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Д ШИРШЕ РОЗМАХ ЗМАГАННЯ ЗА ВЕЛИКУ І ДЕШЕВУ КУКУ

РУДЗУ НА КОМСОМОЛЬСЬКИХ ГЕКТАРАХ.
Т£УКУРУДЗА дістала загальне вн- 

знання. Коли ми кажемо «ко
ролева полів», то легко уявляємо 
собі, як ця зеленокоса красуня, рі
шуче потіснивши низьковрожайні 
культури, зайняла провідне місце 
на полях колгоспів і радгоспів.

Торік саме завдяки кукурудзі на
ша область, як і інші області Украї
ни, зібрала найвищі врожаї зерна. 
Кукурудза лишилася надійним ко
нем, на якому скорочується відстань 
у нашому змаганні з Америкою за 
збільшення виробництва молока і 
м’яса на душу населення.

У великому поході комсомольців 
села за високий урожай кукурудзи 
виросло немало справжніх майстрів 
своєї справи, засвітилися у кожно
му районі нові маяки. Немало мо
лодих механізаторів, ланкових ком
сомольсько-молодіжних ланок сво
єю працею і завзяттям довели, що 
можуть стати врівень з героями.

Загін невтомних молодих борців 
за кукурудзу очолюють новоукраїн- 
ські комсомольці. За методом свого 
земляка Олександра Васильовича 
Гіталова комсомольці вирощували 
чудесницю на великих площах без 
затрат ручної праці. Наприклад, ме
ханізована ланка Івана Тарнавсько- 
го з колгоспу «Заповіт Леніна» зі
брала по 50 ценінерів сухого зерна 
на кожному з 180 гектарів, а ланка 
Миколи Булаха з колгоспу «Путь к 
коммунизму» на площі 250 гектарів 
одержала по 48 центнерів зерна ку
курудзи з кожного гектара.

Таких прикладів молена навести 
з усіх районів області. Однак сьо
годні час поставити 
молоді механізатори 
вати по-гіталовськи. 
чить?

завдання: усі 
повинні працю- 
Що це зна-

— Наша тракторна бригада ось 
уже 6 років вирощує кукурудзу і 
соняшник без затрат ручної праці. 
Всі роботи по вирощуванню і зби
ранню цих культур виконуються ма
шинами, що значно знижує собівар
тість продукції. За приблизними да
ними вартість одного центнера сило
су в нашому колгоспі становить 6

копійок, одного центнера зерна — 
42 копійки.

Так доповідав XXII з’їздові КПРС 
бригадир механізаторів, двічі Герой 
Соціалістичної Праці О. В. Гіталов. 
27 листопада 1961 року через об
ласну газету «Кіровоградська прав
да» комишуватські механізатори 
розповіли про свій досвід роботи, 
взяли на себе підвищені зобов’язан
ня на 1962 рік.

Всі молоді механізатори Ново- 
українського району звіряють свій 
трудовий шлях по чудовому компа
су — тракторній бригаді колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС, яку очолює 
Олександр Васильович Гіталов.

Вони заявили, що в 1962 році 
поведуть боротьбу за комплексну 
механізацію на всій площі комсо
мольських гектарів, виростять ку
курудзу без затрат ручної праці на
4 тисячах гектарів на зерно і на
5 тисячах гектарів на силос.

Свої зобов’язання комсомольці 
підкріплюють конкретними ділами. 
Ще на початку грудня укомплекту
вали 32 механізованих ланки, на 
повний хід ремонтують трактори, 
вивозять на поля місцеві добрива. 
10 січня розпочне роботу школа 
передового досвіду молодих механі
заторів, в якій навчатиметься біля 
150 чоловік.

Хороший почни, повчальний дос
від комсомольців Новоукраїнського 
району потрібно широко підтрима
ти.

Завдання комітетів комсомолу пер
винних організацій колгоспів, рад
госпів разом з агрономами, досвід
ченими кукурудзоводами навчити 
кожного механізатора одержувати 
точні квадрати, висівати в гнізда 

■ задану кількість зерен, обробляти 
посіви і збирати врожай машинами.

Товариші молоді механізатори!
Глибше вивчайте, сміливіше впро

ваджуйте комплексну механізацію на 
вирощуванні просапних культур! Не 
пошкодуємо сил і енергії, щоб в 
1962 році зібрати найвищі врожаї 
кукурудзи при найменших затра
тах!

МИ, механізатори комсо
мольсько-молодіжної 

тракторної бригади колгос
пу імені Шевченка, доклад
но ознайомились із звер
ненням гіталовців. Усві
домлюючи великі завдан
ня, визначені Програмою 
КПРС по збільшенню вро
жайності зернових культур 
та по здешевленню їх собі
вартості, вирішили в цьо
му році боротися за висо
кий урожай кукурудзи без 
затрат ручної праці.

Ми переконані, ідо це 
нам під силу. У нас вже є 
певний досвід. В минулому 
році з честю виконали свої 
соціалістичні зобов’язання: 
на 530 гектарах одержали 
на круг по 50,1 центнера 
зерна кукурудзи. Цей уро
жай вирощено з деяким 
застосуванням ручної пра
ці. Але в основному весь 
тягар по вирощуванню ку
курудзи 
на

було покладено 
механізми.
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Тільки 
комплексно!

О ВЕРНЕННЯ новоукра- 
їнців до всіх молодих 

механізаторів області зна
йшло палке схвалення у 
комсомольців колгоспу іме
ні Кірова Новомиргород- 
ського району. Адже воно 
відповідає назрілій потребі 
відмовитися від примітив
ної й непродуктивної руч
ної праці, взяти курс на 
комплексну механізацію ви
рощування просапних куль
тур.

Комсомольська організа
ція колгоспу організувала 
два комсомольсько:моло- 
діжні агрегати. Керівники 
агрегатів Леонід Мерко- 
іиенко. і Петро Гранкін зо
бов'язалися вирощувати ку
курудзу без затрат ручної 
праці. Вони дали слово на 
площі 800 гектарів одержа
ти по 55 центнерів зерна 
кукурудзи з кожного гекта
ра. Члени агрегатів ведуть 
діяльну підготовку до вес
ни. На закріплені площі під 
майбутні посіви качанистої 
вони вже вивезли понад 
1.200 тонн перегною. Ак
тивну допомогу в цьому 
подає їм Микола Рунін — 
тракторною лопатою він за
безпечує безперебійне за
вантаження транспорту.

