
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Трудящі Радянського Союзу! Всі 
сили на здійснення велгікої Програ
ми будівництва комуністичного сус
пільства в нашій країні!

Вперед, до перемоггі комунізму!
(Із Закликів ЦК КПРС до 44-х роковин Великої Жовтневої соціа

лістичної революції).

■ -ООО'О оотоооосоо

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

— Від усього серця ра
дий, що з’їзд рідної партії 
прийняв такі величні на
креслення. Тепер будувати
мемо комунізм за конкрет
ною програмою, — говорить 
молодий будівельник, ком
сомолець Микола Коркоц. 
Працюючи муляром буді
вельного управління цук- 
робудтресту, він на 120—130 
процентів виконує виробни
чі завдання і успішно на
вчається у вечірній школі ро
бітничої молоді.

На знімку: Микола 
КОРКОЦ.

Фото М. САВКУНОВА.

За старання 
дівочі

ОТ І ЗАКІНЧИВСЯ
ХІП ЛЯ велику KVK””

[ по- 
— хід за велику кукуруд
зу третього року семирічки.

Чимало напружених днів, 
недоспаних ночей позаду у 
членів ланки Галини Дми- 
трієвої з колгоспу імені 
Куйбишева Новомиргород- 
ського району. Та не про
йшло все це марно. Чудес
ниця щедро віддячила за 
дівочі старання: по 95 цент
нерів кукурудзи видав ко
жен з 38 гектарів площі. 
Свої успіхи дівчата присвя
чують святу Великого 
Жовтня.

Ю. ГАДЖІЄВ.
----0----

НАРАДА В ПИТАННЯХ
сільського господарства

2 листопада Президія ЦК 
КПРС скликала *в Кремлів
ському Палаці з’їздів на
раду в питаннях сільськрро 
господарства. В роботі на
ради взяли участь делегати 
XXII з’їзду КПРС — ке
рівники республіканських, 
крайових, обласних партій
них,- радянських і сільсько
господарських органів, пра
цівники сільських райкомів 
партії, директори радгос
пів, голови колгоспів, агро
номи, зоотехніки, вчені, но
ватори сільськогосподар
ського виробництва, а та
кож працівники апарату 
ЦК КПРС, планових і сіль
ськогосподарських органів, 
редакцій центральних газет 
та журналів.

Тепло зустріли присутні 
керівників Комуністичної 
партії і Радянського уряду.

Перед присутніми з про
мовою, присвяченою кон
кретним завданням у галу
зі сільського господарства, 
виступив Перший секретар 
ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР Микита 
Сергійович Хрущов.

Товариш Хрущов 
креслив, що в Звіті 
трального Комітету, в 
віді про проект Програми І 
в резолюції з’їзду постав
лено основні завдання в 
галузі сільського господар
ства. З’їзд накреслив пер
спективи розвитку сіль
ського господарства, визна
чив рівень виробництва, 
якого має досягти наша 
країна в найближчі роки.

Незабаром після з’їзду, 
повідомив товариш Хрущов, 
Центральний Комітет пар
тії і уряд проведуть зо
нальні наради працівників 

** сільського господарства. На 
цих нарадах будуть кон
кретно розглянуті завдання 
колгоспів і радгоспів різ
них зон країни, обговорені 
заходи, які необхідно здійс
нити найближчим часом 
для різкого збільшення ви
робництва зерна, м’яса, мо
лока та інших продуктів. 
Радянський народ уже в

під- 
Цен- 

допо-
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З ТОБОЮ, РІДНА ПАРТІЄ,
ВСІМ СЕРЦЕМ, РОЗУМОМ, ДУШЕЮ

механізації 
господарства, 
виробництва 

вдосконалення 
сільськогоспо- 

органів і поси-

1962 році повинен відчути 
реальні плоди здійснення 
тих заходів по сільському 
господарству, які намічені 
XXII з’їздом партії.

У своєму виступі товариш 
Хрущов сказав, що першо
черговим і найважливішим 
є питання правильного ви
користання землі, зміни 
структури посівних площ з 
метою збільшення виробни
цтва зерна і продуктів тва
ринництва.

Велику роль у піднесенні 
сільського господарства ма
ють відіграти дослідно-по
казові радгоспи і колгоспи, 
на прикладі яких треба вчи
ти як керівні кадри, так і 
широкі маси колгоспників 
та робітників радгоспів. Те
пер виняткового значення ___ _ ____  __ „....
набуває поширення досвіду того, щоб Програма Кому- 
кращих колгоспів і радгос
пів, передовиків сільського 
господарства.

Велику увагу товариш 
Хрущов приділив питанням 
добору і виховання кадрів 
директорів радгоспів, г''":" 
колгоспів, керівників сіль-3 
ськогосподарських органів. □

М. С. Хрущов закликав“ 
колгоспи і радгоспи розро-“ 
бити конкретний план ви- “ ,
робництва м’яса з тим, щоб“Г| ДОЯРОК першої

мав як мінімум 75 центне- ° т*л_>

нових культур, 
сільського 
збільшення 
добрив, 
структури 
дарських
лення їх зв’язку з життям, 
підготовки і перепідготовки 
кадрів директорів радгос
пів. голів колгоспів, агро
номів та інших сільськогос
подарських працівників.

Закінчуючи свій виступ, 
М. С. Хрущов вказав на 
необхідність підвищити роль 
сільських райкомів партії, 
які повинні стати справж
німи організаторами кол
госпників і робітників рад
госпів на розв’язання по
ставлених завдань.

Ми повинні все зробити, 
не пошкодувати сил для

містичної партії була вико
нана. Це і прославлятиме 
наш час. нашу партію, наш 
народ, наше марксистсько- 
ленінське вчення.

(ТАРС).

Г11И ВЖЕ слухав по радіо, дорогий чи- 
тачу, читав газету з текстом Про

грами Комуністичної партії Радянського 
Союзу. Твої думки, почуття, поривання, 
енергія — все, що є найсильнішого в 
юності — звернені в майбутнє. Інакше 
й не може бути. Разом зі своїми стар
шими товаришами — комуністами, ни
нішнє покоління радянської молоді по
будує комунізм і буде жити при кому
нізмі.

Передові люди суспільства різних ча
сів мріяли про комунізм, про краще 
життя народу. Про справедливе і для 
всіх щасливе життя тисячоліттями ду
мали люди, які своєю працею заробля
ли для себе хліб. Але воно багато віків 
було лише заповітною мрією.

Ленін, Комуністична партія допомог
ли нашому народові здійснити найзапо- 
вітнішу мрію — встановити справедли
вий лад, побудувати соціалістичне су
спільство.

Але ще тоді, коли країна наша тільки 
починала будувати соціалізм, Ленін 
упевнено говорив: «Наша партія дивить
ся далі: соціалізм неминуче повинен по
ступово перерости в комунізм...»

І делегати історичного XXII з’їзду 
КПРС просто, зрозуміло і впевнено 
говорили про величні горизонти кому
нізму. про наше заповітне і вже близьке 
комуністичне майбутнє. Вони затверди
ли третю Програму партії — Комуніс
тичний Маніфест нашої епохи.

Хіба може бути більше щастя, ніж те, 
що випало на долю нашого покоління, 
на твою долю, юний друже! Тобі буду
вати комунізм, тобі жити при комунізмі!

Твої ровесники розуміють, що будува
ти комунізм — значить достроково вво
дити в дію ударні об’єкти новобудов, 
боротися за те, щоб в країні було біль
ше металу, машин, вугілля, виробів хі
мії, був достаток сільськогосподарських 
продуктів. Ми знаємо, що кожна над
планова тонна вугілля або сталі, кож
ний додатковий центнер зерна, м’яса, 
молока наблизить наше прекрасне, світ
ле завтра.

Ось чому в дні роботи XXII з’їзду і 
КПРС, в ці переджовтневі дні, в нашій u 
області, як і по всій країні, піднімаєть- в 
ся нова хвиля соціалістичного змаган- ® 
ня молоді.

