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НОВОМИРГОРОДЦІ
ПІДТРИМУЮТЬ!

(Розмова з секретарем райкому 
комсомолу Миколою Грабовим)

НА 4240 гектарах комсомольці і молодь Новомирго- 
родського району зобов’язалися виростити

50 центнерів кукурудзи в зерні. В усіх артілях 
комсомольських гектарах види на урожай чудові. 
Особливо радують око плантації ланки Галини Гон
чар з колгоспу «Комуніст», яка зобов’язалася одер
жати на 20-гектариій ділянці по 130 центнерів кача
нів. На славу виросла чудесниця на 30-гектарній 
ділянці ланки Клавдії Зайцевої з артілі імені Дзер- 
жинського. Дівчата борються за 100-центнерний 
урожай зерна. На кожному стеблі тут є по 2—З, 
а то й 4 великих качани.

— Та цаші юнаки й дів
чата, — розповів 
кореспонденту 
райкому ЛКСМУ 
Грабовий,— добре розумі
ють, що не той врожай, що 
в полі, а той, що в коморі. 
(Тепер вони старанно готую
ться до збирання короле
ви полів на зерно, 
сомольські організації 
госпів району дружно 
трчмують 
сомольців 
лу імені 
АРІЙСЬКОГО 

правліннями 
ді кукурудзоводи 
робочі плани 
жнив». До ладу приведена 
збиральна техніка і тран
спортні засоби. Кожний 
молодий механізатор вирі
шив боротися за щоденне 
перевиконання встановле
них норм, щоб сезонний 
робіток на збиральний аг-' 
регат довести До 80 — 100 
гектарів.

Відповідна робота про
ведена і серед молоді, яка 
збиратиме качанисту вруч
ну. Зобов’язання 
юнака і дівчини — за 
виламувати качани на 
30 сотих гектара.

Повсюдно збирання 
ревезення 
сомольці 
контроль. 
ЛКСМУ 
польський 
руватиме 
громадських 
Ними затверджено 
них комсомольців — ланко-
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ком- 
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взяли
При 

створено 
штаб, який ке- 
роботою 80-ти 

інспекторів.
актив-

вих, молодих агрономів, 
механізаторів тощо.

Щоб на обліку був кожен 
качан, на плантаціях вста
новлені 
них — 
ранти з 
нок.

На охорону врожаю ста
ють і піонери. Кожна школа 
створила групи піонерсько
го дозору, членів яких мож
на пізнати по червоних на
рукавних пов'язках з напи
сом «П. Д.».

Згідно умов соціалістнч- 
, ного змагання ланка-пере- 

можець в переддень від
криття історичного XXII 
з’їзду рідної Комуністичної 
па отії Радянського Союзу 
буде нагороджена перехід
ним Червоним прапором 
райкому комсомолу. Ланка, 
яка збере на кожному гек- 

• тарі по 100 центнерів зерна, 
крім червоного вимпела, 
одержить цінний подарунок, 
а члени ланки будуть пред
ставлені до нагороди гра
мотами ЦК ЛКСМУ та об
кому комсомолу. Відповідні 
нагороди встановлені і для 
тих, хто одержить не мен
ше 80-ти центнерів зерна 
кукурудзи з гектара.

Битва за перемогу в 
цьому почесному змаганні 
набуває все більшої сили. 
Немає сумніву в тому, що 
комсомольці і молодь райо
ну з властивим їм завзят
тям з честю дотримають 
слова — королеву полів 
зберуть до 15 жовтня.

— Так, справді, своєчасне перевезення врожаю куку- 
рудзи від нас перш зі. все залежить. — розмірковував 
Олександр Вакало. — І правильний клич кинули шофе- < 
рн колгоспу Імені Сталіна Гайворонського району. і

Олександр Вакало, водій машини «ГАЗ-51» з хол- ;• 
госпу імені Сталіна Олександрійського району, теж 5 
включився в соціалістичне змагання за швидкісне пе- ;• 
ревезення кукурудзи. 500—520 тонно-кілометрів — в пів- ;• 
тора раза більше норми — такий щоденний показник І; 
молодого шофера-швидкісника на транспортуванні си- 1; 
лоспої маси. 1;

На знімку: Олександр г 
ВАКАЛО. <
Фото А. ДІБРОВНОГО. |

ВИДІ ДАВ__  _ . _ ♦

ДРУЖНО,
обидва наші комбайнери 
йшли в авангарді соціаліс
тичного змагання механіза
торів району.

Одночасно з косовицею і 
обмолотом ми широким 
фронтом вели скиртування 
соломи. Вдень і вночі ме

ханізатори Василь Рязанов, 
Володимир Тозмаченко,

ПО-КОМУНІСТИЧНОМУ
УЖЕ третій рік наш ко

лектив механізаторів но
сить звання бригади кому

ністичної праці. Його ми 
здобули завдяки наполег
ливій роботі всіх членів 
бригади, взаємній виручці, 
дотриманню принципу: 
«один за всіх, зсі за одно
го». Кожен день, місяць 
приносить нам нові і нові 
трудові УСПІХИ.

Особливо завзято працю
ють наші' механізатори в ці 
дні.
КПРС 
хвилю 
вого 
прагне 
подарунок 
КПРС.

З хорошими показниками 
завершили жнива наші ком
байнери. Іван Жаданов зіб
рав 284 гектари колосових 
і намолотив 8340 центнерів 
зерна. 271 гектар колосових 
зібрав Микола Чабанов і 
намолотив близько 7000 
центнерів зерна. Ми пишає
мося тим, що під час жнив 
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за-

йде

Проект Програми 
викликав небувалу 
політичного і трудо- 
піднесення. 
підготувати

XXII

Кожен 
гідний 

з’їздові

А И Т Е
*« ПОЗМАГАЄМОСЯ!

Повернувшись з ХНІ пле
нуму ЦК ЛКСМУ, секретар 
комсомольської організації 
нашої артілі Іван Карлюгін 
зразу ж скликав комсомоль
ські збори з участю всієї 
нгепілкової молоді. На збо
рах ми обговорили матеріа
ли пленуму і взяли кон
кретні соціалістичні зобо
в’язання: зібрати по 50 
центнерів сухою зерна ку- 
ку курудзи на кожному з 300 
гектарів, а но 200 гекта
рах — одержати г.о 450 
центнер'в силосної маси.

Було організовано п’ять 
комсомольсько - молодіжних 
ланок по вивезенню місце
вих добрив під урожай ка
чанистої. їх очолили груп- 
комсорг Марія Чельник, 
член комітету Михайло Ба
ранов, Ліда Білецька та 
інші. Всі юнаки і дівчата 
взялися за роботу з моло
дечим запалом.

Вирощувати 
взялися три 
механізованих

кукурудзу 
комплексних 
ланки. Зо-

Нас ле зяляїсати!-
ГОВОРЯТЬ РАДЯНСЬКІ люди

Весь радянський народ з 
великим ентузіазмом під
тримує рішення рідної пар
тії і уряду про тимчасову 
відстрочку звільнення в за
пас солдатів, 
старшин, — 
строки 
служби.
- Ми 

момент 
соціалістичної 
ни, — В один 
ляють юнаки і 
лого віку.

Наш позаштатний корес- 
пондент ВОЛОДИМИР 
МАЛЬДОВ зустрівся і роз
мовляв з колишніми воїна
ми Радянської Армії і ти
ми, хто зараз проходить 
дійсну службу.

Василь Іванович Цнві- 
льов двадцять років слу
жив офіцером в авіації, був 
командиром ескадрильї,

матросів і 
які вислужили 

дійсної військової

готові 
стати

в будь-який 
на захист 
Батьківіци- 

голос заяв- 
люди ІІОХИ-

виховав 
соколів, 
конливо 
ва:

багатьох славних 
Схвильовано, пере- 
звучать його сло-

— Я завжди готовий зно
ву повернутися до лав Ра
дянської Армії, готовий за
хищати завоювання велико
го Жовтня.