Л. КОТЛЯР, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу ім. Кірова Но- 
вомнргородського ра
йону.

Слід сказати, що в ми
нулому році нами не все 
було зроблено для одер
жання високого врожаю 
кукурудзи. Мало вивезли 
місцевих добрив. На окре
мі площі внесли тільки ор- 
гано-мінеральну суміш з 
розрахунку по два центне
ри на гектар посіву. Маю
чи тільки два культивато- 
ри-підживлювачі, 
площі підживили, 
гектарах були 

квадрати кукурудзи, а че
рез це при обробітку між
рядь її було зріджено.

І ось, зваживши свої 
можливості, ми беремо зо
бов’язання виростити в 
цьому році без затрат руч
ної праці на кожному з 
300 гектарів по 55 центне
рів зерна кукурудзи, на 
кожному з 225 гектарів по 
300 центнерів зеленої маси, 
а на кожному з 100 гекта
рів — по 400 центнерів. 
Одержимо також по 25 
центнерів гороху на кож
ному з 80 гектарів.

Відгодуємо протягом на
ступного року 200 бичків. 
За цю справу вирішили, 
зокрема, взятися комсо
мольці Микола Гайдарен- 
ко та Іван Покриіценко.

Наші механізатори вже 
дещо зробили. Завершує
ться ремонт сівалок, куль
тиваторів, борін. А до кін
ця лютого буде закінчено 
ремонт тракторів та ком
байнів.

У нашому господарстві є 
4 квадратно-гніздові сівал
ки, 7 культиваторів, два з 
них з пристроєм для під
живлення. Правлінню ар
тілі слід подумати про 
придбання ще трьох куль- 
тиваторів-підживлювачів та 
квадратно-гніздової сівал
ки. Для збирання врожаю 
качанистої є в нас комбай
ни «КУ-2А», «ККХ-3» та 
переобладнаний для зби
рання кукурудзи «РСМ-8».

В минулому році Михай
ло Онищенко комбайном 
«КУ-2А» зібрав 94 гекта
ри

не всі 
На ста 
неточні

кукурудзи, Микола

Брижинюк комбайном 
«ККХ-З» — 100 гектарів, а 
Олексій Кучеренко, хоч йо
го комбайн «РСМ-8» був 
переобладнаний з запізнен
ням, зібрав кукурудзу на 
площі 71 гектар.

В нинішньому році ми 
придбаємо ще один ком
байн «ККХ-3» та переобч 
ладнаємо «СК-3» для зби
рання кукурудзи.

В бригаді створено три 
механізовані ланки, на чо
лі яких стоять досвідчені 
механізатори Михайло 

Мельниченко, Григорій Олі- 
фіренко та комсомолець 
Володимир Рибальченко.

Вже сьогодні йде бороть
ба за майбутній урожая. 
Більша частина площ зора
на на зяб. Працює брига
да по вивезенню перснок», 
на озброєнні якої — три 
трактори «Беларусь» з са
москидними причепами та 
гноєнавантажувач, змонто
ваний на тракторі «ДТ-54». 
На вивезенні перегною зай
няті й автомобілі. Ми має
мо змогу щодня вивозити 
на кукурудзяні плантації 
80 — 90 тонн перегною.

За зиму ми грунтовно 
вивчимо досвід гіталовцж 
по комплексній механізації 
вирощування просапних 
культур та агротехніку ви
рощування кукурудзи.

Кожна з трьох мелані »ч- 
ваних ланок змагається од
на з одною. А ланка ком
сомольця Володимира Ри- 
бальченка викликала на 
змагання за кращі показ
ники по вирощенню куку
рудзи комсомольсько-моло
діжні ланки колгоспу імені 
Димитрова (Добровелич- 
ківськнй район), які очо
люють Іван Юденко та 
Анатолій Ковальчук, а та
кож механізовані комсо
мольсько-молодіжні ланки 
інших колгоспів району.

Попрацюємо так, щоб 
кожний день четвертого ро
ку семирічки приносив нові 
трудові успіхи в боротьбі 
за побудову комуністично
го суспільства.

За дорученням зборів механізаторів колгос
пу імені Шевченка Добровеличківського 
району лист підписали:
О. ПОКРИІЦЕНКО — бригадир трактор
ної бригади, М. МЕЛЬНИЧЕНКО, Г. ОЛІ- 
ФІРЕНКО, В. РИБАЛЬЧЕНКО — ланко
ві, Є. ГОРБ — секретар комсомольського 
комітету, ШТЕФАН, СІРОШТАН, ОНИ
ЩЕНКО — трактористи.

й" —......

Зустріч нового року в Кремлі
Кремлівський Палац з’їздів Зі грудня гостинно від

чинив двері. На традиційну зустріч Нового року, влаш
товану урядом Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік, прийшли передові робітники промислових під
приємств і будов Москви, трудівники підмосковних по
лів, діячі науки, культури, мистецтва, представники 
громадських організацій.

Тут були присутні також глави дипломатичних пред
ставництв, акредитовані в Радянському Союзі.

Тепло і сердечно зустріли присутні появу в просто
рому і нарядно прибраному банкетному залі товаришів 
Л. І. Брежнєва, Г. 1. Воронова, Ф. Р. Козлова, О. М. 
Косигіна, О. В. Куусінена, А. І. Мікояна, Д С. Полян- 
ського, М. С. Хрущова, М. М. Шверника, В. В. Гриши
на, П. Н. Демічева, Л. Ф. Ільїчова, Б. М. Пономарьо- 
ва, О. М. Шелепіна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєв проголосив тост за минаючий 1961 рік.

З новорічним тостом до присутніх звернувся глава 
Радянського уряду товариш М. С. Хрущов.

Виступ М. С. Хрущова був вислуханий з великою 
увагою і не раз переривався оплесками.

До пізньої ночі в обстановці великої сердечності 
тривав прийом у Кремлі.

(ТАРС)'.

Хлібороби України вирушили в похід за найвищі в світі вро
жаї кукурудзи. Щоб одержувати їх, потрібно добре знати техні
ку, агротехніку вирощування цієї культури. Тоді вони зможуть 
забезпечити королеві полів чудодійний ріст.

1 хлібороби зараз вчаться. В колгоспі «Україна» Кіровоград
ського району працює районний семінар по підготовці ланкових 
механізованих ланок по вирощуванню високого врожаю куку
рудзи без затрат ручної праці.

На знімку: учасники семінару слухають лекцію агро
нома обласної дослідної сільськогосподарської станції Степана 
Панасовича ЛОСЯ про агротехніку вирощування кукурудзи.

