
Республіканська нарада працівників 
сільського господарства 

лаоських машин В. А. 
Світличний, доярка кол
госпу «Зоря комунізму» 
Лебединського району Сум
ської області О. С. Мордо- 
вець, голова колгоспу «Пер
ше Травня» Снятинського 
району Станіславської об
ласті Ю. 'Г. Личук, брига- 

бригади 
Кірово- 
Кірово-

В. П.

ЯК КРАЩЕ перетворити 
в життя рішення XXII 

з’їзду КПРС, швидше ство
рити достаток продуктів 
харчування для народу і си
ровини для промисловості, 
поставивши всі багатства 
землі української на служ
бу палко любимої Батьків
щини, — цьому питанню 
була присвячена республі
канська нарада працівни
ків сільського господарства 
України, яка закінчилась 
22 грудня в Києві.

У роботі наради взяв 
участь Перший секретар 
ЦК КПРС. Голова Ради 
Міністрів СРСР товариш 
М. С. Хрущов.

Два дні учасники нара
ди з великою активністю 
обговорювали доповідь пер
шого секретаря ЦК КП 
України тов. М. В. Підгор- 
ного «Завдання працівни- 
ків сільського господарства 
України по виконанню рі
шень XXII з’їзду КПРС 
про дальше піднесення 
сільського господарства».

Виступаючи в дебатах 
на доповідь тов. М. В. 
ГІідгорного. керівники кол
госпів і радгоспів, передо
вики. вчені і спеціалісти 
говорили про те, як уже в 
1962 році дати 
більше продуктів 
го господарства, 
ли невикористані 
які має сільське 
ство України.
ретворилась

інституту 
Лісостепу і 

Й. А. Даниленко, 
колгоспу імені

району 
області

країні ще 
сільсько • 

розкрива- 
резерви, 

господар- 
Нарада пе- 

у справжню 
школу передового досвіду. 
Учасники наради 
критикували 
систему та її 
підкреслювали 
продуктивного 
ня землі, 
структури посівних площ.

В дебатах 21 грудня ви
ступили: голова колгоспу 

> «Комунар» Теплицького 
району Вінницької області 
Д. П. Булка, ланкова ком
сомольсько - молод і ж н о ї 
ланки 
ченка 
йону 
К. І.
пу «Заповіт Ілліча» Арбу- 
зинського району Микола
ївської області А. Г. Зу- 
бенко, механізатор Кубан
ського науково-дослідного 
інституту випробування 
тракторів і сільськогоспо-

гостро 
травопільну 
прибічників, 
важливість 

використан- 
поліпшення

колгоспу імені Шев- 
Миргородського ра- 

Полтавської області 
Гулій, голова колгос-

дир тракторної 
колгоспу «Україна» 
градського району 
градської області 
Мельниченко та інші.

22 грудня у дебатах ви
ступили: комбайнер кол
госпу «Нове життя» Ска- 
довського району Херсон
ської області О. І. Рома
шок, учениця 10-го класу 
Хомутецької середньої шко
ли Миргородського району 
Полтавської області Надія 
Костенко, директор Науко
во-дослідного 
тваринництва 
Полісся 
голова 
Жданова Старченківського 
району Київської області 
О. Г. Бузницький, міністр 
сільського господарства 
УРСР М. С. Співак, ланко
ва колгоспу «Перше Трав
ня» Черняхівського району 
Житомирської області Н. Г. 
Заглада, свинар радгоспу 
«Красный» Тарутинського 
району Одеської області 
І. П. Полішко, бригадир 
тракторної бригади колгос
пу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського 
Кіровоградської
О. В. Гіталов, ланкова кол
госпу імені Чапаева Мало- 
дівицького району Черні
гівської області Г. В. 
Плющ, голова колгоспу 
імені Татарбунарського по
встання Татарбунарського 
району Одеської області 
В. 3. Тур, головний кон
структор Херсонського ком
байнового заводу О. П. 
Соломикін, секретар ЦК 
ЛКСМУ Ю. Н. Єльченко, 
директор радгоспу «Пере
мога» Василівського райо
ну Запорізької області 
О. О. Колесников, учениця 
10 класу, бригадир учнів
ської бригади Новопразь- 
кої середньої школи Кіро
воградської області Галя 
Мішуровська.

На нараді, тепло зустрі
нутий присутніми, з вели
кою яскравою промовою

СТ thU

чекають машин
МОЛОДЬ, піонери і комсомольці Устинівського ра- 

■*’* йону непогано попрацювали протягом недільника 
В районі були створені спеціальні піонерські загони, 
комсомольсько-молодіжні ланки. Школярі Устинівської, 
Березівської, Новоігорівської середніх шкіл під час 
недільника зібрали по 4—5,8 тонни металобрухту.

Завзято, по-комсомольськи працювали на недільнику 
молоді устинівці. За чотири дні в районі зібрано 21 
тонну металолому. Зібрано, але досі не вивезено.

Секретар райкому комсомолу В. Бурлаченко на на
ше запитання відповідає:

— Вже три дні чекаємо машини з «Вторчормету». 
Дзвонили туди з райкому партії. Обіцяли нам при
слати транспорт, але й досі зібраний металобрухт ле
жить без руху.

Уповноважений «Вторчормету» по Устинівському 
району т. Ткаченко, видно, не дуже турбується про 
вивезення металолому. А коли ми подзвонили у «Втор- 
чормет» і поцікавились, чи направили машини в ра
йон, нам впевнено зразу ж відповіли:

— Послали, три дні тому.
Дійсно, машини послали ще 19 грудня. Та т. Тка

ченко вивіз металобрухт лише з колгоспу імені Карла 
Маркса 
йон він 
зено. А 
послати

Така 
обурення в райкомі комсомолу, в школах, серед молоді.

С. МАРКОВА.

і на цьому заспокоївся: більше машин в ра
не викликає, хоч не весь металолом ще виве- 
транспорг у «Вторчорметі» е. Машини можна 
хоч сьогодні.

байдужість т. Ткаченка викликає справедливе

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

КОМУНАР
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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господар-; 
одностайно ї 

Звернення до ? 
колгоспників і робіт- 

радгоспів, механіза- 
працівників район- 

відділень «Сільгосп-

А
♦

і?

виступив Перший секре
тар ЦК КПРС, Голова Ра
ди Міністрів СРСР това
риш М. С. Хрущов. Його 
промова була вислухана з 
величезною увагою і не _ 
раз переривалася бурхли- ? 
вими оплесками. •

Учасники- наради праців- » 
ників сільського 
ства України 
прийняли 
всіх 
ників 
горів, 
них 
техніка» і спеціалістів сіль
ського господарства, до 
всіх трудящих республіки, 
в якому закликають широ
ко розгорнути 'соціалістич
не змагання за успішне 
виконання завдань, постав
лених XXII з’їздом КПРС 
по збільшенню виробни
цтва і продажу державі 
зерна, м’яса, молока та ін
ших сільськогосподарських 
продуктів.

З величезним піднесен
ням учасники наради прий-* 
мають вітального листа « 
Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

Увечері 22 грудня у Па
лаці спорту для учасників 
наради працівників сіль
ського господарства Укра
їнської PCP було дано ве
ликий концерт.$ £ і «Значний вклад у дальший розвиток сіль- ? $ ського господарства вносить наша славна» І молодь і її авангард — Ленінський комсо-| s мол. Близько 400 тис. юнаків і дівчат виро-| І щували в цьому році високі врожаї куку-| ? рудзи, проявили масовий трудовий героїзм. І І Понад 88 тис. комсомольців і молоді за пу- і І тівками комсомолу прийшли на ферми. | І Ми впевнені, що комсомольські організа- ; І ції республіки будуть ще з більшим завзят- | тям боротися за вирощування високих і ста- | лих урожаїв, особливо кукурудзи і гороху, І підвищувати активність сільської молоді в І боротьбі за збільшення виробництва тва- | ринницької продукції та зниження її собі- | вартості».
$ (3 доповіді тов. М. В. Підгорного на нараді
| працівників сільського господарства України).

! 500 ГЕКТАРІВ-
5 В ПРАВИЛЬНО ставлять питання но-
• J*-®- воукраїнські механізатори: щоб ру- 
» ка не торкалась посівів комсомольської 
І кукурудзи, давайте вирощувати її
♦ тільки механізованим способом.
* Комсомольці і молодь колгоспу імені 
’ Димитрова Вільшанського району на

власному досвіді переконалися, що ку
курудза, вирощена без затрат ручної 
праці, дає добрі врожаї, та й собівар
тість центнера зерна її значно нижча. 
В цьому році молоді кукурудзоводи ви
ростили на 421 гектарі по 52 центнери 
зерна з кожного гектара. На цій площі 
застосовувалась ручна праця. А на 
192 гектарах вирощено на круг геж по 
52 центнери зерна, але тут посіви об
роблялись лише механізмами.