Єфрейтор Юрій Михай- 
лов багато надій пов’язував 
з демобілізацією, сподівався 
поступити в політехнічний 
інститут.

— Але тепер, коли Бать
ківщина наказує: «Потріб
но», я відповідаю: «Єсть»,— 
говорить комсомолець. —• 
Буду служити стільки, 
скільки це потрібно партії, 
уряду, комсомолу.

Двох синів виростив і 
виховав Олексій Матвійо
вич Грибков. Обидва вони 
зараз перебувають в лавах

крема 
ділена 
механізатора Миколи Ком
па на взялася вирощувати 
кукурудзу на 170 гектарах. 
За цим колективом закріп
лено два трактори «КДП- 
35», один «Т-38» і один «Бе
ларусь». Всі машини були 
добре підготовлені до робо
ти. Молоді механізатори 
відремонтували три квад
ратно-гніздових сівалки, об
ладнали їх пристроями для 
одночасного внесення в гніз
да суміші органо-мінераль- 
них добрив. Шість культи
ваторів також не підвели 
на обробітку посівів, який 
ми провели двічі в обох на
прямках. Тепер з усього 
видно, що кукурудза слав
но вродила!

Все ближче час, коли роз
почнуться другі жнива 
збирання качанистої. 1 
цієї роботи ми повністю 
тові.

Звичайно, з увагою
прочитали листа шоферів 
колгоспу імені Сталіна Гай- 
воронського району та звер
нення комсомольців колгос-

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО- 
ланка досвідченого

до 
го-

ми

пу імені Кірова Олександ
рі в ського району і цілком 
підтримуємо їх благородне 
починання. Зараз у нас є 
три комбайни «КУ-2». Ра
зом з комбайнерами Мико
лою Іванченком і 
Жосаном я добре підготу
вав свою машину 
рання качанистої.

В минулому році мені не 
довелось збирати кукурудзу 
на великій площі, зібрав 
лише біля 90 гектарів, бо 
приступив до цієї роботи 
після закінчення школи ме
ханізації сільського госпо
дарства. Але скажу одне — 
«КУ-2» — хороша машина. 
І коли вона добре відремон
тована, нею щодня можна 
збирати королеву на 4,5 і 
більше гектарах.

В нинішньому році, ми да
ли слово — зібрати по 130 
гектарів кожний, 
мемо кукурудзу швидко, 
щоб закінчити до 
гання стебел.

Миколою

до зби-

Збирати-

перести-

М. ОРЗА, 
комбайнер колгоспу іме
ні Чапаєва Кіровоград
ського району.

.. . .=&

Іван Волошин на «КДП-35», 
а Григорій Бойко на 
«ДТ-54» безперервно стягу
вали і скиртували солому. 
При нормі 16—18 гектарів 
вони звільняли від пожнив
них решток площу в 20 
гектарів. Саме завдяки ста
ранням цих механізаторів 
ми першими в районі 
вершили скиртування.

Посиленими темпами
оранка. В цьому велика за
слуга механізаторів Воло
димира РойбУла, Григорія 
Штанька та Леоніда Титен- 
ка. По 9—9,5 гектара при 
завданні 7 гектарів виорю
вав кожей з них потужним 
«ДТ-54». Як правило, в нас 
за кожним плугом 
борони і котки. Гр\нт 
ре шлейфується.

Слідом за оранкою 
вадимо сівбу озимих, 
посіяли озимий ячмінь на 
20 гектарах, жито — на 38 
гектарах, еспарцет — на 44 
гектарах. Тепер сіємо ози
му пшеницю.

Старанно підготувалися 
ми й до «других жнив» — 
збирання кукурудзи на 
зерно. Комбайн «КУ-2» 
добре відремонтовано і пу
шено в дію. Віктор Мудрий 
збирає ним початки для 
консервування, а бадилля— 
на силос. Робота комбайна 
відмінна. На силосуванні 
кукурудзи бездоганно поа- 
цюють комбайни «СК-2.6», 
які водять Сергій Бубнов і 
Микола Чабанов.

В ці дні механізатори під 
керівництвом мого поміч
ника Володимира Чубова 
провадять ремонт причіп
них знарядь.

Ми цілком схвалюємо і 
підтримуємо ініціативу мо
лодих шоферів 
імені Сталіна 
ського району 
мольців артілі імені Кірова 
Олександрівського району, 
які закликають всіх куку- 
рудзоводів. всіх юнаків і 
дівчат, завершити збирання 
кукурудзи до 15 жовтня. 
Механізатори нашої брига
ди також вирішили упора
тися із силосуванням куку
рудзи за 15 робочих днів, а 
збирання зернової кукуруд
зи закінчити 
криття XXII
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Гайворон- 

та комсо-

В обкомі ЛИСИН У

ДО ДНЯ від- 
з’їзду КПРС,

АНДРІЯШ, 
тракторної 

комуністич- 
праці колгоспу 

Новоукраїн-

В. 
бригадир 
бригади 
ної 
«Росія» 
ського району.

------ —
Радянської Армії. Цими 
Днями чекали вже повер
нення старшого. Але в го
дину небезпеки все особис
те відійшло на задній план.

— Я звертаюсь до всіх 
батьків, діти яких прохо
дять військову службу, — 
каже Олексій Матвійович.— 
Побажайте своїм синам 
хорошого здоров’я, великих 
успіхів в бойовій і політич
ній підготовці, щоб вони 
були гідними великого до
вір’я Вітчизни.

І зараз готовий поверну
тися в строй Герой Радян
ського Союзу, підполковник 
запасу Г. Є. Ткачов.

Різні характери, різні до
лі. різні люди, але всі вони 
об’єднані єдиним почут
тям — почуттям безмежної 
любові до своєї соціаліс
тичної країни.

Створено обласний комсомольський штаб
З метою подання практичної допомо

ги в організації збиральних робіт, ши
рокого розгортання соціалістичного зма
гання і поширення передових методів в 
організації збирання, а також для опе
ративного усунення виявлених недолі
ків бюро обкому ЛКСМУ постановило 
створити обласний комсомольський 
штаб по організації збирання і зберіган
ня вирощеного врожаю кукурудзи.

Начальником штабу затверджено сек
ретаря обкому ЛКСМУ Ткаченка 0. С.

Райкоми ЛКСМУ зобов’язано в три
денний строк створити відповідні ком
сомольські штаби, до складу яких по
винні ввійти представники райВНО, мі
ліції, редакцій районних газет, агроно
ми, механізатори, ланкові, комсомоль
ські активісти.

Всім членам обласного та районних

штабів по організації збирання і збері
гання врожаю кукурудзи вручається 
«Посвідчення громадського інспектора 
по кукурудзі». За рішеннями бюро рай
комів ЛКСМУ вони видаються членам 
інспекторських груп та комсомольським 
активістам.

При районних комсомольських штабах 
по кукурудзі повинні бути створені ін
спекторські групи по контролю за ходом 
збирання, раціональним використанням 
техніки, якістю збирання, обліком, збе
реженням і охороною вирощеного вро
жаю. ї

Обласний комсомольський штаб звер
тається до всієї молоді Кіровоградщини: 
оперативно сигналізуйте про всі поміче
ні вами недоліки на збиранні й тран
спортуванні кукурудзи!



КУКУРУДЗУ ВИРОЩЕНО!
На порядку денному—„О! ЖНИВА"
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«В сучасних умовах одним з ко- § 

рінних питань розвитку сільсько- | 
го господарства є боротьба за § 
максимальне збільшення вироб- 
ництва кукурудзи, без чого не- □ 
можливо забезпечити різке збіль- □ 
шення виробництва м яса і мо- 0 
лона».

м. С. ХРУЩОВ. З 
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Наші розрахунки і плани збирання

ОСЬ І ЗАКІНЧИЛОСЯ жарке літо. 
Непомітно підкрадається золота 

осінь. Жовто-зелені кольори на неозо
рих ланах поволі змінюються багряними, 
всіма відтінками червоного золота па
лахкотять переліски. Ночами над лева
дами густішають тумани, ранки стали 
ніби прозорішими, а вдень знову по-літ
ньому шпарко припікає сонце.