Наша праця — в ім’я великої мети, ш 
наші серця — з тобою, рідна партіє! — “ 
заявляють делегати на комсомольських ■ 
конференціях, всі юнаки і дівчата Кіро- □ 
воградщини на численних мітингах і ■ 
зборах, які одностайно схвалюють нову ■ 
Програму КПРС.

Твої ровесники з бригад комуністич-“ 
ної праці Альбіни Кравцової, Віктора" 
Андріяша, Миколи Осіяна урочисто про- ° 
голосили моральний кодекс будівникаи 
комунізму законом свого життя, ВЗЯЛИ п 
на себе нові зобов’язання.

У великий похід за високий урожай g 
кукурудзи в 1962 році вийшли комсо- g 
мольці і молодь Компаніївського райо- “ 
ну. їх підтримали молоді кукурудзово- g 
ди Устинівського, Рівнянського районів, g 
Вони вже зараз знають свої площі, від- g 
ведені під качанисту, вивозять перегній, □ 
вивчають передову агротехніку.

Комсомольці, учні та піонери у ці п 
дні золотої осені своїми руками закла- в 
дають нові сади, парки і сквери, під- в 
саджують дерева у тих місцях, де вони в 
загинули. Часто можна зустріти учнів, □ 
які збирають металолом. То їх особис- ■ 
тин вклад у рахунок піонерської дво- » 
річки. ■

Такі приклади патріотичних починань ■ 
і хороших справ молоді. Перед тобою, 5 
друже, також величний план, чудова J 
перспектива. Тож не гай часу, знайди “ 
своє найкраще місце у здійсненні вели- ■ 
кої Програми партії. Пам’ятай, що твої ■ 
сили, здібності, вміння дуже потрібні ■ 
країні, народу, комунізму.

Нас веде вперед Комуністична пар- в 
тія — розум, честь і совість нашої епо- я 
хи. Всім серцем, розумом, душею ми з ■ 
тобою, рідна партіє. З усім жаром юних ■ 
сердець ми завжди і в усьому будемо ■ 
йти за тобою вперед, до нових звершень в 
в будівництві комунізму!

Ливарники несуть вахту
ТЛ Я И ВАРНИ И цех ми 

ввійшли в момент про
бивання льотки у вагранці. 
Удар — і вогненна маса 
ринула в розливні ковіиі.іВ 
повітрі зірочками спалаху
ють крихітки металу. Об
личчя робітників, осяяні 
загравою, здаються рум’я- 
ними-рум’яними.

Монотонно постукують 
пневматичні формувальні 
верстати. За одним з них—

дівчина з великими очима і 
щасливою посмішкою — Ні
на Рудковська. Рухи її на
стільки точні і швидкі, що 
важко навіть слідкувати за 
ними. Хвилина — і опока 
заформована. Ніна весело 
говорить:

— Ось так і працюємо. — 
І додає: — Від душі...

Від душі... В ці два сло
ва проста робітниця вкла
дає великий зміст.

Дем’янівна Рєзник — деле
гат XXII з’їзду КПРС. Од
на з жінок обернулась, на 
її округлому лиці спалахну
ла посмішка. Це Євгенія 
Матвіївна Куликовська. Мо
ва заходить про працю, про 
думи робітничі.

— Як трудимось? Добре, 
навіть дуже добре, — го
ворить Євгенія Матвіїв
на. — Ще 19 жовтня вико
нали десятимісячний план і 
послали рапорт у Москву 
Лідії Дем’янівні. Хай ра
діє разом з нами...

Поруч працюють Вален
тина Солохина, Раїса Іва- 
щенко, Галина Ферман і 
наймолодша в бригаді Юлія 
Музиченко. Юля — сту- 
дентка-заочниця Умансько
го сільськогосподарського 
інституту.

Дивишся на цих простих 
радянських людей і почут
тям великої любові прой
маєшся до них. Це вони, їх 
колеги по праці своїми тру
довими буднями наближа
ють світле майбутнє.

— Чудові в нас люди, — 
говорить директор заводу 
«Більшовик» В. К. Гуля- 
ницький. — Гори з такими 
вернути можна. Справжні 
розвідники майбутнього. Во
ни будують його сьогодні, 
виборюючи почесне звання 
заводу комуністичної праці,

г. толок, 
наш позаштатний ко
респондент.

м. Кіровоград.

Вони
вмі- 
сьо- 

“годні працювати краще, ніж 
оучора, завтра краще, ніж 
□ сьогодні. Якщо ц вересні 
в Ніна формувала 320 — 360 
в корпусів м’ясорубки, то в

ГОЛІВ g>ODDDDODDDDDOOaODDODuJDDDaDDnDDDDODDDDDDOnQDDDDDDDODCaDDDDr^03Ha4Q/0Tb. ’ ПрОЦЮЄМО

“ло, творчо, прагнемо

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ ЗДОБУТО
річному зобов язанні 3000, °корпусів м’ясорубки, то в 
Любов Чорноморець - по %дні роботи XXII з’їзду рід- 
2752 кілограми при такс- аної в дні тр*дової
му ж зобов’язанні. Понад о 
2600 літрів молока одержа- ввахти честь 44-х роко- 
ли від кожної із закріпле- абик ° Великого Жовтня 
них за ними корів А. Ква- оН. Рудковська відформовує 
ша, Г. Коваленко, Г. Вовк, а за зміну 420 корпусів.
Це створює впевненість у о —Ви вчитесь? — цікави- 
тому, що до кінця року взя- “Л(0СЬ ми 
ті зобов’язання будуть ви- о 
конані. о — ^ин підросте, закінчу

Секретар парторганізації ^десятий клас...
колгоспу І. Щербій тепло І І віриться: збудеться за- 
поздоровив дівчат з новими °думане цією жвавою робіт- 
успіхамн, повідомив про рі- ° ' 
шення правління і партбю- ° 
ро колгоспу присвоїти їх І 
бригаді звання колективу “ 
комуністичної праці імені ^косинках і синіх фартухах. 
длІІ з’їзду парти. Передо-5 гт - і а
вих доярок нагороджено 
Почесними грамотами.

М. ПИРОЖЕНКО.
’ блб ........... "□ ' '— РІВНЯНСЬКИИ раИОН. ллі/ ичилгис і ерии \*\г-

насінництва о ових і зер-,йоооппппоапппааппоппаопізппснзапоапоаооЕ)пппоопоогіасіппппооппВфЛЛЇС7ичної Праці Лідія

комплексної бригади ар- 
...... ............... j... . ........„ «Молода гвардія» — 
рів м’яса на 100 гектарів g Раїса Меланіч, Альвіна Ква- 
орної землі і 16 центнерів g ша» Галина Коваленко, Га
на 100 гектарів інших сіль-“лина Вовк і Любов Чорно- 
ськогосподарських '......“ :.....— '
Було підкреслено, 
треба відмовитися 
ліку виробництва 
так званій живій 
ловним і єдиним 
бути показник виробництва g ротьби за високі надої мо- 
м яса на 100 гектарів орної g дока. Збудженими і радіс- 
землі і угідь у, забійній вазі, g ними збирались працівники 

Особливу увагу приділив □ ферми на збори. З цієї на- 
товариш Хрущов вирощу- □ годи було випущено бойо- 
ванню в усіх зонах країни □ вий лшУгок «Хто сьогодні 
кукурудзи як на сухе зерно, □ попереду». «Іменинників» 
так і на силос з качанами □ щиро вітали товариші по 
воскової стиглості, а також □ праці, поздоровляли з ус- 
цукрових буряків, кормових □ піхами. А вони, ці успіхи, 
бобів, гороху. □ великі. Раїса Меланіч одер-

Товариш Хрущов спи- ° жала від кожної корови по 
пився також на питаннях “2938 кілограмів молока при

угідь. “ морець вирішили боротись 
що нам“за високе звання бригади 
від об-“Комуністичної праці імені 
м’яса в “ XXII з’їзду КПРС.

вазі. Го-“ Лишилось позаду-чимало 
повинен “ днів напруженої праці, бо-

gницею.