Отже, певний досвід вже є. Трак
торна бригада, яку очолює Володимир 
Яковлев, вирішила в наступному році 
вирощувати кукурудзу без затрат руч
ної праці на площі 500 гектарів. На 
60-гек гарній площі вона прагне зі-
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Назустріч Всесвітньому фестивалю
Засідання секретаріату Радянського 

підготовчого комітету
Днями відбулося засідання секретаріату Радян

ського підготовчого комітету VIII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів у Хельсінкі. Обговорювались 
питання, зв язані з підготовкою художньої і спортивної 
груп радянської делегації.

До складу делегації передбачається включити моло
діжні колективи художньої самодіяльності союзних рес
публік і областей РРФСР, спортивні команди підпри
ємств і учбових закладів, а також деяких провідних 
спортсменів країни.

Головний режисер нашої делегації народний артист 
РРФСР і Грузинської PCP й. М. Туманов і радян
ський представник в Міжнародному підготовчому комі
теті фестивалю Б. І. Коновалов заявили, що у Фінляндії 
виявляють великий інтерес до наступних виступів моло
дих радянських артистів у дні восьмої зустрічі молодого 
покоління земної кулі. Було заслухано також інформа
цію про підготовку до фестивалю молодіжних організа
цій Фінляндії та інших країн.

(ТАРС).

Книга про батька В. 1. Леніна
УЛЬЯНОВСЬК, 22 груд

ня. (ТАРС). Місцеве ви
давництво випустило в світ 
книгу доцента Ульянов
ського педагогічного інсти
туту Т. Д. Корнєйчика 
«Життя, віддане народові 
(до 130-річчя з дня народ
ження І. М. Ульянова)». 
Ілля Миколайович Ульянов 
дорогий нам не тільки як 
батько і вихователь В. І. 
Леніна, але і як прогре
сивний педагог-просвіти- 
тель і громадський діяч

другої половини XIX сто
ліття. Книга розповідає 
про дитячі, гімназичні і 
студентські роки Іллі Ми
колайовича, про його робо
ту в Пензі, Нижньому Нов
городі і Сімбірську. Автор 
використовує багатий фак
тичний матеріал, виявле
ний недавно в державних 
архівах, наводить цікаві 
спогади учнів і колег І. М. 
Ульянова, а також уривки 
з документів й робіт само
го Іллі Миколайовича,

Молоді трудівники села підтримують почин новоукраінців

брати по 75 центнерів зерна, а на реш
ті — по 55 центнерів зерна на круг.

Що практично робиться для здійснен
ня зобов’язання? Насамперед, велику 
увагу звертають димитровці на підго
товку сільськогосподарських знарядь і 
заготівлю добрив. З ремонтом інвента
ря вони вже впоралися, зараз повним 
ходом йде ремонт тракторів.

Механізатори вирішили на кожен 
гектар виділеної площі внести по 15 
тонн перегною. А вивезли вони вже по 
6,4 тонни.

Одночасно великого значення нада
ють механізатори поповненню своїх 
теоретичних знань і набуттю практич
них навиків. При бригаді створена 
школу передового досвіду по комплекс
ній механізації вирощування сільсько
господарських культур. Вже відбулося 
чотири заняття.

Г. ДУДЬЄВА, 
інструктор Вільшанського райкому 
комсомолу.

БЕЗ ДОТИКУ РУК
^ОМсОМОЛЬСЬКО-МО-

Л ОДІ ЖНИ И агрегат 
Павла Коренюка з колгоспу 
імені Суворова Голованів- 
ського району вирішив під
тримати почин новоукраїн- 
ців.

— Досить користуватися 
І сапками, — говорить Пав

ло. — На 
беремося

І центнерів

116 гектарах ми 
виростити по 55 
кукурудзи і ви-
-----------------

ключно механізованим спо
собом.

Тепер у членів агрегату 
одна турбота — побільше, 
добрив вивезти на свою пло
щу. Двома саньми вони ви
возять по 50—70 тонн за 
день. 220 тонн перегною 
вже лежить у буртах на 
полі.

М. ПУСТОВ1Т.

ЙОГО ПЕРЕДНІЙ КЕАІІ 
ПОЛЕ КУКУРУДЗЯНЕ

t і
І

|| років працює Геннадій Іванов тракідрис-
том у колгоспі імені Карла Маркса Хмелів- 

ського району.
В цьому році Г еннадій очолює механізовану лан- і 

ку по вирощуванню кукурудзи, до складу якої ввій- 
шли тракторист Станіслав Черв’як і комбайнер Ми- ' 
кола Порох. " ’ І

За ЗО робочих днів впорались хлопці з кукурудзою і 
і одержали по 65 центнерів зерна на кожному з 96 ’ 
гектарів при зобов’язанні 55 центнерів.

Тепер механізована ланка Г. Іванова розгортає і 
боротьбу за кукурудзу наступного року. На гектар ;

: - . . по 5 тонн пе- (
добрив за зи- і

закріпленої площі хлопці вже вивезли 
регною, а прагнуть вони нагромадити 
мовий час по 20 тонн. Адже борються за 70-центнер- 
ний врожай качанистої на кожному з 125 гектарів.

На знімку: Геннадій ІВАНОВ.
Фото К. Василька. .1



4. Не по службі, а за покликанням
ЕС ЕЛ О пробасив гудок, і Галя, востаннє причеп
ливо оглянувши деталь, поклала її до купи інших. 

Але йти відпочивати дівчина не поспішає, бо у неї ще в 
справи в метизному — треба обміняти книги робітни
кам. Так завжди — після зміни комсомолка Галина 
Чижик змінює свою штатну посаду на громадську — 
з контролера вона стає бібліотекарем.

Така лс бібліотека на громадських засадах вже 
більш року функціонує в другому механоскладальному. 
Є вони й у ковальсько-пресовому, ливарному — в усіх 
інших провідних цехах заводу.

Друзі книги з числа молодих робітників, які погоди
лися стати громадськими розповсюджувачами, прода
ли на заводі літератури більше, як на 100 карбованців.

Громадська професія... Ці слова міцно й назавжди 
ввійшли як в лексикон, так і в життя молодих черво- 
нозорівців. Спостерігаючи, з яким запалом віддається 
молодь громадській роботі, розумієш, чому це так; 
людей не випадок, не якась необхідність примусила 
взятися за те чи інше заняття, а справжнє покликання.

Що може бути ближчим, ніж посада громадського 
інструктора по фізкультурі, для майстра спорту Гри- 
горія Коб'якова, який працює токарем в 3-му механо
складальному цеху?

З великим задоволенням і з не меншою користю для 
справи керує жіночою секцією з стрільби фрезеру
вальниця Майя Мороз — чудова спортсменка.

Громадські інструктори по спорту є у кожному це
ху. Особливо гаряче беруться за цю справу наші мо
лоді спеціалісти. Інженер В. Стародубцев — кращий 
гравець заводської волейбольної команди — виявив,

Листи з одного заводу

наприклад, бажання працювати громадським тренером. 
Це вже друга його громадська професія, бо він во( но- 
час є членом громадського конструкторського бюро.

Шо ж до наших громадських бюро конструкторів, то 
це, звичайно, і є найвагомішим і найбільш ефективним 
внеском у розвиток громадських засад на заводі. Та
ких бюро у нас два — при спеціальному конструктор

ському бюро і при відділі головного технолога. 
дять сюди переважно молоді конструктори. Громад- 
ським конструкторським бюро при СКБ керує молодий, 
здібний інженер Євген Коссов.

Багато корисних справ, зв’язаних з прискоренням 
впровадження нової технології й раціоналізаторських 
пропозицій, здійснили на громадських засадах молоді 
конструктори.

По закінченню робочого дня в спустілому приміщен
ні СКБ нерідко ще можна бачити схилених над крес
лярськими дошками конструкторів — тут йдуть пошу
ки, працює творча думка. І часто саме в цей час при
ходять прості і сміливі рішення.

Змінену, більш досконалу конструкцію кріплення ро
зеток на висівних апаратах розробила комсомолка 
С. Трубіна. А в цей час її друзі по громадському кон- 
структорському бюро працювали над створенням нової 
тукової сівалки. І ось їх старання увінчалися успіхом: 
з'явилася ще одна хороша машина, яка використову
ватиметься на удобренні полів, розкидаючи добрива 
на відстань до 15 метрів.