Для нас, механізаторів, осіння пора 
приносить чи не найбільше радощів і 
турбот. Адже ми ранньої весни першими 
пробуджуємо степ до життя і останніми 
йдемо з поля глибокої осені. Радісно ба
чити, що скрізь, де пройшли наші по
тужні машини, земля вкрилася щедри
ми дарунками людям за їх натхненний 
труд. Колосові в цьому році видали на 
круг в середньому по 23,6 центнера з 
гектара. Та чи не найбільш щедро від
дячила нам буйнолиста чудесниця, якій 
за останні роки в колгоспі ім. Комінтерну 
відведене почесне місце поряд з такими 
культурами, як пшениця та інші зернові. 
В цьому році, наприклад, під качанис
тою у нас було зайнято 630 гектарів.

Досвід вирощування кукурудзи меха
нізатори нашої бригади за останні роки 
нагромадили немалий,- тому й взялися 
ми в нинішньому сезоні зібрати принайм
ні по 50 центнерів зерна і по 300 цент
нерів зеленої маси з кожного гектара.

З сівбою впоралися непогано — за 10 
робочих днів. Зерно було покладене в 
добре спушений вологий грунт і дало 
дружні сходи. В цьому немала заслуга 
наших механізаторів — комсомольця 
Дїихайла Кононенка, молодого кому
ніста Бориса Кононенка, Івана Бурят
ського та інших. В жодному рядку вони 
не допустили зміщення квадратів чіі то 
просівів та зрідження гнізд.

Всю площу до появи сходів двічі за
боронували, а коли з’явилися рослини, 
на протязі літа провели два міжрядних 
•обробітки в обох напрямках. На п’я
тий — сьомий день з’явилися квадра
ти — рівні, зелені.

На догляді за посівами тон задавали 
комсомольці Василь Дементеєв та Ста
ніслав Корінь. їх старання не пройшли 
марно — повсюдно рослини напрочуд 
буйно йшли в ріст, добре розвивалися.

А КОЛИ настала пора силосувати, 
без прогаяний включили механізми 

в цю роботу. На збиранні кукурудзи в 
стадії молочно-воскової стиглості у нас 
тепер зайнято дві машини — СК-2,6 та 
КУ-2А. На них працюють наші досвід
чені майстри «зелених жнив» Іван Бу- 
гаєвськпй, Станіслав Корінь, Борис І\о- 
ноненко та Анатолій Лимонченко.

Обидва агрегати були заздалегідь під
готовлені і тому працюють, можна ска
зати, без перебоїв. Колгосп виділив до
статню кількість людей, транспортних 
засобів. В силосні споруди тепер іде 
безперервний потік соковитої маси та 
консервованих качанів. Ми вже зібрали 
до трьохсот гектарів кукурудзи на силос.

Решту качанистої (триста гектарів) 
збиратимемо у повній технічній стиглос
ті па зерно.

ЯК ЖЕ БУДЕ організована ця робо
та? В цьому році ми вирішили ос

новну масу кукурудзи зібрати, головним 
чином, механізмами. Для цього трактор
на бригада має всі можливості. У роз-

ГТТГт?*””т,,¥”7ТТТ’ТТТТ7’7Т’ТТ¥Т777Т
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
6 вересня 1961 р., 2 стор.

На знімку: бригадир тракторної бригади 
Олександр ЩЕРБИНА (в центрі) обговорює 
план збирання кукурудзи з комбайнером Бо
рисом КОНОНЕНКОМ (зліва) і трактористом 
Анатолієм ЛИМОНЧЕНКОМ.

порядженні механізаторів є один КУ-2А. 
В попередні сезони ним ми збирали при
наймні по 70—80 гектарів качанистої. В 
цьому році Борис Кононенко і його на
парник Анатолій Лимонченко вирішили 
довести сезонний виробіток до 90 гекта
рів. «

Зважаючи на те, що збиральної тех
ніки в бригаді ще недоспть, ми виріши
ли переустаткувати для збирання куку
рудзи зерновий комбайн СК-3. Необхід
не пристосування до нього вже одержа
не в Павлиській РТС. Сподіваємося, що 
наш досвідчений комбайнер Степан Кли
менко цим агрегатом збере врожай з пло
щі 120 гектарів.

Щоб провести «другі жнива» в єди
ному комплексі, треба мати біля обох 
агрегатів вдосталь транспорту. Ми при
кинули свої потреби і разом з правлін
ням артілі склали чіткий план розста
новки автомашин та причепів біля аг
регатів.

До СК-3 буде приставлено дві авто
машини. У своїх розрахунках ми вихо
димо з того, що цей агрегат за світло
вий день збиратиме щонайменше по 5 
гектарів кукурудзи, яка видаватиме по 
50 центнерів качанів з гектара. Пере
везти за зміну 250 центнерів качан и 
двома автомашинами на відстань трьох 
кілометрів — справа цілком реальна. 
Так що тут виключені будь-які простої 
агрегату.

За агрегатом КУ-2А закріплено один 
причеп з трактором Т-28 і два причепи 
з тракторами ХТЗ-7 та ДТ-20. За змі
ну вони цілком встигатимуть відвозити 
на тік качани і стебла з площі 2,5 — З 
гектари.
Д7’ ДЕКОГО може виникнути запитзн- 
** ня: де знайти стільки причепів? У 
себе ми знайшли простий вихід із ста
новища — використали ходові частини 
двох пересувних цистерн, які поставили 
на стаціонар. Таке переобладнання зро
бити неважко в умовах кожного кол
госпу, а вигода від цього очевидна.

Розрахунки механізаторіз в плані 
збирання кукурудзи па зерно грунту
ються на тому, що з настанням «других 
жнив» у нас є цілковита можливість за 
світловий день збирати качанисту з 
площі 8 гектарів.

Косовицю плануємо почати десь па 
початку другої декади вересня і всю 
площу в 210 гектарів зібрати, таким чи
ном, за ЗО робочих днів, тобто до 10 
жовтня. Це і буде паш найкращий по
дарунок історичному XXII з’їздові 
КПРС.

На решті ділянки в 90 гектарів ку
курудза збиратиметься вручну. Але й 
тут ми вирішили прийти на допомогу. 
На ділянки, де будуть виламані качани, 
пустимо СК-2,6. Закріплені за ним ме
ханізатори Іван Бугаєвський та Стані
слав Корінь мають багатий досвід ро
боти і без особливого напруження ЗМО
ЖУТЬ скошувані стебла з площі п'ять— 
шість гектарів. Так що за півмісяця 
ввесь цей клин буде очищений від сте
бел, і його можна буде слідом орати на 
зяб.

Як бачите, наші розрахунки і строки 
цілком реальні і ні в кого з механізато

рів вони не викликають сумніву. Свої 
зобов’язання ми виконаємо!
Д7 ЦЬОМУ році саме життя підказує 
" необхідність посилення охорони 
врожаю. Адже не секрет, що в минулі 
сезони ми в певній мірі не добирали 
кукурудзи, бо частину качанів нечесні 
люди розкрадали та згодовували тут 
же, у степу, худобі.

Кукурудзяні ділянки у нашій артілі 
розміщені в різних полях. До деякої 
міри це ускладнює охорону врожаю. 
Але комуністи артілі та комсомольська 
організація на чолі з Олександрою 
Вовсею всебічно продумали, як краще 
організувати охорону масивів. Для ці
лодобового чергування виділено більш 
як тридцять комуністів і комсомольців.