4 ОСЬ за столами сто- 
>ять жінки і дівчата в

° Перед ними гірками лежить 
□ формувальна суміш. Це 
§ працює бригада стержне- 
овиць, яку очолює Герой Со-
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На районних комсомольських конференціях

не тільки Економіка і П0^‘трИмКув\Ання ИновихТ'в!дносинА-П відносин ‘дау'жБИ.'то’- 
ЛЮДЕЙ € ПОЛЕМ АКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ НОВИХ ВІЦІ^СОЦІАЛІСТИЧНОМУ СУСПІЛЬ- 
ВАРИСЬКОСТІ, ВЗАЄМОДОПОМОГИ І КОЛЕКТИВІЗМУ. ТІЛЬКИВі ц СПРАВЖНЯ СВОБОДА я 
СТВІ, НА ОСНОВІ НОВИХ ВІДНОСЬ £ ІНТЕРЕСАМИ

-

ЛЮДЕЙ Є ПОЛЕМ АКТИВНОГО.ФОРМУВАННЯ НОВИХ ВІДНОСИН

ВСЕБІЧНИЙ РОЗквіТ ОСОБИ, ГАРМОнГиНЕ'коеДНАННЯ ОСОБИСТИХ ШТЕРЕС.В З ІНТЕРЕСАМ»

ВСЬОГО СУСПІЛЬСТВА. (з доповіді М. С. Хрущова на ХХИ з’їзді КПРС).

вчить, життя підказує

К Професію штукатурниці Ольга КОВАЛ ЬОВА_ здо- 8 
й була, працюючи на спорудженні Кременчуцької ГЕС. Я 
8 А зараз дівчина трудиться в Кіровоградському обл- Я 
8 будтресті, набуває ще однієї спеціальності — муля- я 
8 ра. Відмінно справляючись з своїми виробничими 8 
8 завданнями, Ольга не менш успішно навчається на 8 
8 заочному відділенні Одеського технікуму зв'язку. Я 
8 На знімку: О. КОВАЛЬОВА. ч 8
8 Фото М. САВКУНОВА' 8
ОЗОСХ^ООСОООООООООООООООСЮООООСХХОСОХХХСОСССОСОСОСОСССССОСОСОССЗ

ПРО ЩО НЕ ЗНАЛИ В РАЙКОМІ
І МАЛА ВИСКА °

ЗНАЙОМСТВО з багать
ма делегатами комсо

мольської конференції від
булося задовго до її від
криття. Спочатку в селі Па- 
ліївці, в колгоспі імені Щор
са, а згодом — в Комсо
мольському відділку рад
госпу Маловисківського цу- 
крокомбінату.

В Паліївку нас привів 
лист групи комсомольців. 
Серед них не було підпису 
Люди Балабкіної, але її 
прізвище кілька разів на
зване в райкомі комсомолу, 
а потім і в правлінні артілі, 
привернуло увагу, і тому хо
тілося познайомитися з дів
чиною.

А через кілька днів ви
ступ Л. Балабкіної уважно 
слухали делегати Маловис- 
ківської районної комсо
мольської конференції.

Похапцем, п’яте через 
десяте, намагаючись при
крити промахи у виховній 
роботі райкому комсомолу 
серед юнаків і дівчат райо
ну, говорив у звіті секретар 
райкому ЛКСМУ Л. КЛЮ
ЧКО.

— Райком комсомолу, — 
сказав у своєму виступі 
секретар комсомольської 
організації колгоспу «Побе
да» В. КІШКА, — про го
ловне забув — про роботу 
з людьми.

Ми не випадково згадали 
виступ кращої доярки райо
ну Люди Балабкіної, яка 
хоч і небагатослівно, але все 
ж вірно сказала про роботу 
з молоддю. В селі, де живе 
Люда, працював завідую
чим клубом т. Колісник. Не 
по душі була йому ця робо
та. Культмасових повинен 
всім серцем вболівати за 
дозвілля юнаків і дівчат, їх 
старших товаришів, запалю
вати вогник ініціативи. А в 
т. Колісника була міщан
ська, гнила душа: все собі, 
все для себе. Прагнення по
більше мати грошей штовх
нуло його на крадіжку і при
вело на лаву підсудних. В 
райкомі комсомолу ще ра
ніше знали, що Колісник 
завалив культмасову робо
ту в сільському клубі. Але

▼УУТТУУТ» тТУТїТТУУТтТТТ' 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
5 листопада 1961 р., 2 стор. 

в райкомівців до нього ру
ки не дійшли.

Масово-політична робота 
серед молоді — один з най- 
слабших ланцюгів в робо
ті райкому ЛКСМУ. За 
звітний період зовсім мало 
використовувались найбільш 
дійові форми і методи ви
ховної роботи, не популя
ризувався досвід кращих 
культармійців, пропагандис
тів і лекторів району. В 
сільськогосподарському ви
робництві повільно росли 
ряди ударників і колективів 
комуністичної праці. Чи не 
тому, як сказав у своєму 
виступі комсомольський во
жак дільниці обласного цу- 
кробудтресту В. ЗАГОРЮК, 
була у них лише одна мо
лодіжна бригада, яка бо
ролася за звання комуніс
тичної, та й та розпалася. 
Такий випадок повинен був 
схвилювати керівників ра
йонної комсомольської ор
ганізації, а в Малій Вис- 
ці про нього до дня роботи 
конференції навіть не знали.

Коли з трибуни комсо
мольської конференції ін
женер Маловисківського цу
крозаводу А. КОЗИНСЬ- 
КИЙ розповів про те, що 
один юнак (прізвище його 
Захарченко) пішов навча
тися в духовну семінарію, 
мало хто із делегатів кон
ференції повірив цьому. Ате
їстична пропаганда, бороть
ба з різними релігійними 
забобонами і течіями райко
мом комсомолу була по
ставлена вкрай незадовіль
но. А. Козинський наводить 
такий приклад: вчилася в 
школі Люся Захарова. Бать
ки її були сектантами. 
Втягнули й дівчину в це 
брудне «товариство». Від 
передчасного морального 
спустошення Люсю вряту
вали її друзі — комсомоль
ці. У відділі кадрів потур
бувалися, щоб вона одер
жала якусь спеціальність. 
Влаштували — і забули про 
неї.

Людина, яка буде свідком 
комуністичного завтра, по
винна всебічно розуміти на
вколишнє життя, мати спе-

Комсомол виховує МОЛОДЬ В дусі суворого додержання принципів І норм 
комуністичної моралі. Своєю роботою в школі і в піонерській організації комсо-
мол покликаний брати активну участь у формуванні життєрадісного, працьови
того, фізично і морально здорового покоління.

(З Програми Комуністичної партії Радянського Союзу]*.

О. ДУЧЕЧКО.

СЕКРЕТАР Устинівського 
райкому комсомолу Ма

рія Дема розпочала свою 
звітну доповідь з успіхів, з 
того хорошого, шо зробили 
юнаки її дівчата району, на
звала з десяток прізвищ мо
лодих передовиків. Це — 
кукурудзовод колгоспу імені 
Жданова Вадим Мірошни
ченко, доярка радгоспу «Ін- 
гульський» Олена Цвик, 
скотар колгоспу імені Кіро
ва Павло Царенко, доярка 
радгоспу «Устичівський» 
Єва Опалько та інші. Для 
більш як двотисячного за
гону комсомолії району — 
це дуже мала кількість. 
Дивно, що з трибуни кон
ференції не прозвучало 
жодного імені послідовників 
М. Савченко, Л. Лукашев- 
ського, О. Гіталова.

ціальну, а то й вищу осві
ту, жити і працювати, ке
руючись моральним кодек
сом будівника комунізму. 
Це підкреслювали у своїх 
виступах делегати.

В роботі конференції взя
ли участь і виступили з 
промовами секретар райко
му партії т. РАДЧЕНКО і 
член бюро обкому комсомо
лу т. ЖУЧЕНКО.