З постійною думою про потреби трудівників ланів 
працюють конструктори громадського .бюро. Так, ни
ми створений апарат для висіву зернобобових культур, 
який дуже згодиться колгоспникам саме зараз, коли 
взято курс на розширення 
посівів гороху. ^*'*^*г*г*гшг*^*^*^шг*'

А яким чудовим подарун- ( 
ком для кукурудзоводів бу-1 
де легкий і дешевий навіс • 
для збереження врожаю із &

раціоналізаторським пропозиціям. Багато з 
вовведень мають 
кий

збірних залізобетонних конструкцій, над яким працю
ють зараз конструктори В. Макей, Є. Коссов, /. за;;_ 
цев та Д. Філій єв. Шов спростити облік засіяної пло'. 
щі, який досі ще робиться вручну, М. Плащевський 
С. Трубіна, В. Дука взялись розробити конструкцій 
спеціального лічильника. Встановлений на сівалці 
при сівбі одночасно замірятиме площу.

Громадське конструкторське бюро при відділі голов 
ного технолога, в яке входять 32 конструктори і один 

економіст, дуже багато уваги приділяє розвитку тех
нічної творчості. Тут виготовлено вже оснастку по 68 

вели- 
економічний ефект 

Такою є, наприклад, про- 
позиція молодого комуніста 
Сергія Ліновищенка. Для 
виготовлення однієї із дета

лей він розробив нову технологію, що складається не 
з трьох, як було раніше, а з однієї операції.

Хороша творча співдружність встановилася між 
громадськими конструкторами і заводськими винахід
никами. Раціоналізатори з числа робітників приходять 
сюди з своїми думками, пропозиціями, і тут їм допо
магають люди, наділені більшими технічними знання
ми. Багато нових вдосконалень з’являється завдяки 
такій творчій співдружності. Так, конструктор Адольф 
Смадич допоміг слюсареві т. Михайлюкову розробити 
цінну пропозицію, конструктор В. Маріупольський пра
цював над виготовленням штампів, запропонованих 
слюсарем т. Зарецьким. Можна назвати багато подіб
них прикладів.

Відчуття того, що тобою зроблено щось корисне, і 
людська вдячність, а не плата, є найкращою винагоро
дою для ентузіастів громадських професій.

Таких ентузіастів все більше стає на заводі. Сидя
чи з того, як шириться новий рух, можна з певніс^с 
сказати, що недалеко той час, коли громадську профе
сію матиме кожен комсомолець.

м. влох, 
заступник секретаря комітету комсомолу. 

Завод «Червона зірка».

ЇХ ВИХОВАВ комсомол

— Торік було не краще. 
Все повторюється,—обурю
ються тваринники.

Дійсно. Чому і в цьому 
році умови для роботи, для 
зимівлі худоби не кращі, 
ніж торік? Чому погане 
стає традицією?

Але, перш за все, про лю
дей і умови, в яких вони 
працюють. Розпочнемо хоч 
би з того, що ні в корівни
ках, ні на свинофермі немає 
кімнати відпочинку для тва
ринників, відсутні елемен
тарні санітарно-гігієнічні за
соби: рушники, мило, тепла 
вода, запасні халати. Холод
ною водою напувають роз- 
телених корів, миють бідо
ни, підмивають вим’я. Неза
баром розпочнеться масове 
розтелення, а дояркам ніде 
залишитися для чергування 
на фермі.

Немає й натяків на те, що 
в артілі готувались до зи
мівлі худоби. Не зроблено 
навіть елементарного ре
монту. Двері на фермах не 
причиняються, не відремон
товано помости, станки. 
Приміщення так і залиши
лось необмазаним, непобіле- 
ним. Корівник же, який 
розташований в бригаді 
№ 2, в самому селі, підпер
ли дрючками, щоб стіна не 
впала. І на цьому ремонт 
закінчився.

Останнім часом на фер
мах значно знизились надої 
молока. Від корови одержу
ють по 2—3 літри. Справа 
не в кормах. Вони в артілі 
поки що є. До речі, про кор
ми, зокрема про кукурудзу. 
Комсомольці повинні бути 
шефами цієї культури. Тим 
більше, що всі вони працю
ють в тваринництві, для 
якого кукурудза — великий 
кормовий резерв. А в артілі 
й досі не виділено площ під 
цю культуру, не укомплек
товано ланок, жодної тонни 
гною не вивезено на поле.

Систематично на фермах 
іорушуються правила годів
лі тварин. Спеціально роз
роблених раціонів для кож
ної корови немає. Нікому 
підвозити своєчасно корми, 
бо ніяк не виділять в прав
лінні артілі постійних фура
жирів. Тому буває так: си
лос є, а жому не досить. 
Або годують тричі на день

одним жомом, а кукуруд
зяного бадилля не підвезли. 
Зовсім не завозять на фер
ми і соломи для підстилки.

Не кращі справи і на 
свинофермі. Лише недавно 
поросятам почали давати 
кукурудзяну дерть. До цьо
го привозили неподрібнені 
початки качанистої. Кормо
кухня не встигає забезпечи
ти всіх тварин кормом, то-

Перевіряємо
стан

зимівлі худоби

H'.V. .

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
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і за- 
на- 
Не 

рай-

му що не відремонтовано 
три котли. Обіцяли в прав
лінні пристосувати для цьо
го металеві бочки. Тх можна 
було б використати і в ін-^,вати "нові 
ших цілях: підігрівати в них 
воду для потреб ферми. Від- 
годівельна група свиней до
сі знаходиться в літніх при
міщеннях. Не розміщена і 
група нетелів. Скоро вони 
мають телитися, давно вже 
потрібно було б перевести 
їх в інше приміщення, під
готувати до розтелення.

Чи задумувались над ци
ми неполадками колгоспні 
комсомольці? ІЦе з осені 
відбулися комсомольські 
збори. Щиро, запально го
ворили на них молоді кол
госпники про підготовку до 
зими, ремонт приміщень, 
полегшення праці на фер
мах, про роботу і побут 
тваринників. Був присутнім 
на них інструктор райкому 
комсомолу Віктор Лисенко, 
який закріплений за цією 
організацією. Та ці пи-

Ы ц ВШ П тання так
І І ; ЛИШИЛИСЬ

‘ болілими,
допоміг 

ком комсомолу тваринни
кам, щоб дійовими були рі
шення зборів, щоб втілились 
вони в життя. А секретар 
комсомольської організації 
тов. Німченко не контролю
вав виконання рішень збо
рів. Осторонь стоїть і за
ступник голови артілі по 
тваринництву тов. Пісхо- 
вий. Практичної допомоги 
марно чекають від нього 
комсомольці. Часто буває 
він на фермах, вислуховує 
скарги доярок, обіцяє, але 
мало що робить. Лише не
давно дали дівчатам чобо
ти. та й ті не по нозі. Досі 
корми підвозять випадкові 
люди, зайняті на різних ро
ботах, до цього часу доярки 
носять корми вилами, рука
ми.

А поки що всі роботи на 
фермах виконуються вруч
ну. Лише планується буду- 
—....... фермські примі
щення, де можна викори
стати механізацію.

Чи можна поліпшити іс
нуючі умови? Так, можна і 
треба Перш за все, слід ви
дати запасні халати, потур
буватися, щоб була на фер
мах тепла вода, мило, руш
ники. Давно пора виділити 
постійних фуражирів, склас
ти раціони годівлі для тва
рин, утеплити приміщення.

Рейдова бригада: 
С. МЕДВЕДЕНКО, 
О ДЖИМА, Р. ОЛІЙ
НИК — доярки. 
Т. БОНДАРЕНКО— 
свинарка, С. ФУР
МАН—спецкор. «Мо
лодого комунара».

Колгосп імені XXI 
з’їзду КПРС 
Новомиргородського 
району.

І

1 РУСЯВЕ дівча, прикривши долонею
1 ’ сторінки підручника, декламувало 
напам’ять:

Вишивала я узори
З тривогою пополам.
З тривогою •— ой же смішно,
З тривогою — ну й чудна, —
Тільки десь там загуркоче —
Так і кинусь
А воно й ніяк
Бо між наших
Появились тії
Що вже
— Мамо.

сано?
— Може

знала 
чуєте.

до вікна, 
не смішно, 
вороних 
коні.

