 
створює любительський
драмгурток.

У виконанні ролей Петра 
(«Наталка Полтавка»), 
Стецька («Сватання на Гон- 
чарівці»), Лопуцьковсько- 
го («Шельменко-денщик») 
виявився великий артистич
ний талант 
го. Там же, в Бобринці, в 
1863 році він 
першу п’єсу з 
після реформи 
Старостенко», а згодом п’є
су «Помирились».

Повість закінчується тим 
періодом, коли в 1871 році, 
залишивши роботу канцеля
риста, Кропивиицький по
ступає в Одеський «Народ
ний театр Маркових і Чер- 
нкшова», де з великим успі
хом дебютує в ролі Стець
ка.

На сторінках твору ми 
зустрічаємося також з чле
нами талановитої сім’ї То- 
білевичів, з композитором 
Петром Ніщинським та ба
гатьма і піші ми представни
ками театрального 
цтва.

Хотілось би, щоб 
шій роботі над 
більш виразно був показа-

Кропивниць-

пише свою 
життя селян 

«Микита

бюро обкому ЛКСМУ.

: е
їу КАМБУРЛПВ С Ь К І Я ■ 
2 бібліотеці, якою завідує ■
■ В. Довгопол, проведено чн- 2 
2 тацьку конференцію на те- ■ 
« му: «За комплексну мелані- 2
2 зацію вирощування кукуру- ■
3 дзи» та «Люби свою профе- ° 
2 сію» (для працівників ферм). ■ 
2 Завідуюча Павлиської се- ■
■ лищної бібліотеки комсо- ■ 
а молка Л. Міщенко влашту- ■ 
2 вала книжкову виставку ■ 
а «Весна — Іспит для хлібо- 2
■ роба».
2 На період посівної кампа- а
■ нії в бібліотеках району ор-2

------ “ ІЗ ■
літератури, ї

■

° гаиізовано 47 пересувок, 
я иунктів видачі 
q виділено 108 книгонош.
I Т. ЗІНЧЕНКО.
■ ОиуфріївськиЛ район.

• • •■ ■

2 у БУДИНКУ культури іме-■ 
а ні Калініна була по- 2 
2 ставлена п’єса В. Губарева ■ 
в «Павлнк Морозов», підго- в 
2 товлепа дитячим драмгурт- ■
■ ком під керівництвом М. Ле- ■ 
в ваидовського.
2 Юні глядачі тепло сприй- 2
■ ний спектакль. Роль Пав- а 
в лика Морозова виконував 2 
2 Учень 7 класу Кіровоград- ■ 
а ської середньої школи ДЕ« 
а Сіма Равський, брата Пав- 2 
2 лика — Федюшу грав чет- ° 
в вергокласннк 24-І школи ВІ- в 
2 тя Петров.

О. ГУДАЛОВ. а
■ а 
• м. Кіровоград.
Заявввввааааааааваааввааавї

мисте-

в даль- 
повістю

У місті Хрущове живе багато молоді. Більшість юнаків І 
дівчат працює і вчиться. Всі вони — читачі міської бібліотеки.

На знімку: студенти-заочннки готуються до екзаменів. Злі
ва направо: шофер заводу залізобетонних споруд Леонтій РЯ
БОВ, інженер Михайло ДАНИЛОВ, робітниця автотранспортно
го управління Людмила МАЦАНАРАС.

Фото Г. ЧОБІТКА.

■я

ХАИ КОРИСТУЮТЬСЯ ВСІ
нового, комуністичного все 
в наше життя.
сільська бібліотека запро- 
форму користування кни- 

комуністичного

3 кожним днем паростки 
більше і більше проникають

Нещодавно Бережинська 
вадила в своїй роботі нову 
тами. В бібліотеці складено картотеку 
користування творами літератури. Читачі дали згоду, 
щоб їх книгами користувались всі відвідувачі бібліотеки.