ВНОЧІ НА КУКУРУДЗЯНИХ
ПЛАНТАЦІЯХ

Розкрадачі кукурудзи 
спіймані на гарячому

ГГРИГОРІЙ Остроухов,
робітник Олександрій

ського механічного зазоду, 
до сьогоднішнього дня не 
знав, шо значить «спіймати
ся на гасячому». Йо>о 

машин. І тут, як грім з 
ясного неба, — працівники 
міліції. Розкрадачі спійма
лися на гарячому. В кожно
го було виявлено по 37—38 
кілограмів качанистої. Апе
тит до кукурудзи, якій так 
і не судилося стати варе
ною. М. Попов, М. Ахонько

дружкам Миколі Попову і 
Миколі Ахоньку (обидва 
формувальники з того ж 
підприємства) цей загаль
новживаний термін став ві
домим ще кілька рокіз тому. 
Проте жоден і уві сні не 
уявляв, яку чудодійну влас
тивість має варена кукуруд
за. Особливо, коли вона ви
рощена не своїми руками, 
не на власній присадибній 
ділянці, а на колгоспному 
полі.

Апетит до вареної куку
рудзи найбільш спокусливо 
мучив М. Попова. Коли в 
ніч з ЗІ серпня на 1 вересня 
біль цей став нестерпним, 
М. Попов нервово скинув 
на підлогу ковдру, відшу
кав мішок і на веломашині 
майнув до М. Ахонька. 
Обидва безмірно зраділи, 
дізнавшись що і їхній сусід 
Г. Остроухов теж марив 
всю ніч густолистою чудес
ницею. Початок було зроб
лено.

На веломашинах до при
міського колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС шлях не та
кий вже й далекий. Нічні 
злодії подолали його за 
кілька хвилин, і ось серед 
степової тиші стали сухо 
потріскувати стебла. Вже і 
мішки наповнені качанами. 
Залишилося тільки надійно 
їх прилаштувати до вело- 

та і’. Остроухов тепер, ма
буть, втратили надовго. Від
били його працівники Олек
сандрійської районної мілі
ції П. Андреев та М. Тюх. 
Незабаром розкрадачі ста
нуть перед народним судом.

А де ж 
комсомольські 

дозори!
ТНШИМИ, більш спокус-
А лнвимн і принадливими 

снами марили в ту ніч пра
цівники Олександрійського 
райкому комсомолу. Першо
му секретареві райкому 
Клавдії Комісаровій ввижа
лося, що в усіх колгоспах 
району вже створені комсо
мольські польові патрулі (і

Вони вже тепер взяли під свій контроль 
кожний з масивів. На ділянках встанов
лені єдині місця виїздів. 1 ак що розкра
дачам колгоспного _ добра доведеться 
розпрощатися з .своїми намірами.

» ЦІ ОСІННІ дні серпе кожного з
" нас повниться радістю: буйнолис

та чудесниця щедро винагородила наші 
невсипущі старання, рясним урожаєм 
віддячує за нашу працю! Тож і збере
мо її ми вчасно, поки не наступила не
погода, до єдиного качана, Ло єдиного 
стебла.

Олександр ЩЕРБИНА, 
бригадир тракторної бригади ко
муністичної праці колгоспу ім. Ко
мінтерну Онуфріївського району.

кінні, і піші, і на веломаши
нах та мотоциклах), на ку
курудзяних площах вистав-
лені дозори, які пильна 
оберігають урожай.

Як і К. Комісаровій, без
ліч солодких снів, напевно, 
наснилося і інструкторам 
райкому комсомолу А. Крів
цю та М. Пащенку. Бо їх, 
очевидно, зовсім не турбує 
охорона врожаю.

Приїхала К. Комісарова а 
бюро обкому комсомолу 
та й, мабуть, забула, про ще 
йшла там мова. Бо навіть 
не знайшла часу зібрати 
своїх колег і ознайомити їх 
з поставленими на сьогод
нішній день перед комсо
мольцями району завдання
ми по охороні кукурудзи.

Відсутність комсомоль
ських дозорів і патрулів, 
безвідповідальне ставлення 
окремих керівників артілей 
Олександрійського району 
(як це трапилось в колгоспі 
імені XX з’їзду КПРС) до 
охорони врожаю на руку 
нічним злодіям. І вони про
довжують пізніми вечорами 
виповзати на колгоспні та 
радгоспні поля. Так, першо
го вересня на полі колгоспу 
імені Сталіна були затрима
ні (знову ж таки працівни
ками міліції) з краденими 
качанами моторист тресту 
«Димитроввуглебуд» Вік
тор Туз і черговий по блок
посту № 326 станції Пан- 
таївки Микола Зарецький. 
У кожного виявлено по два 
мішки качанів загальною 
вагою 150 кілограмів. Наш 
фотокореспондент сфото
графував В. Туза в момент, 
коли той прилаштовував до 
веломашини мішок з краде^- 
ними качанами. (Знімок 
вгорі). На фото внизу ви 
бачите, чим закінчилась ця 
«операція» В. Туза. Дер
жавне добро довелося ван
тажити у міліцейську ма
шину, та н самому пряму
вати до райвідділу міліції.

Радянський закон невбла
ганний до розкрадачів дер
жавної власності. Не буде 
пощади і розкрадачам куку
рудзи, на охорону якої вже 
сгалм в області сотні комсо
мольських дозорів.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».



заводського у с m a m к у в а н н я

Безробітні механізми
АШІЙ рейдовій бригаді почало «щастити» з перших 

\ же кроків. Відразу ж біля прохідної заводу ми на- 
трапили на розточувальний верстат, що у повній упа- 

\ козці лежав на асфальтовій доріжці.
Довго лежить? — запитуємо у молодого робітнн-

I ка в береті, що саме йшов назустріч, обминаючи цю пе- 
\ решкоду.

І ?УТ не дуже, тижнів зо два. А до цього три 
р тижні лежав отам, перед ворітьми, 
р Виявляється, це іуційно верстатобудівного цеху, ро- 
!бітники якого, як вони висловлюються, «бігають по су

сідах», щоб виконувати розточувальні роботи. Зрозумі
ло, що така біганина в інші цехи, крім своєї незручнос
ті, відчутно позначається й на продуктивності праці. А 
нове обладнання, якого так чекає цех, стоїть безцільно. 

Спочатку верстат не встановлювали, чекаючи пред
ставника з підприємства, яке його виготовляло. Коли ж 

? на його приїзд не залишилось надії, за це взявся за- 
\ водський відділ головного механіка. Та взявся лише на 
’ словах, бо справа поки що не пішла далі пересування 

верстата з одного місця на друге.
ГІОЙГим і ирпогігим шпау ппогупит

!
\ Довгий і нелегкий шлях доводиться долати і тим ме- 
’) ханізмам, які повинні зайняти своє робоче місце в ко- 
Івальсько-пресовому цеху. Цей цех нерідко стримує рит

мічну роботу всього підприємства, не встигаючи поста
чати механоскладальні. Отже, потреба у розширенні йо
го, у повному навантаженні всього обладнання тут особ
ливо гостра. А між тим, більше двох місяців стоять бі
ля входу в цех два новісінькі пневматичні молоти. Прав
да, під один з них вже готується фундамент. Що ж 
стосується другого, то ще остаточно не вирішено, де йо
му стояти.

♦ Не скоро нове устаткування запрацює на повну по- 
V тужність, якщо зважити, що надто багато часу витра- 
V чається і на освоєння його. Два місяці, як встановле- 
х но в цеху новий прес виробництва Чимкентського вер- 
| стагобудівного заводу, але не було ще жодної зміни, 

яку б він працював повністю. 1 на цей раз ми побачи
ли, як декілька чоловік заклопотано схилились до ньо
го, вишукуючи причину чергової несправності.

А поряд, на заготівельній дільниці цеху, зупинився 
тиждень тому встановлений прес «К-73». Лопнула ді- 
..л-------- 1> а запасної не знаходиться.

Та ветераном серед усіх цих «безробітних» є гро-

} тиждень
І афрагма,

І Г 7 - -.р міздкии механізм, який уже 5 років всіма забугии сго- 
р їгь в кутку. Це — рихтувальні вальці. Після кількох 

невдалих спроб запустити їх залишили в спокої, а 
значну частину робіт, передбачених для цього металево
го велетня, продовжують виконувати вручну. Цінність 
механізму, що у старих грошах коштував понад мільйон 
карбованців, тепер визначається хіба що вартістю кіль
кох тонн металобрухту.