Фото В. КОВПАКА,



РОКУ НОВОГО МОГУТНІЙ, КРОК ЗВЕ до нових
★

Успіх окрилює, кличе вперед
Т?ОЛИ ще тільки зріла 

кукурудза, сонцем і со-. 
ками землі наливаючи 
початий, виділялися в 
гальному масиві вже тоді 
комсомольські гектари. На 
великій площі вирощували 
в 1961 році качанисту рад
госпні комсомольці — за 
п’ятьма комсомольсько-мо
лодіжними агрегатами було 
закріплено 700 гектарів. І 
кожен з них дбайливо був 
оброблений молодими меха
нізаторами. Отож, і врожай 
комсомольці зібрапи найви
щий у радгоспі.

Восени підсумки показа
ли, що найкращі успіхи в 
членів комсомольського аг-

свої
за-

На

регату, який очолює Василь 
Карпук. На 127 гектарах 
виростили вони завидний 
врожай «королеви» — по 65 
центнерів зерна з гектара. 
На друге місце вийшла ком
сомольська ланка Віктора 
Сазоніка.

Успіх окрилює, кличе впе
ред. Радгоспні комсомоль
ці вирішили в нинішньому 
році за ще вищі врожаї ка
чанистої боротися. Рубіж 
для себе намітили такий: по 
75 центнерів зерна 
тара.

Визначивши мету, 
лом взялась молодь 
пу за її здійснення. Не ли
ше ми, а й кожен в радгоспі

з гек-

з запа- 
радгос-

Настрій V хлопців
БАДЬОРИЙ
ПІСЛЯ виступу двічі Ге

роя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова на 
XXII з’їзді партії брига
дир першої тракторної 
бригади великоандрусів- 
ського колгоспу імені Ле
ніна Василь Арделян заду
мався: «А чому б і нам
повністю не відмовитися 
від ручної праці?»

Вирішив порадитись з 
бригадою. Знайшлись,
правда, і скептики. Проте 
більшість членів бригади 
гаряче підтримали цінну 
пропозицію, і для цього 
були всі підстави. Адже в 
минулому році бригада 
працювала з мінімальним 
застосуванням ручної пра
ці. і результат був кращий 
по колгоспу.

Підрахувавши свої мож
ливості, механізатори ви
рішили в 1962 році на пло
щі 237 гектарів виоостиги 
і зібрати кукурудзу без за
трат ручної праці. Причо
му. на найгірших, не зро
шуваних землях одержа
ти не менше як по 50 
центнерів зерна з кожного 
гектара, а на зрошуваних 
ділянках — по 65 центне
рів. Крім цього. бригада 
вирощуватиме 100 гектарів 
гороху, для збирання яко
го вирішено переобладнати 
даАетну жатку.

З своїм рішенням меха
нізатори звернулись

правління колгоспу. Прав
лінці схвалили зобов’язан
ня механізаторів.

Бригада зразу ж взяла
ся за підготовку до насту
пу. В той же день на по
ля поповзли трактори з до
бривами. Трактористи-ком- 
сомольці Григорій Шульга, 
Володимир Бурлака, Іван 
Малицькнй та інші не зни
жують темпів транспорту
вання добрив. Воин щоден
но доставляють у поле по 
20 і більше тонн перегною. 
Крім цього, механізатори 
зайнялися збиранням попе
лу, пташиного посліду та 
заготівлею всіх необхідних 
мінеральних добрив.

Сівбу та збирання куку
рудзи і гороху вирішено 
провести в найстисліші 
сі роки. Для цього вже від
ремонтовано всі причіпні 
знаряддя, а ремонт трак
торів буде завершено ближ
чими днями.

У вільний від роботи час 
механізатори вивчають 
теорію комплексної механі
зації вирощування куку
рудзи. Заняття проводить 
бригадир В. Арделян.

Настрій у хлопціз бадьо
рий. Вони горять бажан
ням з честю виконати свої 
зобов’язання.

вже знає, на яких саме пло
щах шелестітиме в 1962 ро
ці буйнолиста комсомоль
ська кукурудза. Ділянки 
виділені в натурі. У дні ком
сомольського місячника по 
вивезенню добрив найлюд- 
иіше буває на комсомоль
ських плантаціях у неділю. 
Проведено вже два неділь
ники, на які дружно ви
йшли комсомольці радгоспу.

Міцний фундамент під 
врожай 1962 року заклада
ють молоді механізатори. 
На совість трудяться трак
торист Віктор Запорожець, 
шофери Вадим Міхальський, 
Володимир Скрекотень.

Щоденно до 150 тонн пе
регною вивантажується на 
комсомольську ділянку. Як
що рахувати погектарно, то 
виходить по десять тонн.

Беруться наші комсомоль
ці в нинішньому році, крім 
кукурудзи, ще й горох ви
рощувати на площі 400 гек
тарів. Зобов’язання наше — 
по 26 центнерів гороху з 
гектара. Справа ця для нас 
нова, бо досі в радгоспі не
великі площі під таку куль
туру відводились. Та гаряче 
взялись за діло всі шість 
новостворених комсомоль
ських ланок і за мету свою 
вони боротимуться вперто.

Г. ЦИМБАЛ, ;
секретар комсомоль
ської організації рад- ,
госпу імені Димитро- (
ва Устинівського ра- (
йону.
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ІВАН ГРИДІН!
Володимир Осадчий — до

свідчений , токар Кірово
градського агрегатного за
воду. член бригади, якій 
присвоєно звання колективу 
імені ХХП з’їзду КПРС. 
Продуктивну працю Воло
димир поєднує з навчан
ням у гуртку по вивченню 
конкретної економіки про
мислового виробництва.

На знімку: Володи
мир ОСАДЧИЙ.

І' Фото В. Ковпака.

працюють 
uo-комун і стичному
ЯІАСИЛЬ Трибой керує} 

комсомольсько - моло
діжною бригадою мулярів. 
Бригада утримує першість 
у будівельному управлінні 
№ 1 облбудтресту. За хоро
шу, злагоджену працю, за 
високі виробничі показники, 
економію будівельних мате
ріалів мулярам присвоєно 
почесне звання колективу 
комуністичної праці імені 
XXII з’їзду КПРС.

Молоді будівельники жи
вуть за комуністичними 
принципами. Девізом їх ро
боти, життя є взаємодопо
мога, навчання, висока 
якість праці на виробництві. 
Більшість членів бригади 
вчиться у вечірніх школах, 
технікумах, музичній школі. 
Це — Іван Вівторок, Надія 
Падуфалова та інші.