Але не книги здали вони. В бібліотеці складено карто
теку з карток, на яких описано кожний твір з власної 
бібліотеки читачів. На видному місці, біля картотеки, 
вивішено оголошення такого змісту:

«Шановні читачі! До ваших послуг — картотека кому
ністичного користування книгами. За допомогою цієї 
картотеки ви зможете одержати потрібну вам книгу з 
власних бібліотек читачів, прізвища і адреси яких зазна
чені на картках. Активніше включайтеся в комуністичну 
форму користування книгами!».

В картотеці — твори з бібліотек робітника дослідного 
господарства заводу «Червона зірка» М. Цуканова, сту
дентки кооперативного технікуму О. Об’єзчик, пенсіо
нера А. Грішнова та інших. Картотека поновлюється но
вими картками книг.

Ця форма роботи дозволяє ще повніше задовольняти 
вимоги і запити наших читачів. # Б0ВДДрЕНК0.

Кіровоградський район.

ний образ матері М. Кро
пивницького, артистичні на
хили якої, безперечно, бу
ли вирішальними для Мар
ка. Потрібна також більш 
копітка робота і спостереж
ливість, уникнення деяких 
протиріч і неточностей.

Бракує авторові і спо
стережливості за природою. 
На сторінці 69 читаємо:

«Ось з-під коліс вискочив 
їжак і прудко шмигнув у 
траву... Розсовуючи траву, 
помітив гніздечко. Перепе
лята з невдоволеним щебе
том знялися в небо».

їжак не скакає прудко 
при наближенні небезпеки, 
а скочується калачиком, го
лодний його рятівник — ко
лючки, а не ногн. Перепеля
та не знімаються в небо, 
а розсипаються в густій 
траві.

Зустрічаються в книзі не
точні вислови. На сторінці 
228 автор пише: «Навести 
порядок у своїх почуван
нях» (напевне, в почуттях); 
стор. 220: «Надто хвиля
стий, запальний ти, Мар
ко! — тихо промовив Іван». 
Слово «хвилястий» більше 
відноситься до зовнішніх 
ознак. Хвиляста поверхня 
тощо.

На стор. 93 йдеться про 
те, що Маркова голубка 
потрапила в руки двірника 
Силка:

«А коли довідався про го
лубенята, то зразу запросив 
четвертака, чим довів хлоп
ця до сліз.

— Змилуйтесь! Де ж я 
того гривеника візьму! — 
зітхав Марко».

Четвертак і гривекик — 
різні речі.

Всі ці недоліки легко ви
правити в наступних видан
нях, І повість буде повно
цінним помічником у справі 
вивчення епохи життя ( 
оточення молодого М. Кро
пивницького.

Г. ПОЙЧЕНКО, 
викладач літератури 
радпартшколи.
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ВІДМІННИКИ
р ІВНА, чиста
* ріжка, посилана 
піском, веде до Ону- 
фріївської дитячої 
бібліотеки. Біля при
міщення стоїть група дітей.

— Чому так рано?
— Нам треба. Сьогодні приїжджають 

Тетяна Олексіївна і Лідія Григорівна. 
Ми хочемо їх поздоровити. З успішною 
здачею екзаменів в інституті.

Дитяча бібліотека — Найулюбленіше 
місце відпочинку онуфріївської дітвори. 
Все приваблює тут юних відвідува
чів: невеликий, але затишний читальний 
зал, м’які стільці, диван, вазони з жи
вими квітами, розкладені на столах під
шивки журналів і газет; антирелігійний 
і краєзнавчий куточки. Допитливі зав
жди можуть ознайомитися в бібліотеці 
з історією рідного краю.

Коли якийсь школяр завагається у 
своєму виборі, на допомогу йому прий
дуть уважні бібліотекарі. Для Т. Пог
рібної та Л. Колмач немає більш улюб
леної справи, ніж робота з читачами. 
А їх кожного дня приходить немало — 
660 дітей обслуговує бібліотека. Таку 
кількість читачів вдалося залучити зав
дяки впровадженню відкритого досту
пу до книжкового фонду. Для цього ви
ставлено близько 12 тисяч томів різної 
литератури. Вся вона розміщена на по
лицях за окремими розділами і темати
кою.