Повільними темпами установлюється нове обладнан
ня і в метизному цеху. Два тижні тому тут одержало

!

І.

новий токарний верстат, і* 
але він ще не працює. І* 

встановлюємо,— 0 
механік цеху і*

— Саме 
Говорить 
т. В’ялих.

Коли ж 
чи багато 
шилось, 
поки що зроблено лише про- а 

боїну у стіні, щоб завезти верстат. а
На іншій дільниці цього цеху стоїть без дії новий і 

прес «Толедо». Встановлення його з дня на день відкла- » 
дається, і він продовжує стояти поряд з іншим, відклю- х 
ченим для капітального ремонту. Таке сусідство — ще х 
одна ілюстрація безгосподарності. Адже користь від \ 
зіпсованого старого і нового механізмів — однакова. а 

Та не більша вона й тоді, коли обладнання веганов- а 
лене, але працює не на повне навантаження, простоює » 
місяцями, а то й роками. Ще в 1957 році змонтовано од- » 
ну з автоматичних ліній в мегизному цеху, але працю- і 
вати їй довелось дуже Мало. Два верстати цієї лінії — } 
«А-233А» на початку своєї появи в цеху використову- / 
вались для обсічки болтів М-12. Оскільки тепер^ у ви- 
робництві немає цієї серії болтів, то верстати стоять да- 
ремно. Зупинилась і сусідня ділянка конвейєра — два ) 
накатних верстати «А-253». Вирішується питання про 0 
переобладнання механізмів і використання їх для обсіч- 0 
ки болтів «М-10», але інструментальний цех зволікає ? 
виготовлення потрібного інструменту.

Вигляд забутих, вкритих пилом автоматів викликає ’ 
особливо прикре враження. Пропадають без діла розум- ’ 
ні помічники робітника. а

В цехах «Червоної зірки» раз у раз натрапляєш на а 
механізми, які простоюють. Ряд верстатів використову- і 
ються не на повне навантаження — в одну зміну, пра- » 
цююгь лише на окремих операціях. 1

Так у ковальсько-пресовому цеху тривалий час стояв Ь 
без діла прес «Хіло». Коли ж з'явилась потреба ввести І 
його у дію, виявилось, що він не зовсім справний. Ли- і 
ше тоді, коли для преса випало термінове замовлення, 4 
механік т. Мєзєнцев взявся за його ремонт. і

Зустрічається і в інших цехах недіюче обладнання — г 
німий докір адміністрації підприємства. Бо ж кожен г 
невикористаний механізм — це втрачені кошти, час, г 
зниження продуктивносіі праці. »

Рейдова бригада: О. БОРДОВИЙ — слюсар 4 
2-го механоскладального цеху, М. ВЛОХ— за- } 
сгупник секретаря завкому комсомолу, Т. БОД- і 
НАР — кор. газети «Молодий комунар». І

ми поцікавились, 
ще роботи зали

то виявилось, що

«

ЛЮДИНА ЛЮДИНІ —ДРУГ, 
ТОВАРИШ
/и «а/vm w

Любі мої,
Оля перегортала в па

м’яті сторінки свого сімей
ного життя. Все-таки вона 
його кохала. Але він пішов, 
пішов і більше не повернув
ся. Довірливе серце жінки 
залишилось наодинці з не
вгасимим горем.

— Я ж тобі казав: не 
зв’язуйся з ним, — дорікав 
Ользі нерідний батько. — 
Я казав, що він кине тебе. 
Не вірила. А тепер забирай
ся геть разом зі своєю ди
тиною!

Нелегко було сироті ви
ховувати сироту. Молода 
жінка часто приходила на 
роботу зажурена, з черво
ними від сліз очима. Кру
тилось точило, 
працювала 
но му 
одна 
ки в

біля якого 
вона в ливар- ■ 

цеху сірого чавуну, 
за одною роїлись дум- 
голові.
Що з тобою, Оленко? 
нездужається? — за-

І БРАТ
- - - - “А \Nryt4 ЧЛІААЛЛ» 

хороші...» 
вже працювала ни новому 
місці. Спочатку побоюва
лась: чи справиться з не
знайомою справою? Але й 
тут на допомогу прийшли 
товариші. Бригадир Воло
димир Шахов в перші дні 
майже не відходив від Оле
ни. Знайомив з механізма
ми, давав поради. А вже 
незабаром нову робітницю 
знали. як одну з кращих. 
Поступово жінки забувала й 
про особисту моральну 
травмі/.

... Ольга збиралась на ро
боту у другу зміну. В 
цей сонячний, квітневий 
день у неї був якийсь особ
ливо піднесений настрій. 
Вона раніше звичайного 
змінила напарницю. За ро
ботою швидко минав час. 
Стрілки годинника набли
жались до дев’яти вечора. 
Скоро — обідня перерва. / 
раптом з підвалу донісся 
нелюдський - крик-стогін. 
Люба Шевченко, яка пер
шою прибігла у підвал, по
бачила на гарячій ливарній 
землі непритомну Ольгу. 
Поряд з нею валявся обір
ваний шків валу вибивної 
решітки...

— Серйозна травма! — 
сказав після огляду лікар. 
Потім, трохи замислив
шись, додав: — 3 місяць

ГУРТКІВЦІ

-.-О «у«, С5- <®

кінця. Засиділись до вечо
ра. Діти виявили бажання 
і завтра зібратися на таку 
бесіду. Але де? Порішили: 
біля двору Івана Пилипо
вича.
6 РАДІОПЕРЕДАЧ І. П. 

Лимонченко не раз чув 
про вуличні, квартальні та

і Тобі
ь питували подруги.
* Але замість відповіді на 
л засмаглому худорлявому 
} обличчі жінки промайнула 
і лише тінь посмішки. «Кому 
і є діло до мого лиха?» — 
І думала вона. 
й — Оля Івако щось прихо- 
F вує, — сказала якось по- 
? другом член жіночої ради 
J цеху Зоя Михальченко. — 
J Давайте, дівчата, поради- 
J мось з Миколою Андрійо- 'доведеться пролежати у лі- 
J вичем.
\ Після зміни у начальника 
\ прольоту М. А. Олійника 
с зібрались члени жіночої ра

ди. Всі вже знали про не
щастя, яке сталося з О. Іва
ко, радились, як і чим їй 
допомогти.

— А чи не краще, това
риші, перевести її на земле- 
приготувальну дільницю? 
Там робота неважка і за
робіток добрий, — запропо
нувала голова ради Олена 
Дем’янівна Кузьміна.

На другий день Ольга

З ОДНОГО ПРОВУЛКУ

ТГА ПЕРШИЙ погляд ні- 
хто не скаже, що в цій 

людині стільки добра, ду
шевної теплоти і ласки. 
Чорні, вуглисті очі під при
пухлими віями і густими 
бровами. Щіткуваті без за
круток підрізані вуса. Хво
робливо обважніле чоло під 
широкополи м 
с о л о м’я н и м 
бри лем. Та 
ще й фізична
неміч: від паралічу не пра
цюють обидві ліві кінців
ки. Людина ледь пересува
ється — інвалід першої 
групи. Все це викликає від
чуття в ній замкнутості і 
відлюдності. І тільки тоді, 
як Іван Пилипович Лнмон- 
ченко почне розповідати 
про дітей, мимоволі почи
наєте думати про нього по- 
іншому. А вже коли ближ
че познайомитеся з ним, 
тоді перед вами постане 
вольова, великої душі і 
серця людина.