я про 
ніби

них.
про вас напи-

N <1
НАРИС

Ц—.......... .. ... ____

скрині, остання звістка про нього. Ма
рія Марківна напам’ять знає: «Угорщи- 

Місто Ястребель, цивільне кладби
ще, могила № 5».* ♦ *
на.

1

бути. доню. О. то справді 
були часи, коти ми, як та Олеся Кулик, 
тікали теж на кчпси.

—А чому? Хіба забороняли вивча
ти техніку0

— Е-е, Шуро, яка там техніка бу
ла? Тільки й назви, що трактор... «Форд
зоном» звався. Але для нас і то вели
ка підмога була. Організувались ми в 
1929 році в ТСОЗ «Трудівник». Раділи 
до безтями: з^мля ж є! Та разом з тим 
і сумували: чим же її обробиш? Дала 
держава нам оті «Фордзони». От ми, 
молоді, хлопці й дізіата, подалися на 
курси, бо ж треба навчитися водити ма
шини. Батьки сваряться: 
че діло? А діди й баби 
плюють на нас: мовляв, 
силою хочете знатися Та хіба нас утри
маєш, залякаєш?! Ми ж знали: нове 
життя починаємо!

... Не раз Шура чула від 
поріді ппо оті «Фордзони», 
бідняцькі межі і клапті в 
кий колгоспний масиз.

Там же, в «Трудівнику», 
життєві шляхи Марії Марківни та Іва
на Микитовича в одну спільну бороз
ну. І хтозна, може вже тоді їх перве- 
нець Шура разом з материнським моло
ком увібрала в свою душу пристрас
ну любов до техніки. Адже тільки 

вона, техніка, робить зліт в людському 
житті, ламає усталені віками життєві 
устої, приносить полегкість і радість, 
насолоду людині в її одвічній потребі— 
праці.

І вісімнадцятирічна дівчина йде у 
Бобринедьку школу механізації сіль
ського господарства. Марія Марківна 
була проти рішення дочки. Що, мовляв, 
за тракторист з тебе вийде, коли ти та
ка несмілива? Хто постоїть за тебе? 
Трактористи — народ мужній, витрива
лий.

Але в душі мати все ж таки згоджу
валась. «Хай іде, — думала, — може 
все-таки полегкість для сім’ї буде». А 
годувальника нема й не буде. Там, у

хіба то жіно- 
хпестяться та 

ви з нечистою

матері роз- 
які зорали 
один вели-

і зійшлися

О НАДВОРІ квітень. Ніби щедрою 
а рукою, устилає зеленавим килимом 

землю, мережкою вишиває на ній перші 
весняні узори—квіти. Ой, як любить їх 
Шура! Хіба ж утримаєшся, щоб не зір
вати першу, нехай і звичайну таку, сте
пову кульбабу, що виткнулася обабіч 
шляху?

Дівоча рука тягнеться до жовтої го
лівки квітки і... відсахується. «Наві
що? Вона рости... жити хоче», — щось 
підказує в душі. І дівчина підкоряєть
ся внутрішньому голосу. ХайІ У неї на 
душі — безліч-безліч квіток запашних, 
польових. Сьогодні вона отримає по
свідчення тракториста. Це її перша 
ластівка, перша путівка у велику і 
складну дорогу в життя.

Чи знала тоді вона, що її дорога 
буде усипана трояндами без шипів?

... Шура тримає посвідчення в руках. 
Степовою ніжноблакитною 

сяють її очі, а в серці ніби 
віолончель.

— От ми і трактористи! 
тори! — урочисто дзвінким 
ворить однокурсниця Міля

— Ай справді, — сміючись, скоро
мовкою додає Віра Сінокіп. — Ось від
святкуємо Першотравень і — в брига
ду. Ану, хлопці, потісніться, скажемо!..

— Ой, дівчата, я не 
сміється Шура. — Уявіть 
дні чекати! Я цілий рік 
мріяла...

Легкокрилою лебідкою
МТС уранці. Як їй здавалося зсе про
сто. Директор МТС зрадіє, скаже: ві
таю, дівчата! Ви — молодці: техніку 
до своїх рук берете!

Що було б, якби все йшло так, як 
забажається, вимріється...

— І що тут ці діти робитимуть? —* 
ніби крижаною водою хлюпнув А. 
Харчевн?ій на гаряче дівоче серце. — 
Хто ж тобі трактора буде заводити?

Лещатами перехопило Шурі подиху 
«Тільки б не розплакатись», — тріпо
тіла в мозку думка.

А тут ще й земляк зайшов до дирек
торського кабінету — Григорій Мусіно* 
вич Копотій, бригадир тракторної 
бригади.

— О, Шура! — здивувався він. — 
Вже вивчилася? — І до директора:

фіалкою 
грає тисяча

Ме-ха-ні-за- 
голосом ГО" 
Чорна.

втерплю, — 
собі, аж три 

про цей День

майнула в
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...Сталося так, що Микола 
Соколов мусив залишити 
навчання в школі. Здава
лось, ніби весь світ проти 
нього, ніби земля спинила 
свій рух. Та то тільки зда
валось, бо навкруги і далі 
вирувало життя, барвисте, 
захоплююче, романтичне. Де 
ж його, Миколи Соколова, 
місце? Хто навчить його, ще 
юнака, професії, хто навчить 
любити працю, любити лю
дей?

Миколу привели до місця, 
де працював комсомолець 
Анатолій Долгоруков.

— Оце й буде твій учи
тель, Соколов! Знайомтесь, 
хлопці, — сказав технічний 
керівник.

Анатолій Долгоруков, се
реднього зросту, міцний у 
плечах, подав свою муску
листу натруджену руку. 
Промовив:

— Значить, працювати 
столяром хочеш? Рішення 
правильне. Знаєш, я ось уже 
не перший рік столярую і 
скажу тобі щиро: не шко
дую, що обрав цю професію. 
Хороша вона, людям радість 
приносить. Он дивись, які 
чудові дивани, шафи, столи 
виготовлені. Мине тиждень- 
другий, і ці меблі вже при
крашатимуть житло робіт
ника. колгоспника чи служ
бовця.

Так вони познайомились, 
а згодом ближче пізнали 
один одного, подружились. 
Нелегкою була наука. Та 
Анатолій все показував, все 
розказував, ретельно переві
ряв кожну роботу, викона

ну учнем. Інколи Микола 
Соколов навіть у розпач 
впадав, розводив руками:

— Нічого у мене не вий
де, не буде з мене майстра.

Кричав на нього тоді Дол
горуков:

— Та ти що, друже, перед 
труднощами пасувати дума
єш? І думати не смій про 
це.

В труді непомітно минали 
дні, тижні, місяці. Настав 
той хвилюючий час, коли 
учитель урочисто поздоро
вив учня з переходом на са
мостійну працю.

— Дивись, не осором ро
бочої честі, — сказав тоді 
Долгоруков Миколі Соколо
ву. — Ти тепер молодий ро
бітник, столяр побутового 
комбінату. Гордись цим!

А Микола стояв схвильо
ваний, радісно збуджений і 
промовляв:

— Спасибі тобі, Толю, ве
лике спасибі за все, за все. 
Бачу, ти справжній друг.

Та на цьому не припини
лася їх дружба. Не раз ще, 
бувало, Анатолій Долгору
ков подовгу бесідував з сво-

це.

/

з пере
логи а в,

загуби-
Тому й

— Зараховуйте, Антоне 
Кириловнчу, її в мій штат.

...А вже наступного дня 
Шура сідала на старенько
го бувальця «ХТЗ». «Бу
деш культивувати», — ска
зали’ чи справиться, адже 
вивчала дизельні машини. 
А тут ще хлопці-тракторнс- 
ти обступили. Так і сиплять 
шпильками:

— Не забудь іскру вийняти з коле
са!

— На поворотах на «тормозок» на
тискай’

Вирушила із стану, а трактор 
боями працює. Один з хлопців 
рукою махнув. Зупинилася.

— От. бачиш, справді іскру 
ла. — Одна свічка не працює, 
чхає так.—Він акуратно почепив прово
док од магнето на свічку...

«Чи ображатися на хлопців? — дума
ла Шура. — Що ж, хай кепкують. А я 
не здамся».

Та механізатори бачили: старається 
Дівчина, по-справжньому любить тех
ніку. Відтоді прагнули хоча будь-чим 
допомогти дівчині — словом, порадою, 
ділом.

А щоб досконаліше оволоділа трак
тором, прикріпили Шуру ло досвідчено
го тракториста Тимофія Шапошникова. 
Саме тоді букетувати цукрові буряки 
починали.