Зараз бригада комуніс
тичної праці мулярів спо
руджує 46-квартирний жит
ловий будинок. Колектив 
зобов’язався закінчити його 
будівництво на місяць рані
ше строку.

О. БУР’ЯНСЬКИИ.

В. ЛЕБЬОДКІН.
Новогеоргіївський 
район.
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ЩИРА РОЗМОВА

17 РАЙОННОМУ Будинку 
культури йшла нарада 

передовиків сільського гос- 
Невисокий юнак 

хви- 
про

свиноматки своєї групи 
Напередодні XXII з’їзді 
Комуністичної партії Ра 
донського Союзу він рапор 
тував про виконання взя 
того зобов’язання.

Зараз молодий свинар 
вчасно підготувавшись ді 
зими, працює ще наполег 
ливіше. Ім’я його занесе» 
на районну Дошку пошани 

Разом з іншими передове 
ками колгоспного виробне 
цтва він впевнено йде д 
нових перемог. Хорошиї 
правильний курс!

І. ТЕЛЯТНИК
Колгосп імені
10-річчя Жовтня 
Маловисківського 
району.

подарства.
з русявим волоссям, 
люючись, розповідав 
свою роботу. І коли з пе
реповненого залу хтось 
гукнув: «А хто послав вас 
на ферму?», він спокійно 
відповів:

— Ніхто не посилав. Спо
добалась мені робота сви
наря, закінчив школу і пі
шов працювати на ферму.

Односельчани пам’ятали, 
як Іван Гридін, цей самий 
юнак з русявим волоссям, 
що зійшов зараз зі сцени, 
вперше прийшов на ферму. 

На фермі його зустріли 
радо і привітно. Доручили 
доглядати відгодівельну 
групу. Дівчата-свинарки до-Г 
помагали порадами, під-« 
тримували хорошим сло- 2 
вом, ділилися досвідом. Та; 
й роботи не цурався моло-? 
дин свинар. ~ 
ріст довів до 600—700 
мів на кожну голову, 
дом 
пу свиноматок.

В цьому році Іван 
дін зобов’язався одержати 
по 20 поросят від кожної ♦

ВИ-

ВЕЛИКУ розмову вели в той день дівчата, зі
бравшись на районне свято тваринників. Вони 

розповідали про свої діла, ділилися заповітними 
думками. Було про що розказати, зокрема. 1 Каті 
Гармаш з колгоспу «Радянська Україна». Працює 
дівчина дояркою на фермі комуністичної праці -1 
старанним трудом виправдовує високе звання чле
на такого колективу.

З хвилюванням говорила на нараді молода 
телятниця колгоспу «Червоний прапор» Галина 
Компанієць. Вже сьомий рік дівчина на фермі, так 
що є чим поділитися з друзями — досвіду виста
чає. Розповіла Галина і про свої успіхи — в мину
лому році доглядала вона 45 телят до 7-місячного 
віку і щодобовий приріст живої ваги кожного д> 
водила до 800 — 900 грамів.

За працю хорошу відзначили трудівницю: Ново- 
празький райком партії та райвиконком нагороди
ли її Почесною грамотою та грошовою премією.

Хвилює двадцятирічну шана людська. І у від
повідь на неї намітила ще більші рубежі. Дівчина 
зобов’язалася в нинішньому році відгодувати 90 
телят.

ВЕЛИКУ розмову 
боявшись на паї

w - - ■ ■ W. Л?и-л •

"ОРАНіШгІЄ зимове сонце 
U сипле іскрометне сяйво 
на засніжені дахи Ясину- 
яатки. На вулицях села 
рух — перекидаючись жар
тами, поспішають на робо
ту колгоспники. В колгос
пі «Комунар» народжується 
новий трудовий день. Жва
вість у цей час панує і в 
правлінні. Облікові праців
ники пожинають густий вро
жай цифр, за якими сто
ять трудові здобутки. Ними 
славно наситили колгоспни
ки рік тисяча дев’ятсот 
шістдесят перший.

4 в кабінеті голови колго
спу Миколи Васильовича 
Ващука йде діловита роз-
rvvt V; vx V V v VVVVVVVVVTVVVWT 
«молодий комунар»

5 січня 1962 р., 2 стор.

мова. Сюди зібрались брига
дири, щоб ще раз зважити, 
поділитись думками про 
виробничо-фінансовий план 
розвитку артільного госпо
дарства.

— Сьогоднішнім перемо
гам радіють наші серця, — 
говорить Микола Васильо
вич. — 
перших в 
нав плани державних за
купок по 
виробництва. Але ми повин
ні шукати найглибше корін
ня, яке б щедріше живило 
соками трудову колгоспну 
доблесть. Взяти наші ре
зультати. Озимої пшениці 
ми зібрали по 27,2 центнера 
з гектара, соняшника — по 
18,1 центнера, гречки — по 
11,6 центнера. Кожний з цих 
показників перекриває наші

Колгосп одним з 
області вико-

всіх галузях

В. БАФТАЛОВСЬКИИ.
Новопразький район.

БОРГ ТРЕБ) 
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Добовий при- 2

хлопець прийняв
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й дівчата ко 
імені Орджої 

кідзе Рівнянського райої 
в нинішньому році непог 
но трудилися на всіх діля 
ках колгоспного вироби 
цтва. Але все ж таки ко 
сомольська організація в і 
лому зобов’язань своїх 
виконала. Це й стало пре 
метом ділової розмови 
комсомольських зборах.

— Хоча й багато зален

X2 :
♦ло від комітету і, зокреь
• від•о —4
9 І

♦ 
вимога працювати ще кра- ♦ 
ще, працювати так, як, ска- ' 
жімо, Раїса Микитенко і 
Ольга Микитюк. Вони і.~ 
доїли від кожної з чотир
надцяти корів майже 
2500 кілограмів молока. Хай 
це ще не великі досягнення,

КРОКУЮТЬ КОМУНАРІВЦІ
у світле майбутнє

Тридцять років — не та
кий уже й великий відрізок 
часу, але яким героїзмом 
він наповнений. Дружно 
злили ясинуватці свої смуж
ки землі в єдиний артільний 
масив, дужо розправили 
плечі і нині вже сягають 
зором у прекрасне завтра. 
Риси комуністичного вхо
дять в їх буття бурхливим 
нестримним потоком.