Івану Пилиповичу сорок 
років. Працював ветсаніта
ром. Два роки тому тяжко 
захворів, довго пролежав у 
лікарні. Життя було врято
вано, а здоров'я не повер
нулося. Лишився калікою. 
Все своє життя він дуже 
любить читати. Перечитав, 
як він каже, сотні книг. Від 
того часу, як у селищі від
крили клуб, Іван Пилипо
вич став незмінним 
ком драмгуртка, 
багатьох виставах, 
виняткову пам’ять,
багато різних історій із про
читаного і баченого.

Звісно, зразу відірватись 
такій людині від кипучого 
життя — це більший удар, 
ніж сама хвороба.

Якось, прогулюючись ву
лицею, Іван Пилипович 
звернув увагу на дівчину. 
То була Валя Такова. Вона 
сиділа під своїм двором з 
газетою в руках. Підійшов 
до неї, запитав:

— Що ти, Валю, читаєш? 
Дівчинка, трішки ніяко

віючи, прочитала те, що її 
цікавило в газеті. Іван Пи
липович присів іут же і 
між ними, я.к »гіжрівними, 
зав’язалась розмова. Неви
мушено самі побігли спога
ди, і він розповів Валі про 
свою науку, випадки з жит
тя. За цей час до них піді
йшло ще кілька сусідських 
дітей. Вони теж слухали. 
Запитання сипалися без

інші самодіяльні дитячі 
гуртки в містах. Ось тепер, 
коли в нього почала зав’я
зуватись така дружба з 
дітьми, він і запропонував 
їм:

— Давайте створимо на 
нашому провулку свій ди
тячий гурток.

Всім ця пропозиція спо
добалась. До керівництва 
гуртком обрали Івана Пи
липовича, Валю Такову і 
Валю Омельченко. Постало 
питання: як же гурток бу
де називатись? Дійшли до

До Всесоюзного огляду- 
конкурсу на кращу 
постановку виховної 
роботи з дітьми за 

місцем їх проживання

Колійне господарство в порядку
ТІ ОВІ трудові перемо- 

ги готують XXII з’їз
ду КГ1РС залізничники 9-го 
околотку 15-і дистанції 
служби колії станції 
во-.Українське. Вони 
пали свої підвищені 
в’язання по ремонту

Кіро- 
вико- 
зобо- 
колій 

і заміні стрілочних перево- 
дів. Відмінних трудових ус
піхів досягла бригада ко
муністичної праці А. Єльня- 
ка, яка довела стан колій
ного господарства до 34 ба
лів. В бригаді багато моло
дих трудівників, які слу
жать взірцем у труді. Це —

Л. Шаповалов, М. Казмір- 
чук, Е. Булах, Л. Виходець. 
Хорошим трудівником заре
комендував себе і наймо
лодший член бригади, ком
сомолець І. Коломієць.

Робітники майстерень з 
початку року впровадили у 
виробництво 9 раціоналіза
торських пропозицій, що да
ло 65 тисяч карбованців 
економії.

ї. КРАСНЯХ, 
автодрезини.

член бригади 
праці Іван КО-

механік
На знімку: 

комуністичної 
ЛОМІЄЦЬ.

учаснн- 
Грав у 
Маючи 

він знає

згоди, що найкраще йому 
ім’я «Дружба».

Потім «Дружба» кожно
го дня збиралася на свої 
заняття/ Були вони прості, 
нехитрі. Як умів, так і ор
ганізовував їх Іван Пилипо
вич. Проте діти вже не 
вешталися без діла — з 
охотою йшли сюди.

Але чим займатися далі? 
Вирішили звернутися до 
дирекції Павлиської серед
ньої школи. її директор 
Василь Олександрович Су- 
хомлннський і завуч Яким 
Іванович Лисак схвально 
відгукнулися про «Дружбу» 
і з охотою дали цінні пора
ди Івану Пилиповичу, що і 
як робити. Після цього 
гуртківці почали колектив
но відвідувати кіно, обго
ворювати переглянуті філь
ми, читати книжки, дитячі 
журнали. Організували 
свою художню самодіяль
ність. Навіть концерт влаш
тували.

Хорошими словами поча
ли відзиватися про «Друж
бу» батьки.

Ось чому, коли Іван Пи
липович запропонував їм

карні. .
Ольга відкрила очі:

. — Синок... Сашко... — 
долаючи біль і слабість, 
прошепотіла вона.

— Заспокойся, люба, за
спокойся. Ми все влаштує
мо, — запевнила Зоя Ва
силівна.

На другий день, порадив
шись між собою, Олена 
Дем’янівна Кузьміна і Зоя 
Михальченко вирішили за
брати Сашка до себе.

І де б не жив хлопчик: 
чи то у тьоті Зої, чи у тьоті 

„.Олени, він ніколи не відчу- 
Л* О П г» ІІПҐТіиіі г» »і гі-гп Ш І и f4.tr І ІІ

обладнати волейбольну пло
щадку, воші всі згодились.

У гуртку займаються не 
лише розвагами. В ньому 
ведеться і виховна робота. 
Практикуються, наприклад, 
збори по обговоренню по
ведінки членів гуртка. Діти 

• сміливо і відверто крити
кують одне одного за помі
чені вчинки. Це ж від них 
плакав і просився 
Лавріненко, коли і 
бирали за звичку 
чужих садках, 
цього не робить, 
і Олі Памоніній, 
гримала на свого меншого 
братика Гришу.

Так уже понад два міся
ці й існує дитяча «Друж
ба» по провулку імені Ста
ліна. Про неї вже знають 
і на інших вулицях сели
ща. Всі схвалюють хороше 
починання і перші словз 
вдячності висловлюють її 
організатору — пенсіонеру 
Івану Пилиповичу Лимон- 
ченку, який не шкодує сил 
для громадських справ.

Т. ЗІНЧЕНКО.
селище Павлиш 
Онуфріївського району.

Мишко 
його про
лазити по 
Тепер вія 
Дісталось 
яка іноді

"вав нестачі в материнській 
ласці. Обидві жінки стали 
його добрими матерями.

У вільний від роботи час 
робітниці разом з Сашком 
ходили бо лікарні відвідува
ти Ольгу Івако. А Першого 
травня хвору прийшли по
здоровити зі святом секре
тар партійної організації 
цеху Гатиз Мінгарифовая 
Ахмеджанов, голова цехко
му профспілки Григорій 
Гаврилович Ситнік, секре
тар цехової комсомоль
ської організації Людмила 
Маркова та інші.

— Любі мої... хороші, — 
тільки й могла сказати 
Ольга.

...На роботу О. Івако ви
йшла бліда, слабка. Всі 
розуміли, що їй конче необ
хідний відпочинок. Але що 
було робити, коли відпуст
ку вона використала задов
го до цього випадку!

Однак незабаром Ольгу 
Івако запросили зайти до 
цехкомі/ профспілки, де їй 
вручили путівку в будинок 
відпочинку.

Біда! Людська біда! Во
на набагато втрачає, своє 
значення, коли поряд з то
бою б'ються рідні, близькі 
серця простих радянських 
людей — твоїх товаришів.

М. ГАЛИ МЕККО.

Хоч лист і не був надрукований
Редакція газети одержала листа з артілі «Шлях до 

комунізму» Новоархангельського району. В ньому йшла 
мова про те, що в колгоспі дуже занедбано господар
ство. Польові роботи провадяться абияк, не кращі спра
ви і в тваринництві. З людьми, і зокрема з молоддю, ні
хто не працює. З початку року тут було проведено всьо
го двоє комсомольських зборів, та й ті не дали ніяких 
результатів.

Лист надсилався для вжиття заходів у Новоархаи- 
гельськнй райвиконком. Як повідомив голова райвикон
кому т. Шевченко, факти, викладені в листі, підтверди
лися.

Зараз недоліки ліквідовано. Для поліпшення роботи 
на тваринницьких фермах туди направлено комсомоль
ців, а бригадира рільничої 
бригади т. Соколова за не
задовільне керівництво з 
роботиА звільнено.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
6 вересня 1961 р.» З стор.



Александрия
Былое памятью расколото, 
Как топором кусок бревна... 
Давно я не был в этом городе. 
Помолодел он, старина.