* ♦ ♦

Відбувся організаційний 
пленум Маловисківського 
райкому ЛКСМУ. Секрета
рями обрано тт. Л. А. 
КЛЮЧКА і В. С. КОМАЙ- 
ГОРОДСЬКОГО.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ- 

й на ве-

і не за- 
майже 

виступаючий на конференції не говорив про

І ОНУФРІЇВНА І

У ПЕРЕРВІ, після звітної 
конференції я почув таку

— Цікаво, сьогодні для нас
— Та ти що? В районному Будинку культури 

ликі свята концерт — ціла проблема.
Можливо, цей випадково підслуханий діалог 

лишив би сліду в пам’яті, коли б після цього 
кожний І 
культурно-масову роботу. ;

— Молодь колгоспу «Путь 
керівники артілі час від часу 
курудзоводів, тваринників. А 
не турбуються, — запально 
мольської організації М. Голобородько. — Новий клуб 

. будують, як мокре горить. Будівельні матеріали давно 
завезені, комсомольці завжди готові прийти на допомо
гу майстрам. Та все гальмується тим, що правління не 
виділяє дошок для риштувань.

На конференції виявилися й інші подібні факти. Де
легати правильно підкреслювали, що в спорудженні 
нових клубів завжди повинні брати найактивнішу участь 
юнаки і дівчата. Адже це дає змогу значно здешевити 
будівництво, прискорити його. В таких випадках і прав
ління колгоспів охоче йдуть назустріч молоді. Це під
твердив, між іншим, секретар комсомольської організа
ції колгоспу імені Чапаєва Л. Хмара. Молодь села енер
гійно працює на будівництві двох дитячих садків, лікар
ні, магазину, ще й клуб має намір спорудити.

— Більше треба покладатися на свої сили, — дово
дила з трибуни конференції завідуюча районною бібліо
текою Л. Комлач, вона ж секретар комсомольської ор
ганізації райвідділу культури. — Не чекайте, поки з рай
центру направлять до вас завідуючого клубом. Виби
райте з числа комсомольців хороших культмасовиків- 
організаторів і доручайте їм клуби, »

£ ~~~ -і

Цілком слушне зауважен
ня на адресу райкому ком
сомолу висловив заступник 
секретаря комсомольської 
організації радгоспу «Сагай
дак* Олександр Крупка:

— Райком комсомолу ма
ло займався ідейно-вихов
ною роботою. Чому в нас 
нема колективів і тільки лі
чені одиниці ударників ко
муністичної праці? Нам ма
ло довіряють, стараються 
всіляко опікати. Треба біль
ше розвивати ініціативу, 
сміливіше покладатися на 
молодь.

Марія Дема побіжно кон
статувала і факт провалу 
зобов’язань по розведенню 
кролів, посадці садів та лі
сосмуг, хоч район посідає 
одне з останніх місць в об
ласті.

Секретар комсомольської 
організації радгоспу «Са
гайдак» В. Дивин, секретар 
комсомольської організації 
радгоспу «Інгульськи й» 
В. Поліщук, доярка колгос
пу імені Шевченка Н. Сні» 
говська та інші гостро кри
тикували райком комсомолу 
за відірваність від первин
них організацій, незнання 
запитів і потреб молоді, 
низький рівень ідеологічної 
роботи.

Схвально зустріли делега
ти конференції виступ за
відуючого райвідділом на
родної освіти Г. Новицько- 
го, який наголосив на важ
ливості підвищення загаль
но-освітнього і політичного 
рівня юнаків і дівчат.

Одностайну думку всіх 
делегатів висловив секретар 
комсомольської організації 
колгоспу імені Куйбишева 
Яків Трутень:

— Часто-густо керівники 
колгоспу більше турбуються 
про кукурудзу і молоко, а 
про людину забувають.

Так, у наш час розгорну- 

Геть скуку з клубів!
доповіді, між делегатами 
розмову:
буде концерт?

Октября» працює добре, 
похвалюють молодих ку- 
от про їхній відпочинок 

говорив секретар комсо- 

того будівництва комунізму 
турбота про людину повин
на бути в центрі уваги ком
сомольської організації ра
йону. йдеться про серйозне 
поліпшення політико-внхов- 
ної і культурно-масової ро
боти. Адже, насамперед, ро
бота з людьми визначає ус
пішне розв’язання господар
ських завдань, виконання 
соціалістичних зобов’язань.

Делегати конф ер е н ц і ї 
справедливо вказували на 
те, що райком комсомолу 
мало звертав уваги на по
літичне виховання юнаків і 
дівчат. В минулому на
вчальному році в системі по
літосвіти було багато сер
йозних хиб. Через пога
ний добір кадрів пропаган
дистів, невміння організува
ти перестали існувати політ- 
гуртки при первинних ор
ганізаціях колгоспів імені 
Кірова, ім. Леніна, ім. Орд- 
жонікідзе, радгоспу «Са
гайдак*.

Слід було сподіватися, що 
в цьому навчальному році 
райком виправить езої про
махи, по-діловому візьметь
ся за цю справу. Проте 
перші заняття в системі по
літосвіти виявили бездіяль
ність райкому комсомолу. 
Бо чим же інакше можна 
пояснити той факт, що в 
первинних організаціях тих 
же колгоспів імені Кірова, 
імені Фрунзе заняття в по
лі ггуртках не відбулися. 
Значить, райком повторив 
минулорічні помилки: несер
йозно підійшов до комплек
тування гуртків слухачами, 
добору пропагандистів, від
дав. цю важливу ділянку 
ідеологічної роботи ча від
куп секретарям первинних 
організацій.

Виступаючі в дебатах 
справедливо докоряли рай
кому комсомолу, окремим 
керівникам колгоспів за

неувагу до культурних по
треб молоді. В колгоспах 
імені Куйсбншева, імені Шев
ченка та: інших юнакам і 
дівчатам ніде відпочити, 
клубні пржаїіщеичя не відпо
відають своєму призначен
ню, хуио'якня самодіяльаісіь 
вкрай занедбана. Винен у 
цін сира»! а райвідділ куль
тури, яки» утримує ва по
садах завідуючих клубами 
і бібліотеками «ключників» 
таких, яьс Л. Богачоз (рад
госп дмизй Димитрова).

Делегат конференції, за
відуюча Степан і вською сіль
ською бібліотекою Людп- 
ла Оліммввк розповіла про 
цікавий люювід роботи з чи
тачами ппз пропаганді Про
грами партії. Доречно за
питати секретарів райюму, 
завідуючого районним від
ділом кулзьтури: чому ж сен 
досвід не став надбанням 
всіх бібліотек району?

Нинішній рік багатий по
діями історичного значен
ня. Партій виробила широ
ку програму комунігпячио- 
го будівництва. І виконува
ти ці великі накреслення 
разом з усім радянським 
народом належить юнакам 
і дівчатам. Це покладає ве
лику відповідальність на 
райком комсомолу, на пер
винні о рганізації за полі
тичне зігхованнл молоді.

В роботі конференції -вя
ли участь ї виступили з про
мовами терший секретао 
райкому КП України М. П. 9 
Рябовол. член бюро обкому 
ЛКСМУ 'редактор газети 
«Модадіей комунар» її. Д- 
Марченкіе.

» « •

Органязаційний пленум 
РК ЛК С.МУ обрав першим 
секретарем райкому 3. Д. 
Дивині, другим — В. В, 
Бурлаченка.

О. ШКАБОЙ.

Що ж, до деякої міри Л. Комлач права. Але ділком 
слушні й зауваження делегатів про те, що секретарі 
райкому комсомолу І. С. Сннипостілт та А. С. Яругмеико 
повинні були більше допомагати районному відділу 
культури, первинним комсомольська ям організаціям: в до
борі кадрів культосвітніх працівників.* Тоді б в селах 
Лозоватці, Камбурліївці, Сметанівші., Зибковомт та де
яких інших клубна робота не була €5 занедбана, хоч там 
завідують клубами комсомольці. травильно говорило
ся на конференції про те, що райком комсомол--, пер
винні організації дуже мало заслгхсавузалн звіти культ
освітніх працівників.