Ознайомимось з буднями 
сільських трударів. Завіта
ємо хоча б на тваринниць
ку ферму. Щойно закінчи
лось доїння. Доярки зібра
лись у червоному кутку 
(фото № 1) на бесіду агіта
тора — завідуючої сільсь
кою бібліотекою Валентини 
Бульби. Як завжди, трам
пліном для розмови слу
жать результати роботи 
ферми за минулий тиждень, 
за останній день.

— В цій декаді, — гово
рить Валентина, — наші 
тваринники завоювали пере- 

прапор

соціалістичні зобов’язання.
Микола Васильович нази

ває в цілому непогані дані 
по виробництву м’яса і мо
лока. Всі галузі виробниц
тва обчислюються доходом 
близько 212 тисяч карбован
ців — значно більше запла
нованого. В четвертому ро
ці семирічки намічено одер
жати доходу 230 тисяч кар
бованців.

Спокійно і впевнено став
лять перед собою комуна
рі в ці ясні цілі, бо їм по пле
чу здолати будь-які рубежі. 
1 мимоволі хочеться мисле- 
но заглянути в тридцяті ро
ки, коли ясинуватські бід
няки гуртувались у комуну. 
Кожна вулиця села клика
ла тоді плакатами: «Селяни! 
Доможемось суцільної ко
лективізації!»

Тепер колгоспники за
певняють, що буквально на 
тих же місцях — по тра
диції — прилаштовані зов
сім інші заклики: «Комуна- 
рівці! Виконаємо величні хідний Червоний прапор 
завдання семирічки достро- райкому КП України і рай
ково!» виконкому. Отож, постав

колишнього секрета 
Люби Кондратенко, — сі 
зала секретар комсомо. 
ської організації Віра Б; 
дякова, — але в цьому ві 
ні ми всі. Отже, давайте 
думаємо, як повернути б< 
,окі року і що ми з 

х бимо в майбутньому.
ло ♦ особисто набрала вже г 

І пу корів і даю слово на 
______ _ ♦ Іти в цьому році від кож 

але розгін взято непоганий. ♦ з них по 2.350 літрів моле 
Далі кожна доярка ді- 5 Тон ділової розі 

литься досвідом, радиться з ♦ ви, який задала Віра Б 
подругами, як надалі підви- 2 дякова, підтримали н і 
щити продуктивність праці. « товариші. Зокоема, з хс

Звичайно, трудом торуючи • шою ініціативою виступ 
шляхи до мети, тваринники | Олена Сулімова. Вона з 
не сумніваються в тому, що і Дує клубом, але, оскіл 
худоба матиме вдосталь * в колгоспі невистачає ї 
високопоживних кормів. А * Р,в тваринників, дівч 
в цей час, мов у відповідь,ї вирішила піти працюЕ 
не баряться і рільники. По 2 дояркою. 
твердій, закутій у мороз-\ 
ний панцир дорозі 
на поле добривний 
автомашини.

— Міркуємо, що на гек
тар вистачить близько семи 
тпим ------------

♦
♦

на- ♦ 1961

Комсомольці колге 
везуть І взяли шефство над тва| 

вантаж 2 ництвом і вирішили по 
І ти туди працювати 10 

:- ? їх ровесників. Силами 
__ —~ «елШ • лоді в 1962 році буде тонн перегною, — говорить 2 годовано 500 свиней, 

тракторист Микола Мов-1 бичків, вирощено від ї 
ляв. — Адже земелька у• ної свиноматки по 25 
нас щороку не пісніє. Проте | лових поросят.

(Закінчення на 3-й стор.). І М. ПИРОЖЕНК
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ЧОМУ ПУСТУЮТЬ МІСЦЯ ЗА ПАРТАМИ?
ТІЛЬКИ-но ввечері спо

рожніє
Довелось дирекції учбового 
закладу доводити, що ця 
позиція неправильна.

Якщо полистати журнал 
відвідувань десятого класу 
цієї школи, то можна помі
тити, що проти прізвища 
робітниці швейної фабрики 
Ніни Останіної стоїть в 
певній послідовності чима
ло «нб». Тиждень відвідує, 
а на другий її місце за пар
тою пустіє. “ 
«Працює у вечірній зміні», 
пояснюють 
може бути 
якісні знання,
пускається половина уро

ків протягом учбового ро
ку? А дівчина ж у випуск
ному класі!

На фабриці твердять: 
«Поступай у п’яту школу. 
Там заняття чергуються по 
змінах». Але ж дев’ята 
школа — поряд з домів
кою. До того ж Ніна звик
ла до вчителів, до школи, 
бо вчиться в ній уже тре
тій рік. Невже не можна 
створити їй умови, дати 
можливість успішно закін
чити десятий клас?

Валентин НІКОЛЬСЬКИЙ
*

• РОБОТИ

лі. Створено заводську 
комісію сприяння вечірньо
му і заочному навчанню. 
Такі ж комісії організовую
ться і в цехах. А от на 
адресу комітету комсомо
лу підприємства у педаго
гічного колективу 
№ 3 є серйозний 
Комсомольські І 

мало цікавляться 
ністю та відвідуванням мо
лодих агрегатців, а якщо 
коли й завітають в учи
тельську, то справи після 
того аж ніяк не кращають. 
Секретар комітету Ю. Ква
ша, який, до речі, вчиться 
в цій школі, безпорадно 
розводить руками: «А що я 
можу вдіяти? Не хочуть 
відвідувати...» Таким же 
песимізмом віє і від слів 
комсорга цеху № 1 В. Ту- 
лянцевої: «Нічим не можу 
зарадити справі...»

Мова заходить, безумов
но, про тих, що часто про
пускають уроки без поваж, 
них причин, не встигають. 
І в той же час е на заводі 
немало старанних учнів і 
учениць, наполегливих, 
вимогливих до себе. Мож
ливо, їх слід залучити в 
комісії сприяння, доручати 
проводити індивідуальні бе
сіди. Взагалі, треба біль
ше уваги громадськості 
привертати до цієї справи. 
Чому б, скажімо, тих, хто 
успішно вчиться, не відмі
чати преміями? Про від
мінників навчання, як і про 
невстигаючих, недисциплі- 
нованнх, повинні знати 
товариші по цеху, дільниці 
завдяки стінгазеті, «блис
кавці» тощо. І на зборах, 
особливо комсомольських, 
мусить заходити розмова

про «вечірників», їхні побу
тові умови.
/СПРАВЖНІЙ комсомоль- 

ський ватажок завжди 
пам’ятає, що похід за 
знання давно вийшов за 
рамки особистої справи, 
став громадським обов’яз
ком для радянської моло
ді, яка готує себе до жит
тя в комунізмі.