У кожного з юних читачів — свої сма
ки. Учень 7-го класу Вітя Скляр захоп
люється книгами з історії, учениця 6-го 
класу Галя Удод любить читати про свій 
край. Уміло керує читанням дітей " 
дія Григорівна. Наблизившись до сто
лу видачі, чуємо:

— Галинко, сподобалася тобі 
книжка?

— Дуже.
— А що в ній найбільше зацікавило?
Дівчинка спершу невпевнеьо, а потім 

сміливіше розповідає про окремі епі
зоди із книги М. Трублаїні «Шхуна «Ко
лумб».

Ліня

— А тепер візьми повість П. Байдебу- 
ри «Таємниця степового шурфу».

На допомогу бібліотекарям прихо
дять активісти. Для Люди Іванеико, 
наприклад, цікавішого немає, як пора
дити комусь прочитати хороший твір. 
Вона вже самостійно проводить огляди 
книг. Он, серед групи дітей, лунає її 
дзвінкий голос.

— Всі ми з захопленням читаємо при
годницькі романи про незвичайні подоро
жі в далекі таємничі країни. 1 хто з нас 
пізнього вечора не переносився думками 
в нетрі Африки, на береги Амазонки, в 
джунглі Індії... А чи знаєте ви, що на 
наших вікнах в бібліотеці, школі і вдо
ма поряд з* нами живуть «мандрівники», 
які прибули до нас з найвіддаленіших 
місць земної кулі? Всім відомі такі 
кімнатні рослини, як фікус, фуксія, баль
замін, олеандр. Але, мабуть, мало хто 
знає, що всі ці квіти зробили великі ці
каві подорожі, перш ніж потрапили на 
наші вікна. Про це ви можете прочи
тати в книзі М. Верзиліна «Путешест
вие с домашними растениями».

Оиуфріївська районна бабліотека для 
дітей проводить різноманітні форми ро
боти з читачами: бесіди, конференції, 
літературні ранки, диспути, обговорен
ня книг.

До XXII з’їзду КПРС Т. Погрібна і 
Л. Колмач зобов’язалися допомогти 
працівникам сільських бібліотек району 
добитися звання відмінників праці. Ра
йонна бібліотека вже одержала це ви
соке найменування.

В. ШИШЛОВА, 
дирекюр обласної бібліотеки для 
дітей та юнацтва імені А. Гайдара.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
10 травня 1961 р., З стор.



КУТОЧОК АТЕЇСТА
-

— Батько мій загинув 
на фронті, — почав розпо
відати Володимир В’юцик. 
— Мати весь час працю
вала в колгоспі, і догляда
ти мене, коли був малим, не 
могла. Ось чому дитячі ро
ки я провів у своєї бабусі 
Тетяни, яка фанатично ві
рила в бога. Вона й почала 
привчати мене до молебнів, 
до різних обрядів, змушу
вала молитися вранці і вве
чері. Боячись «кари божої», 
я робив усе, що вимагало
ся. Поступово звик до ри
туалів, часто бував у церк
ві, навіть коли вчився у 
старших класах. Мене доб
ре знали служителі «храму 
божого». Одного разу свя
щеник Стрельников запро
сив:

— Ходімо до сусіднього 
ставу на рибалку.

З собою благочинний за
хопив пляшку самогон^' (він 
рідко коли ходив без пляш
ки в кишені), кілька шмат
ків жареного м’яса. «На- 
рибалились» ми так, що лед
ве додому допленталися. 
Стрельников всю дорогу за
певняв, що гріха нам не 
буде, бо ми щодня молимо
ся богу. Простить, мовляв, 
«Всевишній» і за з’їдене у 
піст м’ясо. В пориві відвер
тості проговорився, що по
кинув першу дружину і од
ружився з іншою, та все 
радив:

— Поступай у духовну 
семінарію. Навчу, як збіль
шувати доходи. Сите жит
тя буде забезпечене, повір 
мені...