Секретар комсомольської організації колгосп;-- «Дніп
ро» Є. шашло звернула увагу делее-ятів на те, що глиб
ше треба вивчати кращий досвід К’ультурно-маоевоі ро
боти, всіляко поширювати його.

.У нас клуб_працює добре, — говорила вона. — Б 
звітній доповіді йшла мова про те, здо цікаво і змістов
но організовується масова робота •< Млинківському і 

асилівському клубах та бібліотеках. Безумовно, кож
ний з нас знає і те, що обидві районні бібліотеки, яки
ми завідують Ліда Комлач і Таня П югрібна, входять до 
числа кращих в області. Чому ж ® інших селах лише 
за чутками знають їхній досвід? Т---г пряма вина гайко- 

К0МС0М°ЛУ> пРаЦ*вник*в райоьЕїіого Будинку іуль- 

чі^1аСНЄ’ ПР° ЯКу ДОПОМОГУ з бО)Ку ЦЬОГО культосвіт
нього закладу може йти мова, коли і в райцентрі не 
.. жутв СТВОРВТИ хорошу худозкнкз самодіяльність, не- 
т- а г1ткУ.дьтбРигад- Як висловився один з делегатів 
1,0 ференцп, «працівники Будинку культури гзецвілн 
за високими стінами».

Баї ато делегатів приєдналось до думки секретаря 
парторганізацн колгоспу «Шляхом Леніна» і. П Сгель- 
ваги, який говорив, що господарська питання в більшос
ті колгоспів вирішуються непогано, а от культурно- 
освітня робота залишається боліючим питанням.

ро юті конференції взяла участь і виступила з про
мовою секретар Онуфріївського райкому партії І- 0. Са
зонова. J '

'* * ж
Відбувся організаційний пленуме райкому комсомолу. 

Секретарями РК ЛКСМУ обрані іщ. і. С. Синнжостіл і 
М. С. Голобородько.



ДОРОГІ ДРУЗІ! Ви, напевне, добре знайомі з журналом «Знання 
та праця», охоче читаєте цікаві, змістовні матеріали, які дру

куються в ньому.
Сьогодні журнал «Знання та праця» у нас в гостях. На цій 

сторінці ви зможете прочитати репортаж про перегон плавучого 
доку з Балтійського в Чорне море, різні інформації.

Всі ці матеріали будуть надруковані в 11-му номері журналу.

II ОРНЕ море... Знайомий бірю-
* зовий простір дедалі ширше 

розкривається перед нами. За 
кормою тануть у сонячному маре
ві турецькі береги. Чорне море!.. 
Особливо рідне воно тепер, після 
безприкладно важкого рейсу, ко
ли кожна хвилина здавалася до
бою, кожен тиждень — роком. На 
втомлених, змарнілих обличчях 
товаришів бачу радісні посмішки. 
Скоро вже з’являться береги 
Батьківщини. І мимоволі прига
дуєш те, що лишилося позаду.

* ж ж
І ЗАВДАННЯ було сфор- 
■з® мульозано так: у зв’язку з 
появою в Чорноморському паро
плавстві великої кількості суден, 
водотоннажність яких перевищує 
40000 тонн, перевести гігантський
плавучий док з порту Кронштадт 
у чорноморський порт Іллічевськ.

Що й казати, завдання склад
не. Доведеться обігнути всю Єв
ропу, подолати океан та шість мо
рів. Чи можливо це? Адже док не 
розрахований на такі мандрівки, 
його місце — в закритих портах^ 
і цьому відповідає конструкція 
споруди. У довжину док має 
250 м, а в ширину — 60, тобто 
площа його дорівнює 1,5 га. Та й 
башти в нього не маленькі — 
більш як на 20 метрів підносять
ся над водою. У шторм, коли 

»хвилі досягають завдовжки 250 і 
більше метрів і заввишки понад 
10 метрів, така «трісочка» неми
нуче зазнає катастрофи: опинить
ся док на двох гребенях — і під 
власною стотисячотонною вагою 
переломиться.

Як же зробити док міцнішим? 
Фахівці перебрали чимало варі
антів. Спочатку пропонували 
скріпити його сталлю. Але розра
хунки показали: навіть тисячі 
тонн її анічогісінько не дадуть. 
Тоді розглянули й навіть тимчасо
во прийняли другий проект: роз
різати док на дві частини й у та
кому вигляді транспортувати.

Однак дехто не погодився: док 
можна, мовляв, провести і нероз
різаним. Це зекономить час і де
сятки мільйонів карбованців.

Вирішальне слово належало 
найстарішому спеціалісту в пи
таннях міцності суден академіку 
Юліану Олександровичу Шиман-

ОПЕРАЦІЙНА... В БАРОКАМЕРІ
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На різних широтах
АВТОМОБІЛЬ «МРІЯ»

V БЕЛЬГІЇ автолюбитель Аль- 
й фоне де Жонкер збудував ав
томобіль власної конструкції. Мо
тор його заводиться від голосу лю
дини — треба тільки знати потріб
не слово. Коли попереду виникає 
перешкода, радарна система зупи
няє автомобіль. Двері гаража во
дій відкриває світловим сигналом. 
Якщо за руль сяде «незнайома» 
людина, дається гучний сигнал 
тривоги. Ще 18 різних удосконалень 
повинні довести, що автомобіль 
Жонкера дійсно заслуговує назви 
«Мрія». Винахідник має намір зро
бити на своїй машині кругосвітню 
подорож, яка закінчиться в Японії 
під час чергових олімпійських ігор. 
Все гаразд у цьому автомобілі, 
крім ціни: коштує він 44 тисячі до
ларів.

Сучасна хірургія, як відомо, ус
пішно проводить операції на серці. 
Але такі операції пов’язані з вели
кими труднощами. Серце людини 
сьогодні можна зупинити лише на 
сім—вісім хвилин. Якщо ж «виклю
чити» його на довгий час, — ніякі 
засоби не повернуть оперованого 
до життя.

Як же збільшити цей строк? Над 
такою проблемою працюють учені 
всього світу. Деякою мірою розв’я
зати її пощастило голландському 

. лікареві Борема. Він виявив, що 
О коли операцію проводити в примі- 
7- щепні з підвищеним тиском, сер- 

це може лишатися зупиненим аж 
О 15 хвилин. 

к
ському. І той відповів: якщо рейс 
відбудеться в липні—серпні, ко
ли шторми бувають рідко, док 
можна не розрізати.

Водночас розв’язувалася ще 
одна проблема: як та чим букси
рувати велетня через океанські 
простори, через вузькі протоки 
Данії й Туреччини, через мілко
воддя Англійського каналу. Адже 
парусність лише однієї стінки до
ку — третина гектара. Досить по
віяти вітерцю — і док попливе 
кудись убік. А що робити, коли 
шаленіє ураган?..

■ НЕБУВАЛИЙ РЕЙСИ
Та от уже розв’язано останні 

проблеми. Тисячі людей, десятки 
підприємств допомагають моря
кам. От-от прибудуть зі Сталін- 
градського канатного заводу спе
ціальні сталеві троси завтовшки 
65 мм і завдовжки в кілька кіло
метрів. Судноремонтники Туапсе 
готують до походу супертанкер 
«Пекин». На калінінградській 
верфі закінчують спорудження 
новенького морського буксира 
«Посейдон». З Одеси в Крон
штадт поспішає буксир «Атлант», 
а з Мурманська — буксир «Ар
гус». Остаточних строків походу 
ше не встановлено. Капітани й 
матроси тривожно вдивляються в 
далечінь: скільки ще чекати, по
ки вщухне цей клятий вітер?

*. * *.

І от, нарешті, позаду острови 
Егейського моря. Перед Дарда
неллами нас зустрічає чорномор
ський криголам «Владимир Иль- 
нч». його привів капітан Семен 
Іванович Тьомкін, щоб підмінити 
«Сибирякова». Попереду — ос
таннє, найсерйозніше випробуван
ня.