помню черные развалины 
нагаром гроз военных лет. 
помню голые окраины, 
их сейчас в Помине нет...

Нотатки туриста
< Олександрія сьогодні, 
і Нові будинки на .площі 
З Революції.

ду в Болгарію в XVII сто
літті завезли з Дамаска, ін
ші роблять здогадку, що 
квітку занесли ще хресто
носці. Однак, не викликає 
заперечень лише одне: на 
початку XVIII століття по
близу міста Казанлик існу
вали трояндові плантації. 
В період збору урожаю до
лина була місцем палом
ництва вельмож Турецької

П И ДАТІ! IIЙ болгарський 
поет Іван Вазов, подо

рожуючи по Італії, записав 
у своєму щоденнику: «Коли 
поїзд йшов по розкішних по
лонинах серед померанцьо- 
вих садів, якийсь англієць 
з захопленням вигукнув: 
«Це справжній рай!» Д гля
нув на нього і сказав: «Сер, 
я знаю кращий рай!» 1 зга
дав я свої Балкани, свою 
прекрасну батьківщину ' і імперії. До 1917 року під 
зітхнув про нашу чудову трояндами вже була зайня- 
долину Троянд».

1 дійсно, чу
дова! На сім
десят кіломет
рів простягла
ся вона вздовж 
річки Тунджа, 
єдина у сві
ті долина Тро
янд — колис
ка багатьох 
легенд, переказів 
З півночі її захищає від хо
лодних вітрів Волконський 
хребет, на півночі її кордо
ном є лісові гущавини Се
редньої гори. Білі стрічки 
асфальтованих доріг зв’я
зують між собою красиві 
села, що нагадують малюн
ки до казок Андерсена. У 
центрі долини блищить 
дзеркало величезного штуч
ного водоймища. А над усім 
цим тремтить трояндове че
рево, і легкий вітерець роз
носить по всій окрузі 
тонший аромат.

Чого тільки не росте в 
долині Троянд! В садах на
лилися яблука, сливи, пер
сики, вишні, груші.Серед зо
лотого моря хлібів, наче 
сині ставки-оазиси, розкину
лись поля м’яти. Та най
кращий дар долини — 
троянди.

Трояндові плантації — 
слава і національне багат
ство Болгарії. Звідки ж 
з'явились вони в цих кра
ях? Коли? Якщо з таким 
запитанням ви звернетесь 
до старожилів, то у відпо
відь обов’язково почуєте 
легенду про анатолійського 
дервіша.

Закоханий в троянду, він 
не звертав уваги на жодну 
з красунь. Дні і ночі про
сиджував біля коханої, бе
ріг від заморозків, поливав 
водою. Ніщо не допомага
ло: квітка гинула на очах. 
Тоді дервіш викопав її ко
рінь і вирушив по світу шу
кати більш підходящий 
грунт для улюблениці. Ба
гато земель обійшов він, 
побував у Фракії-, а коли 
зійшов на вершину Серед
ньої гори, застиг на місці: 
перед ним у всій своїй кра
сі лежала мальовнича доли
на. Дервіш подякував алла
ху, спустився вниз і поса
див корінь поблизу річки. І 
відразу ж буйним 
вам цвітом вкрилася 
янда...

Звичайно, зовсім 
думки вчені, хоч їх припу
щення теж різні. Одні нау
ковці вважають, що троян-

та площа в дев'ять тисяч

сортів олійної і декоратив
ної троянди. Нещодавно тут 
виведено найкращу ц світі 
«Олійну троянду». Праців
ники станції у досконалюють 
способи розмноження кві
тів. Кореневищ, якими ра
ніше можна було засадити 
лише дві сотки, тепер ви
стачає на п'ятнадцять.

— Ви, мабуть, знаєте, — 
говорить Василь Стойков,— 
що трояндове масло коштує 
дуже дорого. Чому? Наве
ду кілька

В ДОЛИНІ
ТРОЯНД

та пісень.

най-

роже- 
тро-

іншої

(Продовження. Початок 
див. у №№ 102 і 103).

я 
с 
я
А...............  _ —...... - ,
Знакомый мост. За мной—Користовка. <: 
Шуршит газеты бахрома. <
Передо мною, как на выставке, 
В колосьях зелени — дома.
Кварталы новые. Вот площадь <

. Кирова. >
Театр. Аллея. Школа. Клуб. >
И мысли чайками пикируют <
Над морем улиц, фабрик, труб. ?
Пусть память в том былом не роется, < 
Былые раны — сердце злят. <
Пусть город ширится и строится, >
А песни сами прилетят. •:
И стих, как песню, сердцу близкую, <
Шепчу я в радости немой...

Цвети, земля александрийская! ;>
Цвети и летом, и зимой! <

Валерий ЮРЕЧКО. |

~\7 СЕЛІ Миколо-Бабанці Бобринецького 
району є хороший дитячий садок, який 

торік збудував колгосп «Рассвет». 70 дітей 
трудівників артілі стали його мешканцями.

Завідує дитячим садком комсомолка Оль
га Ту рейко.

На знімку: завідуюча дитячим садком кол
госпу «Рассвет» Ольга ТУРЕН КО.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

ХРОНІКА

СПО РТУ
з р у н 
чарка

гектарів, а в 1930 році ек
спорт трояндового масла 
досяг трьох тисяч кілогра
мів на рік.

ІіОРНОЮ хмарою насу- 
л пули на Болгарію гіт

лерівці. Запалали оселі, 
гриміли постріли. А в селах 
долини Троянд лунав бій 
барабанів.. Це вірнопіддані 
фашистів збирали на пло
щах місцевих жителів і ого
лошували їм: «Слухайте 
наказ німецького команду
вання! Зараз, під час війни, 
нікому не потрібні духи і 
одеколон. Тому знищуйте 
троянди! Хто викорчує хоч 
би один декар трояндових 
кущів, одержить велику ви
нагороду! Викорчовуйте 
троянди! Сійте тютюн, пше
ницю, сою!»

Вікторія Денчева, п'ят
надцятирічна школярка, не 
виконала наказу. На своєму 
подвір’ї дівчинка залишила 
два кущі троянд, всього ли
ше два невеличких кущика. 
Вона їх посадила ще тоді, 
коли була в першому класі, 
звикла до них — цих мов
чазних друзів, наче до рід
них. «Хіба ж можуть ко
мусь стати на перешкоді 
невинні квіти?» — заспоко
ювала себе Вікторія.

Виявилося, що можуть. 
Загарбники спалили хату 
батьків, а дівчину повісили. 
До плаття школярки бузу
віри причепили червону тро
янду. Кілька днів, немов
би кривава рана, полум’я
ніла вона на грудях дівчин
ки.

УСЬОГО лише тисяча гек
тарів троянд залиши

лась в долині після гітлерів
ської окупації. А за роки 
народної влади площа під 
трояндовими плантаціями 
збільшилась до чотирьох 
тисяч гектарів. Зараз в Ка- 
занлику створена дослідна 
станція ефіроолійних куль
тур.

— Добре дошли! (Ласка
во просимо!) — привітно 
зустрів нас директор стан-

1 ції Василь Стойков. — Я 
від усього серця поздоров
ляю вас, драгі другарі, з 
прибуттям в нашу сонячну 
країну!

Василь Стойков розповів 
нам, що тепер на дослідних 
полях вирощується 500

цифр. Щоб одер
жати кілограм 
масла, потріб
но переробити 
три тонни тро
яндових пелюс
ток. Один грам 
масла по вар
тості дорівнює 
двом грамам 
золота.