виноснти 
з-під ви-

із свяще-
часто

— А то якось отець Єли- 
сей, — розповідав далі Во
лодимир, — прийшов на бо
гослужіння напідпитку. Я 
помітив, як він у вівтарі 
хлистав вино з пляшки. Піз
ніше пояснив, що все це ро
биться з волі божої. «Без 
нього жодна волосина з го
лови не впаде», твердив 
Єлисей.

Мені, як паламареві, до
водилось часто 
з вівтаря пляшки 
на і самогону.

Майже кожний
ників, яких я знав, 
пиячили, привласнювали 
церковні кошти. Пригадую, 
якось приїхав до нас новий 
«батюшка» Єгор. На дру
гий день він заявив, що 
відправи не буде, бо йому, 
мовляв, 
сім’єю.
каси 150 карбованців, та й... 
не повернувся більше.

Уважно слухають присут
ні розповідь Володимира. 
На сьогоднішньому атеїс
тичному вечорі це один з 
найцікавіших виступів. 
Кожному хочеться взнати 
правду про церковників. А 
хлопець говорить про те, як 
допомогли йому вийти з 
пітьми на світло вчителі 
Голнківської аередньої 

школи, в якій закінчив 10-й 
клас, пояснює, чому пішов 
вчитися в Олександрійський 
культосвітній технікум.

— Я дуже вдячний вчи
тельці природознавства з 
Голнківської середньої шко-

треба їхати за 
Взяв з церковної

вірили, тепер-прозріли
ли Настасії Гнатівні Тре
тяк.. Вона давала мені чи
тати різні атеїстичні книги. 
Найбільше захопився я 
брошурою Єм. Ярославсько
го «Як народжуються, жи
вуть і вмирають боги», чи
тав її з захопленням, крадь
кома від баби.

З не меншим інтересом 
слухали всі і виступ ко
лишнього пресвітера Олек- 
сандрівської секти христи- 
ян-баптистів С. Ю. Костен
ка.

— Чим більше читав я 
біблію і євангеліє, — гово
рить він, — тим менше віри 
в існування бога залишало
ся в моїй свідомості. В цих 
книгах стільки протиріч, що 
приходиш до думки: «все 
це вигадки пусті». Та й 
проповідники, «святі отці», 
очевидно, мало вірять у «бо
жий суд», бо порушують 
заповіді на кожному кроці. 
В євангелії від Матвія 
сказано: «не збирай собі 
скарбів на землі, де міль 
та іржа знищують усе і зло
дії підкопують і крадуть, 
а збирай собі скарби на не
бі». Чому ж тоді керівники 
сект і священики більше 
дбають про благополуччя на 
землі? Успіхи радянської 
науки в освоєнні космосу 
остаточно переконали мене, 
що ніякого бога немає. Не 
хочу перебувати на непра
вильному шляху, обдурюва
ти себе й інших. Не буду 
більше відривати людей від 
активної боротьби за краще

майбутнє всього людства.
— Правильно сказано, — 

підтримує ці слова колиш
нього пресвітера новий про
мовець — житель с. Бовтиш- 
ки К. С. Косенко. — Адже 
скільки шкоди господарству 
приносять релігійні віруван
ня. Починається, приміром, 
сівба в колгоспі. її треба 
провести за 5—7 днів, а тут 
якесь релігійне свято піді- 
спіє. 1 віруючі не виходять 
на роботу, бо це, мовляв, 
гріх. Та мало того, напиваю
ться, зчиняють бійки, горла
нять на вулицях. Нам треба 
будувати хороше життя на 
землі, а не слухати теревені 
проповідників про потойбіч
ний «рай».

На закінчення вечора для 
присутніх було продемон
стровано кінофільми «Піп з 
Голубного», «Правда о сек
тантах», «Как человек соз
дал бога», «Репортаж із 
тьми».

Всі виступи транслювали
ся по радіо для жителів 
навколишніх сіл.

Так пройшов вечір для ві
руючих і не віруючих у Бов- 
тиському сільському клубі 
Олександрівського району. 
Провели його члени агітбри
гади, створеної при район
ному Будинку культури, ра
зом з працівниками сіль
ських культосвітніх закла
дів С. В. Марченком і К. К- 
Бойко.