4 НА СВІТАННІ розпочалася
• наша передостання битва з 

морем — за Дарданелли. Відра
зу ж відчуваємо сильну зустріч
ну течію. Вперед посуваємося 
втроє повільніше — 1,5 милі на 
годину. Але все-таки рухаємось, 
поки не досягаємо вузькості біля 
турецького порту Чанаккале. Тут 
течія стає такою, що перевищує 
нашу швидкість. Експедиція зупи
нилася.

Невже закордонні фахівці мали 
рацію, коли передрікали, що док 
через ці протоки не провести? Не
вже даремно втрачено стільки зу
силь, часу?

Кораблі оточено численними 
поліцейськими катерами. Місце
ві спеціалісти старанно вивчають 
усі можливості дальшого руху. 
Минає година, друга, третя... Ко
раблі роблять якісь маневри, не
зрозумілі для турків, і ті вирішу
ють: треба, щоб радянські моря-

О КОРАБЛІ експедиції 27 
червня віддають швартови. 

Обрублено масивні якірні лан
цюги, що утримували док. Капі
тан «Пекина» Борис Пимонович 
Осташевський віддає чіткі коман
ди, і вся армада кораблів слухня
но виповзає на простір Фінської 
затоки. Незчисленні повороти се
ред обмілин та островів. Свіжий 
вітер заважає працювати. Здаєть
ся, марно сподівалися, що він 
швидко вщухне.

А тим часом море темнішає. 
Дедалі більші хвилі мчать назу
стріч і з гарматним гуркотом га
тять у борти. Вода вирує. І от 
уже — справжній десятибальний 
шторм.

З доку надходять тривожні си
гнали. Капітан Євген Корнійович 
Чайка передає, що інженери-тен- 
зометристи й докмейстери М. А. 
Сокирко та О. І. Зайцев повідом
ляють про дедалі більші напру
ження в конструкціях. Чутливі 
прилади реагують, здається, на 
кожний поштовх. Док — ніби жи
ва істота. Він уперто, знов і знов 
відхиляється від курсу, стає бо
ком до хвилі. Один лише супер
танкер «Пекин» стримує й скеро
вує його, і тут дається взнаки 
досвід і самовладання капітана 
Осташевського.

Минає доба. Шторм вщухає. 
Тільки тепер впритул підступають 
до доку інші кораблі. Раніше це 
було неможливо: ударить хвилею 
об височенну стіну — трісок не 
збереш.

Датські протоки. Навколо — 
мілководдя й старі німецькі мінні 
поля. Щоб пройти їх, доводиться 
зупинитись і вкоротити буксирні 
троси. Це теж нелегко, адже кож
ний метр троса важить більше 
15 кг! З цим справляються меха
нізми танкера. їм обережно допо
магають люди. Обережно! Бо до
сить хоч на мить забаритись — 
і сталева 17-тонна змія ринеться 
по палубі, змітаючи все на своєму 
шляху.

Повільно йдемо вперед через 
вузькі, покручені фарватери. Вда
лині зеленіють поля, червоними 
плямами палають черепичні дахи 

датських, ферм. Зустрічні судна 
стишують хід і повільно пропов
зають понад самісіньким бере
гом — далі від небаченого ве
летня.

Га от Ютландський півострів 
обігнуто. Входимо в Північне мо
ре. Радист Бабенко прийняв по 
фототелеграфу синоптичні карти 
європейських станцій. Погода 
скрізь чудова. Подовжуємо бук
сирні троси її починаємо спуска
тись на південь. Та що це? За
мість сонця — свинцеве небо. Від 
Англії повзуть знайомі баранці 
штормових хмар. Захід криваво- 
червоний. Кому вірити: прогнозу 
чи власному досвіду? Роздумува
ти ніколи. По експедиції переда
но неприємний наказ: «Поверта
тися назад, під захист мису Ска- 
ген».

Три доби над північним захо
дом Європи шаленіє шторм. У 
голландських портах повалено ве
летенські крани, десь, загубились 
десятки рибальських суден, звід
усіль чути: БОБ! БОБ! БОБ! Ми 
самі насилу рятуємо док, що його 
крутять змінні течії поміж піща
них обмілин та мінних банок. Та 
тільки-но вітер почав вщухати — 
експедиція знову рушає вперед.

В Англійському каналі нас зу
стрічає туман. У сірій імлі звід
усіль долинають протяжні сирени. 
Невтомно обертаються оадіолока- 
ційні антени. На їх екранах бли
мають численні імпульси: навко
ло — багато різних суден. Це й 
не дивно, бо експедиція йде най-

РОПОРТПАЖ

Розповідає капітан далекого 
плавання, начальник експедиції 

по перегону гігантського 
плавучого доку

ПОЛІН
Леонід Євгенович

В Балтійському морі. Попе
реду — супертанкер «Пекин».,

старішою морською артерією. Туї 
всюди сила-снленна потоплених 
кораблів. Кожної миті чекаєш, що 
буксирні троси, які провисають на 
велику глибину, зачепляться за 
корпус затонулого корабля, і то
ді — катастрофа: «Пекин» зупи
ниться, а сталева гора доку на
повзе на нього.

Та ось, нарешті, зникають за 
обрієм скелясті, похмурі береги 
Англії. Ліворуч тане біла цятка 
французького маяка Ушант. Пе
ред нами відома своєю непривіт
ністю Біскайська затока.

2 ТЕПЕР, коли тисячі миль 
**• уже подолано, коли бороть

ба закінчилася перемогою, трудно 
сказати, де, в якому місці було 
найважче.

Біскайська затока. Буря.
Мис Фіністерре. Португаль

ський пасат переходить у страш
ний шторм. Вітер шпурляє гребе
ні хвиль через двадцятиметровчй 
док. Навіть здаля видно, як «гра
ють» його стіни, як через палубу 
мчить справжня ріка. А капітан 
Чайка спокійно доповідає:

— Напруження 1100 кілограмо- 
сантиметрів. Прогині 170 мм. 
На доку все гаразд.

За годину:
— Напруження півтори тисячі 

кілограмосантиметрів.
А критична норма — 1800. «Пе

кин» маневрує, робить усе мож
ливе й неможливе. Ось вона, та 
буря, що найбільше нам загрожу
вала... Довжина хвиль уже понад 
сто метрів. І так — шість довгих 
діб, поки експедиція йде повз 
Португалію.

Мис Сан-Вісенті. Ще не вщух 
шторм, а вже на кораблі обру
шується східний вітер «левантос».

Мис Матапан на півдні Греції. 
Дев’ятибальний шторм.

Мармурове море. Знову шторм!..
Для цієї пори року просто ви

няткове невезіння. Щоправда, 
після Гібралтару ми пройшли 
1200 миль, майже чверть усього 
шляху, під ясним бірюзовим не
бом по спокійному Середземному 
морю. Ми скористалися цим, щоб 

усунути пошкодження, вимити ко
раблі.

Моряки побували в найцікаві
ших іноземних портах. Перевози
ли їх буксири, в той час як «Пе
кин» невтомно тяг собі док. Ми 
відвідали Амстердам, Плімут, 
Гібралтар, Афіни. Завітали й в 
Сіракузи, де побували на могилі 
великого Архімеда. Коли проходи
ли повз Туніс, чули гуркіт кано
нади з-під Бізерти.

Н а знімку: капітан да
лекого плавання, начальник 
експедиції по перегону плаву
чого доку з Балтійського в 
Чорне море — Леонід Євгено
вич ПОЛІН.

кн послали на підмогу ще буксир
ні судна, а троси між «Пекином» 
і доком вкоротили. Та ми не по
годжуємось. Чекати ми не може
мо, а вкорочувати трос — озна
чає свідомо йти на зіткнення ко-
раблів.

І тут несподівано експедиція 
знову починає рухатись уперед і 
впевнено долає протоку. 1ількц 
тепер турки зрозуміли, що п’ять 
годин вимушеного тупцювання на 
місці ми не витратили марно: то 
був експеримент, — і от знайдено 
найкращий маневр для подолання 
зустрічної течії.