— Тут, дочко, треба прямолінійності 
триматися, — наставляв тракторист.

Спершу давав Шурі кермо на дорозі, 
на перегонах від стану до поля При
вчав триматися орієнтира. А коли дів
чина засвоїла цю, здавалося, нехитру 
науку, дозволив повести трактора на 
буряках.

— Якщо проріжеш пряму лінію, зна
чить, переводжу тебе на самостійну ро
боту, — попередив.

Витримала і цей «екзамен» Шура.
— Як під лінійку! — похвалив Т. Ша

пошников. — А чула ти, Шуро, шо твої 
подружки з «Комінтерна» відцуралися 
трактооів?

Ніби голкою в серце шпигнула звіст
ка. «Мабуть і ти такою вийдеш на по- 
в’рку, ще подумає старий», — пронес
лося в голові.

— А воно трудненько, та ше спочат
ку. Побоялися... Видать, заяча душа в 
них

— Дезертири, — додав тракторист.
Чи то щоб заспокоїти себе, чи запев

нити Шапошникова, Шура сказала 
твердо:

Відчуття ліктя
їм колишнім учнем, вчасно 
приходив йому на допомо
гу, а якось розповів про 
своє життя. У 1955 році за
кінчив Кіровоградське ре
місниче училище, став сто
ляром. Приїхав працювати

І МОРАЛЬНИЙ КОДЕКС —
І ЗАКОН НАШОГО ЖИТТЯ і
: t

в Новомиргород на побуто
вий комбінат № 2. Та досві
ду бракувало, не було й по
трібних навичок.

— Отоді й допомогли ме
ні досвідчені майстри Кузь
ма Тихонович Куксенко і 
комуніст Володимир Фран- 
цович Зайц, в бригаді яко
го я й зараз працюю, — го
ворить Долгоруков. — Це 
вони були і є моїми настав
никами в праці, в житті. Це 
вони порадили піти у вечір
ню школу, продовжувати 
навчання...

* *
[ полем 

Воронячим 
пухка

басовита 
крилом 

рілля, 
пильно 

помічає

як Гри- 
"уркіт

Там на

— А я не кину, ніколи не кину. — І 
додала жартома:

— У мене кров така — механізатор
ська, і батькова, і материна.

— Знаю, — лукаво підморгнув Ша
пошников. — Але, буває, яблучко од 
яблуні далеко котиться.

Шура збагнула натяк.
— Аж до Москви яблучко докотить

ся. Ось побачите...*
О СТЕЛИТЬСЯ над 

пісня мотора. Во 
ген, аж удалину, злітає 
Шура, міцно тримаючи кермо, 
вдивляється у гони. На шляху 
бригадирову бідарку.

Не встигла зупинити трактора, 
горій Мусійович, пересилюючи 
мотора, гукнув:

— Кінчай зміну і — на стан, 
тебе новенький «ДТ-24» чекає!

— На мене? — перечитала недовір
ливо.

— Авжеж! Так хлопці вирішили.
... Новий •.ДТ-24» виблискував сві

жістю фарби. Шура заходилася підтя
гувати його вузли, змащувати.

— Чудесна машина! Ось повернусь з 
фестивалю — клас покажу в роботі! — 
хвалилася Шура.—Це не те, що «ХТЗ»!

І хлопці були впевнені: Шура гаки 
покаже. Тверда V неї вдача. Ооь уже 
четвертий рік ділить з ними і радощі, 
й тоивоги

А повернувшись з Кіровограда, хлоп- 
ці-механізатори новий сюрприз влашту
вали: щойно одержаний «Бє парусь» 
першого випуску вирішили вручити Шу
рі- и».— Сідай, дівчино, і покажи тепер 
клас. Це тобі не «ХТЗ» і «ДТ-24»!.

* ♦ ♦

кукурудзяне 

її шпилях-верхівках. Широ- 
ці

у РОЗКІШНЕ зелене
’ море. Вітерець ворушить хвилю 

хвилею ПО її ГП
ким райдужним поглядом окинула 
безкраї масиви Шура Корінецька.

— Що ж, почали! — звернулася во
на до Віктора Гризи.

— Спробуємо, що це за машина. — 
обізвався комбайнер.

Г)ОНИ трудяться в одній 
& бригаді складального 

цеху, в бригаді комуніста 
В. Ф. Зайца, яка бореться 
за високе звання колективу 
комуністичної праці. Тут по
винні йти поряд і старанна 

♦

праця, і навчання, і това
риськість, і взаємодопомо
га... А вчились не всі. Ось 
тоді й викликав Анатолій на 
відверту розмову Соколова.

— Ми обидва комсомоль
ці, — сказав Миколі.— Але 
чому ти не вчишся? Невже 
з цим багажем гадаєш віку
вати?

— Думав я про це не раз, 
— роздумливо мовив той.— 
Та чи вийде в мене? Аж 
коли то вчився, позабував 
усе! Підеш лише осоромиш
ся в школі...

— Гадаєш, що мені лег-

ко в десятому? — заперечив 
Долгоруков. — Але не ду
май, що спинюсь на півдо- 
розі, ні! Піду вчитись у вуз! 
Отак і ти, Миколо, не пасуй.

/ тепер увечері, коли скін
читься робота, вони обоє, І 
Долгоруков, і Соколов, бе
руть у руки зошити і кни
ги. прямують до вечірньої 
школи робітничої молоді. 
Анатолій у десятий клас, 
Микола — у сьомий. Мине 
швидко час, будуть у них 
атестати, будуть у них і 
дипломи! Там, де дружба 
міцна, справжня, де ти у 
всьому відчуваєш лікоть то
вариша, там ніякі труднощі 
не перешкодять.

Вперше я познайомився з 
ним заочно. Уважно дивив
ся на великий фотопортрет, 
вміщений на комсомольській 
Дошці' пошани Новомирго- 
родського району. Підпис 
лаконічний: «Долгоруков
Анатолій Степанович, столяр 
побутового комбінату № 2». 
Хто він, цей Долгоруков, 
чим живе, як працює, який 
у колективі? Десятки пи
тань постало переді мною.

що

як

Він уже кілька разів обійшов, обди
вився, обмацав усі вузли нового ком
байна «СК-2.6».

— Ну. що ж. включай свого «Бела
руси», — подав команду.

Заспівав свою звичну пісню мотор, 
рушив назустріч зеленому морю. За
стрекотали ножі комбайна. Густою ла
виною потягнулася по транспортеру 
кукурудза.

Шура частенько озирається назад, 
бачить той зелений рухливий потік і ус
міхнене обличчя Віктора. В кінці гін 
зупинила трактора, підбігла до комбай
нера. Поглядом запитала: «Ну як?».

— Добряча машина! Це велика по
легкість нам буде. Управимося скоро зі 
стеблистою.

Виспівує над полем свою пісню мо
тор. глухо стрекоче комбайн. А сонце 
котиться все нижче і нижче ДО обпію, 
ніби його магнітом земля притягає. Ось 
і останні промені торкнулися Шуриних 
щік, обдавши їх маковим цвітом, і ніби 
промовили: «До завтра!».

— Ех. чудесно коситься. Жаль, 
день малий, — зітхнув Віктор.

— А що, коли починати раніше, 
тільки засіріє? — подала думку Шура.

— Правильно! А ти... ти не проспиш, 
Шуро’

— Ніколи.
...І потекли дні за днями, напружені, 

гарячі. Ще не зійде з неба ранкова зо
ря. а Шура з Віктором уже в полі. 
штурмують буйнолисту. А вона он як 
щедро зародила! І до самих сутінок не 
змовкає їх агрегат.

— Молодці, орли! — не нахвалиться 
Григорій Мусійович. — По 15 гектарів 
даєте. Це ж нечувано! Новий комбайн 
ще, як кажуть, не об’їжджений, а ви й 
рекорд поставили, вдвоє норму пере
крили. Одним словом, молодці, так 
тримайте!

Є в народі афоризм: «Легкий на сло
во». Такою виявилась і Шура. Мабуть, 
ще тоді, п’ять років тому, вона відчу
вала. що «аж до Москви яблучко до
котиться».

І докотилося. Згадались їй ті слова 
під ритмічний перестук поїзда Київ— 
Мс-сква. її. кращу з кращих, колгосп
ники послали в зореносну столицю на 
Всесоюзну сільськогосподарську ви
ставку.

Ще не розвіялись (та чи й розвію
ться коли?) оті приємні враження, якими 
наповнилася її душа у рідній Москві, 
а вже нова радість чекала Шуру. Ра
дянський уряд високо оцінив трудові 
заслуги рядової армії механізаторів: 
нагородив IIIvpv орденом Трудового 
Червоного Прапора.