Подібні вечори вже від
булися в багатьох колгоспах 
району.

Активна науково-атеїстич
на пропагада, в проведенні 
якої беруть участь і комсо
мольські організації району, 
приносить відчутні наслідки. 
Так, припинили існування 
дві общини і двома церква
ми стало менше. Розпалися 
секти баптистів у с. Михаі.- 
лівці та в районному центрі. 
Колишні сектанти виступа
ють тепер на вечорах, роз
повідають про справжнє об
личчя проповідників-мрако- 
бісів. А це справляє найкра
ще враження на тих, хто ше 
не вийшов з темряви не
уцтва.

Н. БАБИЧЕНКО, 
методист обласного 

• Будинку народної 
творчості.

ОПОВІДАННЯ

Борис СИЛАЄВ

іНеД

ЧИ ЗМІНЮЄТЬСЯ 
ЗЕМЛІ?

незвичайнії-різкими і
* ми явищами погоди ба
гаті 1960 і 1961 роки. На 
європейській території 
СРСР за весь минулий рік 
не було жодного по-справ
жньому холодного місяця. 
На азіатській же території, 
навпаки, в 1960 році біль
шість місяців була більш 
холодна, ніж завжди.

Зовсім незвичайним вия
вився останній місяць ми
нулого року. В Москві ме
теорологічні спостережен
ня ведуться з 1779 року, і 
за цей час випали три ви
ключно теплих грудня: в 
1824, 1932 і 1951 роках, ко
ли середньомісячна темпе
ратура складала всього бі
ля одного градуса морозу, 
цьому відношенні побив усі 
рекорди: середня темпера
тура була рівно -{-ОД гра
дуса.

Взагалі, за останні роки 
в різних районах земної ку
лі зафіксовано багато не
звичайних явии^ погоди. 
Ось невеликий їх перелік. 
В липні 1954 року була ка
тастрофічна повідь у Ні
меччині. В березні 1956 ро
ку над Австралією пройшли 
страшенні зливи, а в Пів
денній Кореї приміром в 
цей же час спостерігались 
такі снігопади, що товщи
на снігу досягала кількох 
метрів. В квітні 1957 року 
у Франції несподівано на-

зного грависа 
грудень i960 року в

ступило незвичайне похоло
дання, яке нанесло велико
го збитку виноградникам.

Все це викликає природ
не питання: чи не змінився 
клімат Землі?

1~і ЕРШ за все необхідно 
11 відзначити, що вчені 
розрізняють два поняття: 
зміни клімату і коливання 
клімату.

Якщо розглядати історію 
Землі за багато мільйонів 
років, то за цей час, як 
встановлено наукою, клі

мат на земній кулі зміню
вався кілька разів, і зміню
вався різко.

В мерзлому тундровому 
грунті Новосибірських ос
тровів, далеко за Поляр
ним колом, знайдено череп 
тигра, а на Алясці — за
лишки кісток верблюда. 
Подібні знахідки — суттє
ві свідчення того, що ко
лись тут було значно теп
ліше, ніж зараз. 1 навпа
ки, в Індії збереглись за
лишки північної сосни, в 
Африці, в Індонезії і на 
Цейлоні знаходять залиш
ки тварин і рослин, 
рактерних для більш 
лодного клімату.

Причини цих змін кліма
ту поки що точно не вста
новлені. Вчені вказують на 
кілька можливих причин. 
Одна з них полягає в тому, 
що протягом багатьох ти
сячоліть під впливом ін
ших планет сонячної систе
ми змінювалась орбіта і 
нахил осі обертання Землі 
навколо Сонця. Це викли
кало значне збільшення чи

ха- 
хо-
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Є ГОРОМ звали незграб
ного, з похилими плечи

ма хлопця. Цупкий чубок 
спадав йому на лоба. Під 
густими бровами, що зрос
лися на переніссі, блищали 
сором’язливі сірі очі. Хо
див він у коротких брезен
тових штанях та куртці, з 
рукавів якої стирчали кіст
ляві сильні руки.