Нарешті — Босфор. До пізньої 
ночі востаннє сперечаємося зі 
стамбульськими морськими чина
ми. Вони ніяк не можуть повіри
ти, що ми вийдемо в Чорне море. 
Все ж мені вдається домовитися 
з ними. Вони обіцяють нікого в 
протоку не пускати, доки нею 
проходитимуть наші кораблі.

Четверта година ранку 25 серп
ня. На сході ледь посвітліло. «Пе
кин», док, морські буксири «По
сейдон», «Атлант», «Аргус», кри
голами «Торос» і «Владимир 
Ильич» та два турецькі буксири 
втягуються в Босфор. Стамбул 
прокидається. Щохвилини дедалі 
більше людей з’являється на на
бережній. Чутка про дивовижний 
караван летить над містом.
баром нас вітають гучними оплес
ками вже десятки тисяч стамбуль- 
ців.

Звичайно в Босфорі стоять на 
якорі багато кораблів з усіх кра
їн світу. А зараз — жодного. По
ліцейські катери розганяють ос
танні фері — дрібні пасажирські 
суденця, що перевозять людей 
між європейським і азіатським 
берегами.

Течія стрімка, та нас вона не 
може зупинити. Нарешті о дев'я
тій ранку досягли найтіснішого 
місця протоки — Румелійської 
вузькості. Раптом з доком стало
ся несподіване: потрапивши у дві 
протилежні течії, він почав швид
ко повертатись поперек Босфору. 
Ще трохи — і він утворить міст 
між Європою і Азією...

Машини «Пекина», буксирів та 
криголамів працюють на гранич
них обертах. Машини ревуть, 
стогнуть, надриваються... А док 
не припиняє свого трагічного ру
ху... Хлюпочуть хвилі... Вирує во
да, збита в піну десятками гвин
тів... Мить, здається, розтягнула
ся на години... Ще трохи, ще... 
Рух доку гальмується, гальмуєть
ся... Став!.. Криголам «Владимир 
Ильич», з’єднаний носом з кор
мою доку, ніби став утричі по
тужнішим. Титанічним зусиллям 
він обертає неслухняного велетня 
навколо невидимої осі... Все...

Зойк полегшення — і справжня 
овація на честь ще однієї перемо
ги радянських моряків лунає на 
берегах старовинного Босфору.

Тринадцята година. Туреччина 
вже за кормою. На третій день, 
28 серпня, входимо в Іллічевський 
порт. 5200 миль подолано за 61 
добу. Микита Сергійович Хрущов 
назвав це безприкладне переве
дення плавучого доку вантажо
підйомністю 60000 тонн хорошим 
подарунком XXII з'їздові К.ПРС.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
5 листопада 1961 р., З стор.
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-1 - :ТГ ПРЕСІ іноді з’являються короткі хвилюючі за- 
” мітки про те, що через декілька років після за
кінчення Великої Вітчизняної війни знову зустрілись 
товариші по зброї. Читаючи одне з таких повідом
лень, ми згадали історію, яку нам розповів колишній 
фронтовик Василь Шанаурін. Шанаурін висловив 
думку, що добре було б дізнатися про долю сина 
полку, хлопчика — цигана за національністю, врято
ваного воїнами:

... Осінь 1944 року. Радянські війська, громлячи 
німецько-фашистські полчища, вийшли на кордон з 
Румунією. Розуміючи, що війна програна, гітлерівці 
жорстоко мстили мирному населенню. Недалеко від 
станції Глибока розгорівся гарячий бій. Ворог на
магався затримати просування наших підрозділів. 
Години півтори тривала перестрілка. Декілька разів 
радянські солдати намагалися піти в атаку, але во
рог вів сильний вогонь, і просунутися ніяк не вда
валося.

Посланий у розвідку Василь Шанаурін через 
декілька хвилин повернувся в розташування розві
дувального взводу і доповів командирові, що вздовж 
лісу німці будують укріплення, тягають колоди, а на 
узліссі встановлюють перевозні бетоновані кулемет
ні точки. Солдат ще додав:

— На узліссі зліва видно хлопчика на дереві, а 
внизу фашисти розкладають вогнище.

ОМАН ДИР підійшов до польового телефонного 
апарату.

— Двадцять перший, я — чотирнадцятий, не можу 
гаяти ні хвилини. Зліва на узліссі, орієнтир 250 влі
во, фашисти збираються спалити хлопчика. Дитину 
посаджено на окреме дерево, що стоїть метрах в 
десяти від гаю. Вздовж узлісся, на протязі двох— 
трьох кілометрів споруджується укріплення під при
криттям кулеметного вогню перевозних бетонованих 
точок. Дитину можна врятувати, якщо відкрити во
гонь по укріпленню ворога.

Хвилин через п’ять шквал артилерійського вогню 
обрушився на ворожу передову позицію. Командир 
взводу викликав перше відділення і запитав сол
дат:

— Хто готовий добровільно піти на виручку хлоп
чика? Попереджаю, вся смуга прострілюється куле
метним вогнем.

— Дозвольте мені! — попросив Василь Шанаурін.
— 1 мені, — підтримав його Свірін.
Сміливці перейшли пагорбок і тут побачили, що 

дерево вже горить. Густий дим затягнув крону. Во
гонь палав поки що в нижній частині могутнього 
дуба.

— Видно, облили бензином, інакше сирий стовбур 
не запалиш, — тихо сказав Василь товаришу.

Вони повзли, робили короткі перебіжки, намага
лись якнайшвидше добратися до дерева і, що б там не 
було, врятувати хлопчика.

(\CTAHH1 150 метрів Шанаурін і Свірін бігли. Двоє 
ворожих солдатів все ще тягли до палаючого 

дуба сушняк і солому. Василь раптом відчув, як об
пекло йому ногу вище коліна, потім куля вп’ялася 
в бік. А Свірін упав, уткнувшись підборіддям у 
землю.

— Ти поранений? — запитав Шанаурін.
— Біжи один, я спробую сам себе перев’язати і 

прикрию тебе вогнем.
Василь побіг. Фашисти так були зайняті своєю 

справою, що не помітили, як перед ними виріс ніби 
з-під землі радянський солдат. Вони в паніці кину
лися в ліс, але сховатися не встигли. Василь дав 
автоматну чергу.

Не роздумуючи й секунди, він закрив пілоткою 
обличчя, звільнився від дисків і кинувся у вогонь. 
Коли спустився вниз з загорнутою у плащ-палатку 
дитиною, гімнастьорка і штани на ньому горіли. 
Опам’ятався солдат в госпіталі. Першим запитан
ням його було: «Як хлопчик?»

Лікар здогадався, про кого йшла мова, і відповів, 
кивнувши головою на ліжко, що стояло поруч:

— Живий ваш Семен.
— Чому Семен?
— По-нашому він ні слова не розуміє і не говорить, 

і ми дали йому це російське ім’я.
Шанаурін побачив поруч на ліжкові хлопчика. 

Виднілося лише чорне кучеряве волосся, обличчя й 
руки були забинтовані.

— Справи хлопчика кращі ваших. Через півмісяця 
випишемо.

НАСИДЬ одержав два поранення і опік руки, шиї, 
спини. Обличчя він зумів врятувати, але волосся 

на потилиці обгоріло.
Через тиждень Семена розбинтували, і він став 

поправлятися. Василь почав навчати його російській 
мові, хлопчик почав незабаром дещо розуміти і на
віть трохи говорити.
- Одного разу він довго дивився на портрет Леніна, 

потім запитав Василя:
— Хто це?
— Ленін.
— Не знаю цієї людини.
— Це наш вождь, розумієш?
— Ти врятував мене, твій вождь врятував мене. А 

мій батько й мама, весь наш табір німці танками 
знищили. Я один залишився. Вночі вирішив помота
тися за кров циган, Підпалив будинок з офіцерами. 
Але мене спіймали і хотіли спалити.

Через місяць Шанауріна виписали в частину. Коли 
він збирався в дорогу, Семен став просити взяти йо
го з собою.

— Ні, чилий, я на війну їду, фашистського звіра 
лігво заганяти.

— Яз тобою піду.
— Не дозволить начальство. Уже якщо ти так хо

чеш, можу тебе до передової довезти, а там попро
щаємось.