Для працівників міськко
му комсомолу і міського 
відділу народної освіти 
повчальною є минулорічна 
історія. Майже кожний 
четвертий «вечірник» про
тягом учбового року зали
шив навчання. І причиною 
цьому є відсутність допо
моги з боку керівників ок
ремих підприємств та й, ні
де правди діти, слабоду
хість декотрих учнів. А 
комсомольські організації 
нерідко байдуже спостеріга
ли. І зараз є подібні сиг
нали. Коли запитати дирек
тора школи № 9 т. Політає- 
ва, хто начальником буд- 
управління облспоживспіл- 
ки, він знає. А от комсо
мольських активістів уп- 
правління не бачив, бо ні
хто ніколи з них не заві
тав у школу. Так само 
«вболівають» за своїх учнів 
комітетники із швейної фаб
рики та деяких інших під
приємств і організацій.

Щоб не повторились ми
нулорічні сумні підсумки 
року, треба комсомолу га
рячіше 
освіту, 
пустіти 
уроку.

приміщення < 
шко.іи від галасливої дітво- ] 
ри, як в коридорах, клас
них кімнатах з’являються 
інші учні. їм трохи тіснува
то за дитячою партою, дех
то з них на порозі розми
нувся з своїм малим сином 
або дочкою-першокласнн- 
цею. Та хоч за плечима 
вже до тридцяти, жадоба 
до знань приводить їх сюди 
від верстата, від будівель
них риштувань.

Але чи завжди це праг
нення зустрічає розуміння з 
боку адміністрації, підтрим
ку з боку комсомольських 
організацій? Саме те й 
прикро, що ні. Ще нерідко 
можна почути в тому чи ін
шому цеху заводу «Сіль- 
госпдеталь», в облтубдис- 
пансері, на деяких будовах 
міста:

— Мені перш за все по
трібно, щоб працівник з ро
ботою справлявся, щоб 
план давав. А все інше—то 
ного особиста справа.

До розряду особистих 
справ відносять і вечірнє 
навчання. Такі горе-адміні- 
стратори ніколи не підуть 
назустріч молодій людині у 
тому, щоб підмінити її на 
роботі в години занять, пе
ревести з вечірньої зміни на 
денну, виділити ще один 
вихідний на тиждень чи на
дати відпустку для складан
ня екзаменів. їм здається, 
що розв’язання таких пи
тань — зайвин клопіт. При 
цьому йдуть навіть на пору
шення закону про надання 
пільг «вечірникам».

За прикладом далеко не 
треба ходити. На виробни
чому комбінаті «Дружба» 
адміністрація вІДМОВИЛЖСЬ,^вм»вМ»ии»»»в»»ив«»»»»»»«»"»»»«ИИ»«»»»»»»»»»Ив»»»»»"»»"М»»»»»»»»»»»»"»»""»»"«»»»1 
було, оплачувати додатко-« 
вий вихідний день тим, хто" 
навчається у школі робітни-" 
чої молоді № 9. Не опла-" 
чуватимемо I все. Нам за-" 
кон, мовляв, не писаний.»

школн 
докір, 

активісти 
і успіш-

S’

В чім справа?

вчителі. Хіба 
мова про міцні, 

і, коли про-

О А СУМНІ роздуми на- 
водять ці факти. Як 

може адміністрація взут
тєвої, швейної фабрик та 
деяких інших підприємств 
ставати на перешкоді важли
вій справі? Дехто з керів
ників за сьогоднішніми по
точними справами не ба
чить завтрашнього дня сво
го підприємства, не розуміє 
ролі підвищення освіти в 
будівництві майбутнього.

Окремо треба сказати 
про агрегатний завод. Тут 
зроблені бодай перші кро
ки назустріч вечірній шко-

взятися за вечірню 
Тоді й не будуть 

парти від уроку до

А. ЧАЛИЙ.
м. Кіровоград.

З ПІОНЕРСЬКОГО ЛІТОПИСУ
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Події цікаві, незабутні
23 січня. Великою подією в 

житті нашої країни була Дека
да української літератури і 
мистецтва в Москві. Ми уваж
но слідкували по газетах, як 
вона проходила, слухали по ра
діо концерт українських мит
ців. А як схвилювалися всі, 
коли ведучий оголосив про вис
туп танцювального ансамблю 
Будинку культури імені Каліні- 
на. І ось сьогодні відбулося 
торжество: на піонерський збір, 
який проходив у клубі заліз
ничників, прийшли керівник 
танцювального ансамблю А. М. 
Крнвохижа і солістка Тетяна 
Філатова. режисер українського 
музично драматичного театру 
імені Кропнвницького Т. В. Гу- 
саров, поет В. О. Юр’єв. Зата
мувавши подих, слухали піоне
ри розповідь т. Кривохижі про 
те. як проходили “
Москві, як зустріли 
учасників Декади 
партії і уряду.

Потім виступили з концертом 
учасники шкільної художньої

концерти в 
в Кремлі 
керівники

художньої

Ilf ИНУВ 1961-й. Чим знаменний він був для піоне- 
рів 27-ї школи? Що відбулося протягом року в 

у старшої піонервожатої 
щоденника деякі виписки.

{ дружині? Ми попросили 
ї Ж. Я. Яценко зробити з 
? Ось вони:

____ . - - ___ - ~ кя

самодіяльностї. Кожний загін 
показав хороші номери...

26 лютого. Цього дня ми че
кали з нетерпінням. Сьогодні у 
нас будуть гості І І які гості! 
Люди, з якими вже кілька ро
ків ми зв’язані міцною друж
бою, — інваліди Великої Віт
чизняної війни, що лікуються 
в госпіталі. Це—підшефні на
шої піонерської дружини. Ні
коли мн не забуваємо про своїх 
старших товаришів. Щовесни 
скопуємо у дворі госпіталю 
клумби, посипаємо піском до
ріжки. саджаємо квіти. Часто 
виступаємо з концертами ху
дожньої самодіяльності. На Но
вий рік в кожній палаті вста
новлюємо ялинки. Особливо

І КРОКУЮТЬ КОМУНАРІВЦІI
□ ■
s ■..........у світле майбутнє-——’

(Закінчення).

темпи безупину прискорює
мо, аби завчасно справитись 
із завданням. Я особисто 
щодня доставляю на поле 
25 тонн перегною.