♦ 4с*
йґ З КОЖНИМ днем, з кожним роком

• все міцнішими ставали в роботі руки 
дівочі, гартувались в буднях трудових. 
Як усвідомлення свого місця в житті, 
як трудову зрілість і велике довір’я на
роду зустріла Шура рішення партійних 
зборів, які ухвалили: «Прийняти Олек
сандру Іванівну Корінецьку кандида
том в члени КПРС».

А ще через рік. в 1959 ропі, Шурі 
вручили квиток члена великої партії 
Леніна. Той щасливий день назавжди 
закарбувався в пам'яті молодої трак
тористки.

— Тепер і відповідальність більша в 
тебе, Шуро. — сказала Марія Марків- 
на дочці. — На тебе люди дивляться, 
РІВНЯЮТЬСЯ по тобі. Тож не підведи, не 
осором роду нашого, механізаторсько
го...

— Не підводить Шура. — говорить 
Г. М. Копотій. — Тверда у дівчини ру-

' • /

1 ми познайомились. Не 
любить Толя багато розпові
дати про себе. Раз по раз 
поправляє рукою шевелюру 
непокірного волосся.

— Молодь у нас дружна, 
працьовита. — розповідає 
Долгоруков. — Комсомоль
ців було вісім, а зараз ста
ло одинадцять. Оце недав
но прийняли до комсомолу 
молодих робітників Григо
рія Кириченка. Анатолія 
Колпакова. Василя Сміля- 
ченка. Працьовиті хлопці...

Долгоруков не говорить 
про себе, але люди його тут 
поважають. Молодь розпові
ла, що Анатолій обраний за
ступником секретаря комсо
мольської організації. що 
він не шкодує сил в роботі. 
Особливо турбується, щоб 
всі навчалися у школі. За
безпечує явку слухачів на 
заняття політгуртка, в яко
му зараз молодь з інтересом 
вивчає історичні матеріали 
ХХП з’їзду КПРС.

— Справжній друг! Хо
роша людина, — скаже на 
цьому підприємстві кожний 
молодий робітник про Ана
толія. — Такий не підведе в 
'У/'ИТТ!

І. РОМАНЕНКО, 
слухач Вищої партій
ної школи при ЦК 
КП України.

стала. Чу- 
із хлопців 
вже квад- 

краще не

іначить добрив мало 
Шура. — Треба нсод-

зорі не змовкають трак- 
I кукурудзозбиральних

ка І характер такий, як криця. Захо
тіла бути трактористкою — і 
дово працює, будь з ким 
позмагається в роботі. А що 
рати зробити — так ніхто 
справиться за неї. І не тільки в роботі, 
а й взагалі дівчина хороша, чуйна. 
Завжди кожному на поміч прийде.

♦ » »

/? ШЕЛЕСТИТЬ на вітрі буйнолиста, 
^'•важкими злитками звисають качани. 
Ніби лісом, йде поміж рівними рядами 
счебел русокоса дівчина. На обличчі — 
посмішка, а в очах грають вогники. 
Мінливі очі дівочі: гляне угору — і во
ни стають блакнтні-блакнтні. як небес
на гладінь А гляне на жовтаво-зелене 
море кукурудзи — і таким же відблис
ком сяють її очі.

Це ж вона своїми руками виплекала 
цей живий ліс, спушила й підживила 
кожну рослину в квадратах. А нині їй 
довірено не тільки це поле, а й людей. 
Хай небагато .їх, всього лише шість. 
Але ж вона тепер не тільки за себе 
відповідає, а й за кожного з шести.

Отож і вийшла в поле Шура. щоб 
ще раз помилуватися плодами рук 
своїх та подивитись: чи не пора й за 
збирання братися?

«А отам, під ліском, гірша кукурудза 
видалася. От що 
дати, — думає 
мінно побільше перегною на наступний 
рік вивезти...».

Від зорі й до : 
тори. Всі три 
комбайни працюють груповим методом, 
в одному полі. Шура Корінецька відво
зить тракторним причепом качани від 
комбайна Леоніда Телюшевського.

Здається, ще жодного року не було 
їх стільки. Ледве встигала обертатися 
дівчина своїм «Бєларусем». Витискала 
з машини всю швидкість, аби комбайн 
не простояв. Адже дорога кожна годи
на цієї напрочуд хорошої осені.

З кукурудзою упорались за місяць.
— Ех, — з жалем говорить Шура. — 

Не добрали трохи. По 47,8 центнера 
видав кожен з 171 гектара кукурудзи. 
А обіцялися ж по 50! Ну що ж, наука 
надалі буде: побільше перегною даси 
землі, то й вона тобі сторицею віддя
чить. А на 1962 рік неодмінно по п’ят
десят візьмемо! І на більшій площі. 
Адже на наступний рік наш колгосп 
сіятиме тільки на зерно 1.662 гектари— 
на 362 гектари більше цьогорічного по
сіву.

ДЕВ’ЯТИЙ рік не випускає керма із 
рук Шура Корінецька. Безмірною 

любов’ю до рідних ланів, чесною пра
цею здобула шану людей. Вже двічі 
односельчани обирають її своїм депу
татом до районної Ради депутатів тру
дящих. На зльоті передовиків Кірово- 
градщини в 1957 роиі її премійовано 
наручним годинником, а ще раніше — 
швейною машиною. Комсомольці теж 
виявили довір’я, пославши Ulvpv своїм 
делегатом на XVIII з’їзд комсомолу 
України. А скільки почесних грамот 
має дівчина! І есе — за невсипущу 
ппацю хліборобську, за хороші помис
ли. за роботящі пуки і прекоасну душ\ 
ДІВОЧУ.

Хвала 
неозорих! 
руках —

О

0

І
і

ланів
в

ж тобі господарко 
Так і тримай своє кермо 

кермо життя богатирського!
Олександр ШКАБОЙ.

Колгосп імені XX з’їзду КПРС 
Бобпинсцького району.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
24 грудня 1961 р., З стор.



СЕМІНАР
позаштатних кореспондентів

20—21 грудня в 
щепні обласного 
політосвіти 
нар завідуючих 
ними відділами, _,_г___
ків корпунктів та позаштат
них кореспондентів 
«Молодий комунар».

В перший день 
учасники семінару 
халн 
родне 
читав керівник лекторської 
ГРУПИ І ' -----
В «ОЄПЕ

прнмі- 
Будинку 

відбувся семі- 
позаштат- 

керівни-

газети

занять 
прослу- 
міжна-лекцію про 

становище, яку про-

обкому партії М. О.

Гавриленко. Про місце і 
роль нарису в газеті розпо
вів член Спілки журналіс
тів України О. Д. Мотор
ний.

Перед позаштатними ав
торами молодіжної газети 
виступили секретар обкому 
ЛКСМУ Т. П. Лащевська, 
працівники апарату редак
ції.

Найбільш активним поза
штатним кореспондентам га
зети вручено подарунки.

ЯК ВАС обслуговують? TJPQ ГОАКУ
ПРИМУСНУ, ВІНИК ТА ІНШІ РЕЧІ

ЦЬОГО грудкового дня 
ми побували в багатьох 

магазинах міста, які торгу
ють господарськими реча
ми, будівельними матеріа
лами, ліжками тощо. На 
перший погляд, товарами, 
вкрай необхідними спожива
чеві, торговельні організації 
обласного центра забезпече-

ласка, 
купити

досить
Почута

теж можна 
розв’язати.

розмова в господар-

якраз бракує в роботі мі
ського відділу торгівлі і 
обласного управління тор
гівлі.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ, 
зав. позаштатним від
ділом побуту редакції 
газети «Молодий ко
мунар».

і знахо-

речі, 
легко 
нами 
ському магазині, що нале
жить універмагу 
диться безпосередньо у ві
данні обласного управління 
торгівлі, говорить про бага
то.

Споживач: Відпустіть,
будь ласка, ніж до м’ясо
рубки.

Продавець: Ножів немає. 
Якщо бажаєте їх придбати, 
беріть м’ясорубку.

Споживач: М’ясорубка в 
мене є. а от ніж зіпсувався.

Продавець: Тоді вибачай
те, розкомплектовувати то
вар нам не дозволено...

Щоб уяснити, хто ж ви
нен у тому, що в магазинах 
не продають необхідних за
пасних частин до м’ясору
бок. доводиться звертатися 
до директора заводу «Біль
шовик» т. Гуляницького.