Вдачі він був м’якої, до
бродушної, але в роботі ста
вав несамовитим. Затиснув
ши ногами деталь, схилив
шись над нею з вогненним 
електродом, Єгор, здавало
ся, забував про все на сві-

ті. Сяйво його зварки мовби 
ніколи не згасало.

Кнопою дражнили дівчи
ну Анюту. Невеличка, непо
воротка в своїй брезентовій 
робі, туго пов’язана жов
тою косинкою, вона хутко 
бігала по цеху, легко пере
стрибуючи через труби, дош
ки й металеві заготовки. 
Обличчя в неї було кругле, 
рум’яне, з чорними бровами 
й яскравими губами. А очі 
насмішкуваті, з татарським 
розрізом, і темні, як краплі 
гарячої смоли...

Після гудка на обід Кно- 
па гукала до Єгора:

зменшення тепли, що над
ходить від Сонця до Землі, 
і, значить, змінювало клі
мат. Інша причина поля
гає в тому, що протягом 
мільйонів років змінюва
лось положення полюсів, 
а також материків по від
ношенню один до одного. 
Шпіцберген, наприклад, в 
сучасну епоху знаходиться 
на широті 79 градусів, а в 
ком' яновугільну епоху зна
ходився на широті 24 гра
дуси.

Але все це відноситься 
до надто далекого минуло
го. А який стан справ у 
наш час? Продовжуються 
ці явища чи вони припини
лись?

За історичний період, 
тобто за останні 2—3 тися
чі років, не відбувалось 
скільки-небудь значимих 
змін ні у взаємному поло
женні материків, ні в поло
женні географічних широт. 
Не було значних змін клі
мату, подібних тим, про 
які ми говорили вище.

Але це, звичайно, зовсім 
не означає, що протягом 
всього цього часу клімат 
скрізь залишався постійним.

Q ДАВНІХ часів до нас 
дійшло багато відомо

стей про ріки, які були го
ловними шляхами, що зв'я
зували між собою народи 
й країни. Відомо, що стан 
рік визначається особли
востями клімату. В 
році, як сповіщають 
писи, на Дніпрі була 
весняна повінь, що люди 
змушені були переселитися 
на гору. А в 1575 році літо 
в запорізьких степах було 
настільки жарким, що ріки
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лярних широтах теплі маси 
повітря частіше, ніж було 
раніш, почали переноситись 
з півдня на південний захід. 
В той же час в південних 
широтах почастішав рух хо
лодних мас повітря з півно
чі. Звідси засухи, обміління 
рік, пилові бурі в одних ра
йонах і грози, великі опади, 
повені — в інших.

На думку багатьох вчених, 
ці зміни в циркуляції по
вітря зв'язані з сонячною 
активністю — явищами, що 
відбуваються на поверхні 
Сонця. Періодично, з цик
лом, приміром в 11 років, 
число і розмір сонячних 
плям різко збільшується. З 
їх ростом збільшується до
датковий потік від Сонця 
заряджених часток. Потрап
ляючи у верхні шари земної 
атмосфери, вони викликають 
магнітні бурі, які потім 
впливають на повітряні течії 
в нижчих шарах атмосфери. 
Примірно -кожні 90 років 
число сонячних плям зро
стає особливо помітно. В 
1958—1959 році помічено як
раз такий максимум соняч
ної активності, тобто най
більше число плям за остан
ні століття.

В наступні три — чотири 
десятиліття сонячна актив
ність буде зменшуватись, і 
разом з цим можна чекати, 
що будуть послаблюватись і 
такі різкі коливання кліма
ту, які спостерігаються ос
таннім часом.

повисихали і в багатьох 
місцях навіть вівці перехо
дили через Дніпро вбрід.