Якось непомітно підкра
дається вечір. Над далеким 
обрієм розкущилось багре
цем сонце. Наступають го
дини спочинку, але комуна- 
рівцям не бракує занять 
для душі.

Гамір колисається в про
сторих кімнатах сільського 
Будинку культури. Це про
водяться репетиції драма
тичного, хорового, танцю
вального та інших гуртків. 
Навідаємось в одну з кімнат 
(фото № 2). Тут поки що 
не в сценічній обстановці у 
драмгуртківців І. Г. Ниж
ника, М. Ю. Лисенка, 
Р. ЛІ. Березіної, А. М. Не- 
ліпи і М. Д. Коваленка — 
застільний період розучуван
ня п’єси М. Кропивницько- 
го «По ревізії».

А на сцені в цей час ви
бивають закаблуками тан
цюристи — їх номер досить 
відповідальний у наступно
му концерті. З хвилюван
ням чекають свого виступу 
наймолодші учасниці ху
дожньої самодіяльності Та
ня Сікорака, Зіна Глиняна 
і Ціла Лебеденко (фото 
№ 3 ).

Гірлянди вогнів мережать 
темряву. Тиха ніч повисла 
над Ясинуваткою. А на ра
нок знову прокинуться тур
боти хліборобські, шукати
муть ради у рук невтомних 
і розуму людського гарячо
го. Бо ж без турбот немає 
у комунарівців жодного 
дня, а кожен день — це 
яскрава сторінка, яку впи
сують вони у славний лі
топис творення комуністич
ного завтра.

А. ЧУБЕНКО.
Олександрійський 
район.

Фото К. Василька.

святково проходять дні Радян
ської Армії та Військово-Мор
ського Флоту. Без подарунків 
ніколи не обходиться. Готуємо 
вишивки. хусточки, полички, 
все, що можна зробити своїми 
руками.

Всі піонери, підтягнуті, одяг
нуті по-святковому, раніше 
прийшли до школи. І ось лу
нає команда: «Шнкуйс$> на уро
чисту лінійку». Завмер стрій. 
З теплим дружнім словом звер
нулись до піонерів гості. Вони 
і подарунки вручили: фотоапа
рат. альбом і картину Савпа- 
сова «Граки прилетіли». Тут 
же було вирішено картину вста
новити в центрі шкільної кар
тинної галереї...

10 березня. Давно виникло у 
нас бажання створити в школі 
клуб любителів музики. Кож
ному хотілося взнати якомога 
більше про музику, про людей, 
які творили і творять її. про 
інструменти, завдяки яким ми 
можемо чути прекрасні мело
дії. Перше заняття відбулося 
вчора. Зібралися всі загони 
п’ятих, шостих і сьомих класів. 
Відкриття клубу почалось вис
тупом викладача музичного 
училища т. Попової. Вона роз
повідала про виникнення 
зичних інструментів, а учні муз- 
училнща демонстрували
Потім виконали кілька творів

му-

їх.

Чайковського, Шуберта, Глазу
нова. Розходились учні неохо
че...

5 листопада. Вся піонерія 
Батьківщини готується до вели
кого свята — 40-річчя піонер
ської організації імені Леніна. 
Дуже багато зробила і наша 
дружина. Вчора проведений 
збір, на якому загони підбива
ли підсумки за перший рік 
піонерської дворічки. Зібрано 
38 тонн металевого брухту і 
відправлено знатному сталева
рові країни Петру Махоті. Се
ред школярів розповсюджено 
художньої літератури на 450 
карбованців. Виготовлено влас
норучно 250 подарунків для під
шефного госпіталю. Організу
вали танцювальний ансамбль, 
клуб любителів музики. На 
зборі всі загони дали слово бо
ротися за право називатися 
дружиною — супутником семи
річки...

29 грудня. До кінця року за
лишилось всього два дні. Сьо
годні побували в гостях у на
ших підшефних. Прикрасили 
16 новорічних ялинок іграшка
ми, виготовленими піонерами. 
Скільки радості і подяки ба
чили ми в очах наших старших 
друзів. Завтра знову завітаємо 
до госпіталю, на цей раз з 
концертом художньої самоді
яльності. А Зі-го кожного по
здоровимо новорічною листів
кою...

Перегорнуто останній листок 
щоденника. Перед очима постає 
багатогранне життя дружного, 
ініціативного колективу. Одна 
за одною заносяться хороші 
справи в «літопис». Буде про що 
рапортувати Вітчизні в день 
40-річчя піонерії.

Ж
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Ліричне оповідання XXI віку 
(П ЯІОЧІ очі, усмішка, по- 

рипання, грація! Це 
Оленочка, нещастя моє.

— Але ви такий ста
рий! — вигукнула вона у 
відповідь на моє признан
ня. — Навіть смішно, що 
ви ведете мову про любові

Я відійшов від неї з гор
до піднятою головою і роз
битим серцем. По-зрадни
цькому 
життя, 
здається, вчора, мені було 
сімнадцять, як Оленочці, і 
ось вже дідусь: двадцять 
три.

Про своє горе я повідав 
Петру Возликову, другові. 
Петро наморщив чоло.

— Евріка! — заявив він 
через хвилину. — Помоло
діти при сучасному рівні 
медицини тобі, звичайно, не 
доведеться. Зате ти змо
жеш підігнати Олену під 
свій вік.

— ???
— Політай з рік на зоре- 

плані. Повернешся, а на 
Землі, згідно теорії віднос
ності, мине декілька років. 
Тоді подивимося, чи ста
не вона крутити носом, ко
ли тобі буде двадцять чо
тири, а їй всі двадцять ві
сім.

— Ну-у, вигадав, — роз
чаровано зітхнув я. — Ад
же на зореплаиах посила
ють одних роботів.

— Мислити треба, — по-

швидко протікає 
Зовсім нещодавно,

**) Друкується із ско
роченнями.
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вчально сказав Петро. — 
Замов собі титанову обо
лонку, немов на маскарад, 
заберися в неї. Ти ж драм
гурток відвідуєш. Невже у 
відділі кадрів управління 
космічних польотів ти не 
зіграєш роль автомата?