На жаль, нам не поща
стило побачити, як виробля
ється ця цінна для парфю
мерії сировина. Збір уро
жаю троянд тут починає
ться з середини травня. До 
сходу сонця, коли в горах 
ще темно, робітники вихо
дять на плантації. Блиска
вично миготять руки жінок. 
Квіти потрібно зібрати, по
ки пекучі промені враніш
нього сонця не витягли з 
ніжних пелюстків аромат
ні речовини. / ще не встиг
не на небі зайнятися роже
ва 
на трояндоварню. Там зна
ходиться сім великих чанів. 
В кожний з них заливають 
шістсот літрів окропу і за
сипають по двісті кілогра
мів трояндових пелюсток. 
Чани герметично закрива
ються і під ними розводить
ся вогонь. Протягом двох з 
половиною годин кипить ця 
суміш. В результаті утво
рюються водяні пари, в 
яких є крапельки трояндо
вого масла. Після охолод
ження пара перетворює
ться в так звану трояндову 
воду. А вже з неї одержу
ють натуральне трояндове 
масло.

Трояндова долина зв’я
зана також з історією бо
ротьби болгарського наро
ду за своє визволення. Тут 
в маленьких містечках Кон- 
рившица і Панагюрище в 
1876 році спалахнуло геро
їчне "" 
проти 
ків. В 
няної 
редня 
партизанської боротьби з 
фашистами.

Буяє, кипить життя на 
оновленій квітучій землі. 
Веселі пісні, радісний сміх 
звучить з ранку до вечора 
в «райському» куточку Бол
гарії. Приваблювані розпо
відями про долину Троянд, 
приїжджають сюди туристи 
з ш 
підкорені чудовою красою 
цього оспіваного краю, по
тім самі стають глашатаями 
його слави.
наа

Кубок— 
у мотогонщиків 

Кіровограда
Більше двадцяти спорт

сменів взяли участь у мото
гонках, на першість області, 
які відбулися в Олександ
рії. В гострій боротьбі пе
ремогу здобули мотогон
щики Кіровограда. Найкра
ще продемонстрували тех
ніку водіння машин тт. Фо- 
мін, Данилов, Коробов- 
ський та молодий спорт
смен т. Шульга.

В. МАШУК, 
головний суддя змагань.

зоря, а квіти вже везуть

Квітневе повстання 
турецьких загарбни- 
роки Великої Вітчиз- 
війни Балкани і Се- 
гора були центрами

Тетяна Щелканова— 
6 метрів 49 сантиметрів

СОФІЯ, 2 вересня. 
(ТАРС). Сьогодні радян
ська студентка Тетяна Щел
канова виграла звання чем
піонки Універсіади в Софії, 
стрибнувши в довжину на 
6 метрів 49 сантиметрів.

Тетяна Щелканова
один сантиметр поліпшила 
світовий рекорд, встановле
ний нею ж 16 липня цього 
року в Москві на легкоат
летичному матчі СРСР — 
США.

О ЧИЄЇ вини стався ие- 
щасний випадок? Що 

призвело до нього? Такі 
питання нерідко доводиться 
вирішувати працівникам
державної автоінспекції.
Аналіз причин травматизму 
від автомобільних ката
строф на міських і сільських 
вулицях, на шляхах пока
зує, що неуважність водіїв, 
лихацтво пояснюється в 
більшості випадків вживан
ням спиртних напоїв. На
віть незначна кількість 
спиртного позбавляє шофе
ра швидкості реакції, чіт
кості дій, орієнтації. Гро
мадськість повинна рішуче 
боротися з цим злом. Адже 
занадто дорого 
розплачуватись
ну» чарку горілки. Прикла
дів з цього приводу можна 
навести чимало.

Шофер Новоукраїиської 
автобази І. І. Бандурист, 
добре «заправившись» око
витою на одній із стоянок, 
вирушив у путь. Проїжд
жаючи греблею в с. Мико
лаївці, круто звернув убік. 
Машина перекинулась.

Або те такий випадок. 
17 липня робітник заводу 
«Червона зірка» П. В. Ме
дяник в нетверезому стані 
осідлав «ИЖ-49» і помчав 

-----------------------

доводиться 
за «невин-

на

по 
безпечна 
тим, що п’яний мотоцикліст 
перекинувся. У нього — 
перелом ключиці.

Ні в якому разі не мож
на довіряти управління ав
томашиною чи мотоциклом 
людині, яка не має прав 
водія. А то, буває, «набе
реться» отакий любитель 
попоїздити і канючить у ко- 
го-небудь: «Дай проїду». В 
м. Бобринці І. Гурин, який 
не має прав, в нетверезо
му стані вирішив «проката
тися». На крутому повороті 
перекинувся, дістав небез
печну травму.

Нерідко винуватцями є і 
самі пішоходи, які порушу
ють правила вуличного ру
ху. Іноді який-небудь мет
кий громадянин прагне пе
ребігти вулицю саме там, де 
не можна цього робити, 
вскочити в автобус на ходу. 
І при цьому озирається, чи 
немає поблизу міліціонера, 
неначе справа лише в то
му, щоб не заплатити 
штраф. А треба пам’ятати 
лише одне: такі ризиковані 
«трюки» нерідко закінчу
ються трагічно. Ось чому 
треба бути дуже уважним 
на вулиці.

А. ЖУРАВЛЬОВ.
м. Кіровоград.

тїх кінців світу. I люди,

-л
М. БАРСЬКИЙ.

(Далі буде).

вулиці Гірирічній. Не
тонка кінчилася

МІЖ І Н Ш И м
ЗУСТРІЧ з СОКРАТОМ

Назустріч Сократу йшов незнайомий чоловік. Порівнявшись, 
він запитав:

— Чи далеко ще до міста?
Сократ махнув рукою і сказав:
— Іди.
Коли чоловік відійшов метрів за тридцять, Сонрат вигукнув:
— До міста дві годний ходьби!..
Незнайомий розсердився і запитав, чому йому про це не ска

зали зразу. Сократ посміхнувся і відповів:
Звідки я міг знати, з якою швидкістю ти рухаєшся?

РІДКІСНИМ ВИПАДОК
СЬОМОГО червня 1692 року на Антнльських островах про

йшов СТраШНИЙ ЗЄМЛЄТП\Т Мігтл СІиг—а.. а.__ »„.*__
ване за дві хвилини,

І” * ’ _ ' ___________

ді, який при першому ударі провалився у тріщину, яка в 
мить зімкнулася над ним, але після другого удару, коли 
ля знову розверглася, він був викинутий у море. Вплав 
досяг землі. Після землетрусу Гедді знов відбудував 
будинок І помер через сорок років після того 
випадку, який з ним трапився.

йшов страшний землетрус. Місто Кінгстон 6>ло зруйно- 
іц2”ж"~ а порт Рояль похований під хвилями.
Ще й досі тут збереглась надмогильна плита якогось Гед- 

--------- ------- туж
зем- 

він 
собі 

незвичайного

и. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
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Кінотеатр імені Дзержннсько- 
го. «НА БЕРЕГАХ ОДНІЄЇ РІ
КИ». Початок о 9 год. ЗО хв., 
11 год. 15 хв. ранку. 1 год., 
2 год. 45 хв., 4 год. ЗО хв. дня, 
6 год. 15 хв., 8 год. та 9 год. 
45 хв. вечора. На літньому 
майданчику — о 8 год. 30 хв. 
вечора.

Кінотеатр «Снвашець». Для 
дітей «ОСТРІВ СКАРБІВ». По* 
чаток о 10 год. ранку, 12, 2 гол. 
дня. «ЧАРІВНЕ РЕВЮ». По« 
чаток о 4 год. дня. 6. 8 і 10 год. 
вечора. На літньому майдан
чику — «ТРИ ПОВЕРХИ ЩАС
ТЯ». Початок о 8 год. 10 хв. 
вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально-документальні фільми: 
«УВАГА, РАКЕТИ НА РЕП
НИ», «НОВИНИ ДНЯ» №30/61. 
«ІНОЗЕМНА КІНОХРОНІКА»' 
№ 14/61, «ТАЄМНИЦЯ СТАРО. 
ГО ЗАМКУ» — демонструються 
без перерви з 10 год. ранку до 
9 год. вечора. Художній фільм 
«КІНЕЦЬ ШЛЯХУ». Початок О 
9 год. ЗО хв .вечора.