Метеорологічні спостере
ження за останні півто- 
ра-два сторіччя свідчать, 
що на протязі кількох де
сятків років у великих ра
йонах частіше бувають теп
лі зими чи роки, багаті 
опадами, а протягом на
ступних кількох десяти
літь — протилежні явища. 
Однак, повторюємо, такі ві- 
дміності не йдуть ні в яке 
порівняння з тими змінами 
клімату, які спостерігались 
протягом геологічних епох. 
Тому вчені називають їх 
коливанням клімату.

Наше покоління є свід
ком одного з таких коли
вань клімату. За останні 
тридцять — сорок років 
відбулось помітне потеплін
ня Арктики. Межа вічної 
криги відступила на кілька 
сотень кілометрів на пів
ніч. До 1920 року протока 
Югорський Шар замерзала 
завжди до 24 грудня, а в 
наступні роки вона стала 
замерзати на два місяці 
пізніше.

СУЧА СНЕ коливання 
клімату характеризуєть

ся перш за все потеплінням 
зимових місяців в помірних 
і полярних широтах і дея
ким похолоданням в півден
них широтах, наприклад в 
Середній Азії.

Чому відбуваються такі 
коливання? Головною при
чиною їх є зміни в характері 
повітряних течій. Замість пе
реважаючого здебільшого 
на великих просторах пото
ку повітря з заходу на схід

А. КАЦ, 
кандидат географічних 
наук, старший науко
вий співробітник Цент
рального інституту про
гнозів.

— Гей, кінчай!
Хлопець опускав щиток, 

розгублено дивився на неї 
почервонілими очима.

— А й справді... — мим
рив він, нерішуче вибиваю
чи недогарок електрода.

— Ні, стривай! — Кнопа 
брала його за рукав і пиль
но дивилася в обличчя. — 
Як по-твоєму, людям їсти 
треба? Люди можуть без 
їжі?

— А й справді... повторю
вав він. — А хіба що?

— Люди не можуть! — 
суворо прорікала Кнопа. —• 
Гроші є?

— Вчора ж у кіно...
;— На, марнотрате. У по- 

лучку віддаси... Мотай в 
їдальню! Принесеш ковба
си, кефіру, сто грамів цуке
рок...

— Сто цукерок... — зітхаз 
Єгор.

— Хутко. Одна нога тут, 
друга там.

Це була нерозлучна пара. 
Удвох вони прийшли з 
ФЗН, удвох стали за один 
верстат і удвох— в цеху ні
хто в цьому не сумнівався— 
мали й свій вік прожити.

І смішно, і зворушливо 
було, коли, зустрівшись, 
хлопець дивився на малень
ку Кнопу з неприхованим 
захопленням, німіючи під 
її пильним поглядом.

Цех виконував замовлен
ня на металеві трапи для 
механічної дільниці. Робота 
нескладна. Треба було зва
рити східці й площадки. 
Щоб ноги людей не ковза
ли, наварювали зигзагуваті 
шви. Дехто з електрозвар
ників натомість 
ні слова, як от: 
«трап»...

Насунувши на 
хисні щитки, на 
рибалки над річкою, зручно 
вмощувалися зварники, міц
но затискували держаки з 
електродами. Крізь синє 
скло вони бачили, як кипить 
розтоплений метал, бушує 
«кратер» під білою дугою. 
Сталь бралася бульбашка
ми, бризкала, остигала фіо
летовими швами, помережа
ними темними смугами 
шлаку.

Дівчина, мов забрало, від
кинула щиток, ліктем штовх
нула хлопця, що сидів ПО
РУЧ-

— Дивись, — мовила во
на, — сила!

На листі холонули нерів
ні букви її імені: «Ашота».

Хлопець замінив елек
трод, стукнув кінцем по ста
лі, і голубе сяйво заграло 
по листу, виплавляючи ве
ликі букви: «Єгор».

— Шабаш, хлопці!.. Обід!
З їдальні Єгор і Кнопа 

прийшли останніми. Вони 
злізли на трап і здивовано 
завмерли. Сталевий лист 
виблискував буквам ні 
«Анюта + Єгор=любов».

писали різ- 
«мех, нех»,

обличчя за« 
трапах, мов

Далі буде.
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