— Магазини лише одного 
обласного центра матимуть 
змогу до кінця грудня одер
жати 1000 штук ножів, 
1200 штук дисків та 1150 
штук решіток.

Директор констатує, що 
жоден з ♦працівників міськ- 
промторгу і обласного уп
равління торгівлі не звер
тався на підприємство з 
цього питання.

Хочеться ще сказати про 
одну маленьку річ — при
мусну голку, 
наявності 
йтися. Та 
пове скло 
широкого 
нах міста 
не знайдеш.

Чимало товарів, які ста
ли першою потребою в гос
подарстві, можна виготов
ляти на підприємствах Кі
ровограда та інших міст 
області. Потрібна лише 
узгодженість в роботі між 
торговельними організація
ми і поставщиками. А її

на 
ці-
IX

^вяеивясівзггввазізваЕіавг’ввоврказгвввіїеззсйнгцБавгмНІ ВДОСТЗЛЬ. Га КОЛИ ЗЗТРИ- 
■маєшся в магазині 20—30 
“хвилин, уважно прислуха
єшся до запитів людей, по
встає інша картина.
■ ...Магазин № 44 спеціалі
зується на продажу госпо- 
Едарських товарів. Магазин 
“невеликий, але в ньому зав-
■ жди людно. Ось до прилав-
їку підходить колгоспник 
□ В. Вовченко. Він приїхав з 
2 віддаленого району і хоче 
"придбати поперечну пилку. 
“ — Таких немає, — відпо-
в відає продавець. — Беріть 
в ножовку.

— Мені...
— Ми вам пропонуємо 

вте, що в нас є.
“ В. Вовченко обійшов усі 
■магазини міста, але так ні
кого і не дістав.
ї Подібну картину спосте-
"^"■■■ввавввввввввівввівввввввпввввввввввіввввввваввввв.

тисячоліть тому мала зви-

не-

лише

рігаємо і в магазині № 58.
— Порадьте, будь 

в якому магазині 
віник?

— Не в магазині, — під
казує хтось збоку, — а 
колгоспному ринку. Хоч 
лу сотню. В магазинах 
давно вже немає.

Віники — проста, але
обхідна річ в кожній квар
тирі. їх виготовляє допо
міжне господарство облас
ного будинку престарілих. 
Керівникам міськпромтор- ’ 
гу необхідно з ним
укласти договір і тоді «про
блема» віника легко вирі
шиться.

З кожним роком V нашій 
області збільшується кіль
кість сіл. які повністю елек
трифіковані. Населенню те
пер частіше доводиться ко
ристуватися електроприла
дами. Та спробуйте відшу
кати в
зимах 
утюга 
спіраль 
будуть

Останнім часом перед кі- 
ровоградцями постала ще 
одна «проблема», яку, до

/По КРАЇНАХ^

господарських мага- 
області до електро

ни електроплитки 
— старання ваші 

марними.

*
ВІГВАМ» З КІСТОК МАМОНТА

СІМНАДЦЯТЬ черепів мо
гутніми бивнями, вели

чезні щелепи та кінцівки ма
монтів, розташовані колом, 
утворюють стіни цього при
міщення. Споруду, що нага
дує вігвам американських 
індійців, вивершує сплетення 
гіллястих рогів північного 
оленя.

Саме такий вигляд 7—10 
чайна для епохи пізнього палеоліту оселя.

За основний будівельний матеріал для спорудження 
цих жител на території сучасної України правили в ті 
далекі часи шкура та кістки великих звірів, гілля де
рев. Залишки подібних осель відкрили українські 
науковці І. Г. Підоплічко та І. Г. Шовкопляс, які про
тягом кількох років провадили археологічні і палеонто
логічні розкопки в Київській та Чернігівській областях. 

Радянським ученим вдалося розкрити ще одну сто
рінку кам’яного літопису вітчизняної історії, глибше 
заглянути в сиву давнину, побувати, так би мовити, в 
«гостях» у первісної людини. Вперше в світовій прак
тиці київські палеозоології повністю рестраврували остов 
житла кам’яної доби.

Близько шести років тривала ця копітка, точна ро
бота. її виконали під керівництвом члена-кореспонден
та Академії наук У PCP професора І. Г. Підоптічка 
співробітники інституту зоології В. І. Свистун, Є. С. 
Сергєєв та С. С. Смнрін.

— Останнім часом. ■— розповідає професор. — укра
їнські археологи та палеозоології зробили багато цін
них відкриттів, вивчили ряд пам’яток далекого минуло 
го. Особливо важливе значення мало дослідження жит
лових і господарських споруд первісної людини з ме
тою якнайповнішого відтворення картини її життя й 
побуту.

Найбільш цікавою знахідкою вчених були залишки 
споруди з кісток мамонтів, виявлені під час розкопок 
палеолітичної стоянки на березі Десни в селі Мізнн 
Чернігівської області.

На глибині кількох метрів, в округленому скупченні 
лежали рештки ЗО мамонтів і носорога. А в самому цей 
трі — більше 20 рогів північних оленів. Очевидно, вони 
служили колись своєрідним перекриттям над шкурами, 
що вкривали «вігвам».

Залишки подібної будівлі, що збереглися так добре, 
відкрито вперше. Науковці вирішили відновити остов ■ 
житла в такому вигляді, яким він стояв на березі річ
ки кілька тисячоліть тому.

Численні фотографії, малюнки та ескізи фіксували

\pECTA БРОВА НО ЛіИТЛо\ 

І ЕПОХИ ПАЛЕОЛІТУ і

положення уламків і окре
мих кісток. А їх налічува
лося близько 300. З обереж
ністю доставляли до Києва 
незвичайний вантаж.

На четвертому поверсі Ін
ституту зоології з’явився 
невисокий дерев’яний по
міст — «фундамент» рідкіс- 
зведено найдревнішнй «віг-ного експоната. На ньому 

вам».
— У процесі роботи по реставрації, — продовжує 

Іван Григорович, — одержано чимало додаткових даних 
про особливості побуту, рівень будівельної техніки пср< 
вісної людини. Вони являють значний науковий інтерес.

Як бачите, житло було наземне. Внутрішня висота 
його досягає 2,6 метра, а площа — 23 квадратних ме
три. Круглий «цоколь» складається з 14 черепів і 142 
трубчастих та інших великих кісток. Зовні він був при
сипаний землею і утворював своєрідну призьбу.

Прототипом черепиці служили лопатки мамонтів. 
Кам’яними знаряддями на кістках повідбивано середин
ні гребні, очевидно, для того, щоб 
прилягали до будівлі, прикриваючи

Всередині житло підтримували 
опори — жердини з м’яких порід 
напинали шкури, і утворювалося 
внутрішнього корндора. На долівці ________  ________
багаття. Приміщення було розраховане на нечелику 
кількість людей і мало оригінальний «інтер’єр».

- Нами знайдено навіть рештки творів первісного 
пояснює вчений.’— Ось уламки трубчас- 

кісток. щелеп та лопатка мамонта з нанесеним на 
червоною вохрою геометричним орнаментом. Зроб- 
з бивнів фігурки, що нагадують людину, і брас- 

з п’яти довгастих орнаментованих різьблених плас- 
є дуже рідкісними знахідками. В житлі і поблизу

лопатки щільніше 
шкури.
чотири вертикальні 
дерева. Між ними 
щось подібне до 
виявлено залишки

мистецтва, 
тих 
них 
лені 
лет 
тин 
нього виявлено також молотки, виготовлені з оленячих 
рогів. Привертають увагу черепашки морських молюс
ків, що мають отвори. Це «намисто» потрапило в Мі- 
зин з Дніпропетровщини. Первісні люди вибирали ра
ковини з відкладень неогенового періоду.

Житло часів пізнього палеоліту «відбудовано» завдя
ки самовідданій праці київських науковців. Унікальна 
знахідка має велике значення для вивчення далекого 
минулого України.

На знімку: члсн-корссиондеит Академії наук У PCP 
Іван Григорович ПІДОПЛІЧКО і науковий співробітник 
інституту Нінель Леонідівна КОРНІЄЦЬ оглядають 
реставроване житло первісної людини.

■

Без неї, при 
примуса, не обі- 
голку, як і лам- 
та інші товари 

вжитку, в магази- 
вдень з вогнем

Анатолій
ЗАКРЖЕВСЬКИЙ,
громадський інструктор

Тільки факти
пн ЕРЕХІДНИЙ приз чемпіона« 
“■ ту світу називають «золо
тим кубком», «кубком золотої 
богині Нікі» (статуетка цієї мі
фологічної богині складає ос« 
повну частину призу) або при« 
зом Жюля Рімс (на честь пер
шого президента Міжнародної 
федерації футбола). Цей масив
ний внроб із золота вагою біль
ше кілограма. В зв’язку з цим, 
кожна національна футбольна 
федерація, команда якої одер
жує цей приз, вносить в банк 
позичково І0 тисяч доларів.