Прибувши в частину, Шанаурін доповів команди
рові про видужання.

— А про того хлопчину що-небудь відомо?
— Як же, разом у госпіталі лежали. Циганча це, 

товаришу лейтенант, без батьків залишилось. Я при
віз його з собою, проситься хлопець до нас на 
службу.

Де він? Веди його сюди!

ПЛАК 1 СТАВ Сенька служити у полковому взво- 
•* ді розвідки. Нове ім’я йому дуже сподобалось.

Багато разів ходив Сенька у розвідку разом з ра
дянськими солдатами.

. У години відпочинку хлопчик інколи співав бойо
вим друзям пісні рідного народу. Голос у нього був 
високий, дзвінкий.

Одного разу, було це на території Югославії, Ша
наурін, який став уже сержантом, взяв його з собою 
в нічний похід. На операцію вийшли вчотирьох, а по
вернувся назад один Сенька. Двоє наших солдатів 
загинуло, а Василя тяжко поранило. Насилу вдалося 
Семенові вивести його в безпечне місце. Він зали
шив сержанта на узліссі, а сам під покровом ночі 
пішов назад. Чуттям розвідника і слідопита від при
роди був наділений юний сміливець. На світанку до
брався до своїх з донесенням командира відді
лення.

Коли радянський підрозділ зайняв ліс, Сенька від
шукав Василя і провів його до госпіталю. Тяжко 
пораненого Шанауріна відправили в тил, а потім 
демобілізували.

Де тепер Семен? Ким він став?

КОРОТКО
На вулиці Шевченка в 

м. Кіровограді з’явився дво
поверховий будинок — при
міщення нової дитячої по
ліклініки. Тут розміститься 
30 лікувальних кабінетів.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ.

«Людина людині — друг, 
товариш і . брат» — таку 
лекцію прочитала нещодав
но для своїх колег викладач 
Кіровоградського коопера
тивного технікуму А. Лаза
ренко. і. сотников.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 30. 
Телефони: редактора — 66-12, відповідального секретаря 

50-14, відділів — 60-24.
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Щороку Центральний Комі- і 
тст ЛКСМУ та Спілка письмен
ників України присуджують лі« 
тературну премію імені М. Ос- 
тровського кращому творові, 
який вийшов у видавництві 
«Молодь». В цьому році редак
ційна рада висунула на здо
буття літературної премії іме
ні М. Островського ряд книг, 
зокрема:

Козаченко В. «Гарячі руки». 
Повість. Видавництво «Молодь», 
1960 року.

Події відбуваються під час 
Великої Вітчизняної війни в 
концтаборі, розташованому біля 
магістрального шляху між 
Уманню та Кіровоградом. В та
бір потрапляє Дмитро, за про
фесією художник. Він зв’яза-. 
ний з підпільною організацією 
партизан. Дмитро вселив Іскру 
надії в страдчнг.ікс життя по
лонених. запалює їх на бороть
бу.

Одно о разу його примуси."і 
намалювати есесівського гене
рала на білому коні.... В день 
приїзду генерала всі побачили 
картину. На ній були зображе
ні ясна місячна ніч, засніжена 
долина, а над нею — чисте не
бо. Сніг стоптаний, усіяний сол
датськими трупами, білими 
хрестами, побитими й обгоріли
ми машинами Посеред бойо
виська на передньому плані си
дить на снігу облізлнй, шолу
дивий пес. Сидить, зіпершись 
на одну передню лапу, друга — 
висить перебита. Пес як пес. 
Тільки підперезаний він попе- ч 
рек живота широкою стрічкою 
фашистського прапора з свас
тикою. І голова у пса не соба
ча, а... Гітлера.

Перед картиною мить, дру

гу, третю, а може... цілу не- 
скінчену вічність, стояла якась 
оссГи.иаа. приглуне.і. піиш. А 
потім... Що трапилось потім, 
ви прочитаєте у творі.

Ткач Д. «Арена». Роман. 
Видавництво «Молодь», 1960 р. 
Це — дуже цікава книга. Го
ловні герої — молодий робіт
ник заводу Максим Бондарчук, 
заслужений артист республіки 
Марко Баніт, циганка Голда та 
інші.

Максим з дитинства захоплю
ється акробатикою. Весь час 
мріє про арену. До міста при
їздить циркова трупа, в якій 
працює відомий клоуи-акробат 
заслужений артист Марко Ба
ніт. З його, допомогою Максим 
переходить працювати в цирк. 

Максим випадково знайоми
ться з циганкою Голдою. Піз
ніше вони покохають один од
ного. Голда, наречений якої 
Роман гине від руки атамана 
Нура, залишається жити у ма
тері Максима, працює на заво
ді. В неї з’являються чудові 
друзі, нові турботи. Еопа лю
бить Максима, чекає його. В 
цей час її переслідує батько. 
— старий Нур, прагне поверну
ти в табір до старого життя. 
Лому допомагає стиляга Фред.

. Чим закінчуються всі ці події 
прочитайте в книзі «Арена».

• Павличко Д. «Днина». Пое
зії. Видавництво ..«Молодь», 
1960 р.

Книга віршів про велич рід
ної партії, про трудові досяг
нення радянських людей, про 
політичних діячів, письменни
ків: Франка. Шашкевнча, Во
ронька. Галана, Тереза Мар- 
тінеса, Маноліса Глезоса.

Перший володар Рубінового кубка ?

зустріч «ЗірІ II ЕРЕХІДНУ зустріч «Зір- 
т 11 кн» з футболістами Олек- т 

ького «Шахтаря» •І
І4
* *
♦

і

сандрійського _____
кіровоградські болільники в 
чекали з цікавістю. 1 не ли- « 
ше тому, що це був поедн- 
нок двох футбольних колек- , 
тивів за право виступати : 
в наступному році серед ’ 
команд майстрів класу «Б». : 
Після закінчення матчу по- ? 
винна була відбутися пере- Т 
монія вручення футболістам | 
«Зірки» перехідного Рубі- в 
нового кубка. Республікам о 
ська газета «Молодь Украї- 1 
ни» затвердила його кращій - 
українській команді «Спай- ■ 
пер». Т

І ось настав довгожда- Т 
ний час. Член редколегії Т 

. газети «Молодь України» | 
І А. Котляр поздоровляє фут- ♦ 
о Солістів «Зірки» з заслужс- | 
о ною перемогою І передав | 
п команді Рубіновий кубок. 1 

, Від Імені бюро обласно- І 
(| го комітету ЛКСМУ висту- Т 

лив секретар Кіровоград- 
" ського міськкому комсомо- 
" лу В. Сокуренко. Він вручив 
" команді і гравцям «Зірки» 
о Почесні грамоти обласного 
о комітету комсомолу, 
о Кіровоградська «Зірка» — 
о перша серед українських 
(| команд майстрів класу «Б», 

яка завоювала цей почесний 
трофей.

" На знімку: капітан коман- 
" ди «Зірка» Б. Петров з по- 
" чесним трофеєм — Рубіно- 
" внм кубком.
<> Фото В. КОВПАКА.
І МВ В В ВВ В-В-В-ВВВ-В-В-В-ВЧ

Наступний номер газети 
вийде 7 листопада ц. р.

КІНОТЕАТР «МИР». Для ді
тей «Прихований рай». Поча
ток о 10 год. ранку та 12 год. 
дня. «Америка очима францу
за». Початок о 2 та 4 год. дня, 
6. 8. 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Для дітей «Знову до зірок» І 
«Могутні крила». Початок о 

10 год. ранку та 2 год. дня. 
«Скарб». Початок о 12 та 4 гол. 
дня, 6, 8 та 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальні фільми «Роки І 

люди», «Сорок років І один 
день», «Новини дня № 41/61». 
Демонструються без перерви 9 
10 год. ранку до 8 год. ЗО хв; 
вечора. Художній фільм «На 

крилах пісні». Початок о 9 год. 
та 10 год. 50 хв. вечора.

Редактор П. МАРЧЕНКО,

і

І