* *
хТЬ ДНИМ із найцікавіших 

матчів третього чемпіонату 
світу була зустріч команд Поль
щі і Бразілії. Бразільські фут
болісти недооцінили захист, роз
раховуючи, що перемогу повин
ні вирішувати лише нападаючі. 
Команда Польщі забила п’ять 
м’ячів і... пропрала з рахунком 
5:6. Напад бразільців очолював 
знаменитий футболіст негр Лео- 
нідас, який продемонстрував 
багато акробатичних трюків.

* * *
у ТРЕТЬОМУ чемпіонаті сві- 
*' ту збірна Австрії — знаме
нита чудо-команда — не змогла 
виступити самостійно. Гітлерів
ці приєднали до себе Австрію. 
В склад своєї збірної вони 
включили І декількох першо
класних австрійських футболіс
тів. Але в футболі необхідна зі
граність. Німецькі футболісти, 
виступаючи разом з австрійця
ми, зазнали поразки від 

'і, команди маленької Швейцарії.
І тоді гітлерівці звинуватили 

^австрійських спортсменів у... 
\ саботажі.
0 (ТАРС).

Л ° 8
8 8 
8

ХОРОШИЙ 
ПОДАРУНОК

У с. Грузькому Кірово
градського району виріс 
ще один гарний будинок. 
Діти колгоспників одержа
ли хороший подарунок — 
школу на десять класних 
кімнат. Тепер хлопчики і 
дівчатка навчаються в од
ну зміну. Вони мають світлі 
і просторі фізичний та хі
мічний кабінети, піонерську 
кімнату, спортивний зал. 
А незабаром тут відкриєть
ся ще й їдальня.

1. НАЗАРАТІЙ.

БУДИНКУ культури 
радгоспу «Сагайдак» 

Устинівського району відбу
лася матчова зустріч з важ
кої атлетики між спортсме
нами Устинівського, Бобри- 
нецького і Долинського ра
йонів. В гострій боротьбі

иашд АДРЕСА

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
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50-14. відділів — 50-24.
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перемогу вибороли місцеві 
важкоатлети. Долинчани 
завоювали друге місце.

Великих успіхів на цих 
змаганнях домігся завідую
чий механічною майстернею 
радгоспу «Сагайдак» інже
нер Юрій Чорний. В сумі 
триборства він перевершив 
норму першого спортивного 
розряду. Добре також ви
ступили Г. Олефіров, В. Ага
фонов, В. Пацюков, О. Сер
дюк та інші спортсмени.

В. ЗАЇКА.
* * *

НА Кіровоградському за
воді «Червона зірка» 

проведено семінар по підго
товці громадських
торів з виробничої гімна
стики. Робітники 
прослухали ряд лекцій 
провели практичні заняття
по розучуванню гімнастич
них вправ. Новий загін гро
мадських кадрів приступив 
до практичної роботи в це
хах і відділках заводу.

В. ТВЕРДОСТУП.
* * *

У КИЄВІ проведена пер
шість ЦР ДСТ «Аван

гард» з російських шашок,

інструк-

заводу 
та

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

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Обланлаву. м. Кіровоград, вул. Луначарського. 36.

Б К 00747, Зам. № 8733. Т. 27.000.

Від Кіровоградської області 
виступав кандидат у май
стри А. Куліш. Він здобув 
дві перемоги над київським 
майстром спорту т. Поме
ранцем, виграв у донецько
го кандидата в майстри 
т. Фонбельштерна, дві 
партії програв, останні зу
стрічі звів унічию. Набрав
ши 6,5 очка, А. Куліш поді
лив 5—8 місця з трьома 
майстрами і ввійшов до 
складу збірної команди ЦР 
ДСТ «Авангард».

3. ВАСИЛЕНКО.

G спортивна 
школа!

' Пм БОБРИНЦ1 на 
( ■*-' базі середньої иіко- 
іли № 2 відкрито дитячу 

спортивну школу. Туї
І проходять тренування з 
{ настільного
І спортивної
І укомплектовуються гру- 
І пи легкоатлетів, волей- 

■ болістів, футболістів то
що.

теніса і 
гімнастики,

І

поважають молоді Л 
і літні колгоспники як Лі 

хорошу людину. Це ж він Л 
прокидається на світанку і () 
рушає в поле. І як радіє (/ 
молодий агроном, коли і' 
низько до землі схиляють у 
свої важкі голівки пшенич- ч 
ні колоски, коли масними у 
скибами лягає з-під лемеша у 
чорногрива рілля. у

Є у Анатолія і друга про- ■■ 
фссія. Він — громадський у 
інструктор по фізкуль7урі у 
у колгоспі імені XX з'їзду А 
КПРС. Тут ним підготовле- Q 
но більше двадцяти розряд
ників, 27 значкістів Г 
І і II ступенів, 7 суддів з 
різних видів спорту. А хі- 6 
ба ж не відомі імена бор- 6 
ців класичного стилю з цьо- у 
го колгоспу братів Анатолія 0 
та Івана Когутів, які неод-у 
норазово захищали честь у 
району на обласних змаган-у 
нях! у

Радий Анатолій і за свої у 
успіхи: він став рекордсме- у 
ном району із стрибків у у 
висоту (175 сантиметрів), у 
Зараз А. Закржевський до- у 
кладае всіх зусиль, щоб як- Q 
найкраще підготувати кол- б 
госпний колектив фізкуль- у 
тури 
ди.

до зимової спартакіа-

м. 1 
На 

ський.

в. костюк.
Бобринець.
знімку: А. Закржев-

Трагедія 
в Мельбурні 

ж« УБКИ, вирізки із газет, 
з яких дивиться усміх

нене обличчя чемпіона Ав
стралії 1931 і 1937 років по 
гольфу Гаррі Уільямса..., а 
на підлозі наповненої газом 
герметично закупореної кух
ні — трупи спортсмена і йо
го матері.

Така картина постала т- 
(ред очима мельбурнськнх 
полісменів, які зламали дпе- 
рі приміського будинку, де 
жив 46-річний екечемпіон. 
Він буй найкращим австра
лійським гравцем.

За повідомленням агентст
ва Ассошіейтед пресс, зна
йомі самовбивць заявили по
ліції, що Уільямс і його ма
ти переживали фінансові 
труднощі і заборгували за 

1 квартиру.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир». Для дітей
гпл «ДІВОЧА ВЕСНА». Початок о 

9 год. ЗО хв. та 11 год. ЗО хв.
~ ранку. «ДІВЧИНА ТЯНЬ-ІІІА- 

НЯ» • Початок о 1 год. ЗО хв„ 
12 год. 50 хв. та 4 год. 10 хв. дня, 
І. 6 год., 7 год. 40 хв., 9 год. 20 хв. 
/вечора. Перед останнім сеансом 
/додаткові фільми «МОДИ МІ
НЯЮТЬСЯ» і «ПАМ’ЯТНИК 
)О. С. ПУШКІНУ».
>. Кінотеатр «Сивашець». «Г11С« 
(■НЯ КЛИЧЕ». Початок о 10 год, 
2 ранку, 12, 2, <• год. дня, 6, 8 та 
/ 10 год. вечора.
9 Кінотеатр ім. Дзержинського, 
5 Для дітей «ЗА ВСЯКУ ЦІНУ». 
/Початок о 10 год. ранку і а 12 
2 год. дня. «ТРОЯНДИ ДЛЯ ПА- 
7 НА ПРОКУРОРА». Початок о 
9 2 та 4 год. дня, 6, 8, 10 год. ве- 
лчора. Передостаннім 
/додаткові фільми
2 НЕВЗОРОВА, 29» і
9 ГОЮ СОНЦЯ».
9 Кінотеатр «Хроніка». Доку- 
9 ментальний фільм «ВЕСНЯ- 
) НИЙ ВІТЕР НАД ВІДНЕМ». 
2 Демонструється з 10 год. ран- 
7 ку до 8 год. ЗО хв.
9 Художній фільм
А ЗАЛПИ». Початок о 9 год.
7 10 год. 50 хв. вечора.

і сеансом 
«ВУЛИЦЯ 
і «ДОРО-

вечора. 
«ОСТАННІ 

та
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