Через місяць трансгіро- 
сторовий лайнер «Молеку
ла», на борту якого я зна
ходився, віддалився від 
Землі, пересік орбіту Плу
тона і вийшов, таким чи
ном, за межі сонячної си
стеми. В списках його екі
пажу я був як робот-авто
мат типу «Сатурн-119» ри
зького заводу 
значило, що в 
ри контури 
сприймаю, 
них, також інфрачервоні 
ультрафіолетові 
можу працювати 
пературі від мінус двохсот 
пяти до плюс тисячі трьох
сот градусів Цельсія. На 
зореплан я був зарахова
ний культмасовиком. У ро
ботів ціла прірва вільного 
часу, і я вимушений був 
трудитися до восьмого по
ту. То організуєш гру в 
«кішки-мишки», то в «мо
тузочку», то ламаєш голо
ву, складаючи шараду.

Б, НАПЕВНЕ, 
замотався, я 

електронопатолог 
кін. Заглянув він якось 
мою

ВЕФ. Це 
мене чоти- 
пам’яті, я 

крім звичай- 
і 

промені і 
при тем-

, зовсім 
якби не 

Кльоц-
У

каюту і хмикнув. 
Все транзісторамн 
Гляди, попадеш 

в лапи. 
Відстань!

нувся я.
—: НІ, серйозно.-Ми тут 

з хлопцями зібралися «коз
ла» забиги, та одного грав
ця невистачає. Приєднуйте
ся.

— Не можу. Програму на 
завтра складаю.

— Ех, дивак-робот! 
доручи ти що справу 
шині.

Він тут же навчив 
поводитися з 
електронно-думаючим 
строєм, я 
вішах — дав йому завдан
ня, і ми ’ 
червоний куток. Там чека
ли на нас спеціальний ко
респондент журналу «Нав
коло всесвіту» Бронзов і 
ще один автомат, якого 
величали Іваном Пилипо
вичем. По всьому було вид
но, що це старий космічний 
вовк. Свою мову він ряс-

(Закінчення на 4 стор.).

риш? 
мене

ва
до

відмах-

Та
ма-

мене 
головним 

при- 
поклацав на кла-

відправилися в

8I
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КОРОТКО
МГ УРАВЛИН С Б КА 

сільська бібліотека 
налічує близько 5 тисяч 
книг. Читачами бібліоте
ки є чотири п’ятих жи
телів села. В цьому 
лика 
карки М. Задорожної.

Л. ПОЛІЩУК, 
юнкор.

Голованівський район.
♦ *

ТЛУЛО це п'ять років 
Г> тому. Ліда Олійник, 
не вступивши до Хар
ківського сільськогоспо
дарського інституту, піш
ла працювати в артіль. 
Тепер Ліда — студентка 
п'ятого курсу цього ж 
інституту. Вона поєднує 
навчання з 
колгоспі.

В.

ве-
заслуга бібліоте-

*

роботою в

ЯЦЕНКО, 
шофер.

?!І
Колгосп у
ім. Котовського. В
Новогсоргіївського 8
району. 8

тПППППТОттППТ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
5 січня 1962 р., З стор.



і РОБОТИ

повер- 
я і по- 
Кльоц-

збирав,
Нареш- 

пере-

(Закінчення).

ннм-рясно пересипав «ра
діоактивними» виразами, 
титановий корпус його по
кривали багаточи с е л ь н і 
зварні шви — сліди мину
лих зіркових походів.

— В морського чи галак
тичного? — запитав Іван 
Пилипович.

Вирішили грати в галак
тичного.

З цього почалося для 
мене на кораблі привільне 
життя. Всю основну робо
ту я звалив на плечі ма
шин, а сам забивав «коз
ла» або годинами про
сиджував на центральному 
посту, заглядаючи на ек
рани. Іноді на мене нахо
дила хандра. Я запирався 
в каюті і включав магніто- 
в деофон. Оленочка догля
дає деревця. Оленочка біля 
дошки доводить теорему 
Піфагора, Оленочка з книж
кою — пропливали переді 
мною кадри.

Якось я забрів у черво
ний куток. В мікропористо
му кріслі потонув Іван Пи
липович.

— Каррамба! — вилаяв
ся він. — Зараз повинні 
включити тормозні, клянусь 
альфою Волопаса!

І в ту ж мить вискочила 
з-під ніг підлога, ухнуло, 
загриміло.

Т^ОЛИ я прийшов у себе, 
було напівтемно, ледве 

світили аварійні лампи. 
Штучна вагомість зникла, 
я висів, колихаючись у по
вітрі, ногами до стелі. По
перед мене висіли біліардні 
кулі, уламок кия і фантас
тично невпізнанний Іван Пи
липович. У старого космо
навта з’явилося дві голо
ви. Та, яка повинна була 
бути на плечах, металева, 
з антенами і об’єктивами,

відломилася і трималася 
на тоненькому дротику. На 
її місці опинилася інша— 
невеличка, з кирпатим лич
ком, бантиками в кісках,— 
злякано дивилася на мене 
голубими очима.

Оце артистка!
— Не лайте мене! Мені 

так хотілося полетіти на 
зореплані! Я більше не бу
ду! Що ви зробите зі 
мною?

— Ще не знаю, людино- 
заєць, — сказав я. — Мож
ливо, висаджу на безлюд
ний метеорит. Як тебе зо
вуть?

— Галинка Пиріжкова. 
Не висаджуйте мене! Чес
не космонавське, я більше 
не буду!

— Добре, вірю! Допомо
жи мені відгвинтити шо
лом. Заклинився.

Шолом відгвинтився. Го
лубі очі відкрилися так ши
роко, немов побачили жи
вого доісторичного марсія- 
нина.

Вахтенний автомат натис
нув не на ту кнопку. Тор
мозні двигуни зірвалися. 
«Молекула» ковтала про
стір, кожну секунду відда
ляючись від Землі на двіс
ті дев’яносто тисяч кіло
метрів. Крім мене і Галин- 
ки Пиріжкової, на веле
тенському кораблі не було 
жодної живої душі: в по
стах, відділеннях, відсіках, 
каютах плавали в повітрі 
застиглі роботи. їх крихкі, 
тонко збудовані механізми 
не витримали струсу...

ПІСЛЯ вибуху я спочат
ку розгубився. І все Ж 

довелося взяти команду
вання на себе. Ця Галинка 
так змахнула на мене вія
ми: «Коли ж ми тепер до
дому повернемося?» — що 
мені стало ясно: вона жде 
рішення від мене.СМІЛИВЦІ

— Нічого, колись 
немось, — пообіцяв 
чав ремонтувати 
кіна.

Довго розбирав, 
настроював робота, 
ті він і ворушитися 
став.

— Ну, чому ж ти! — Га
линка, ледве не плачучи, 
стукнула електронопатолога 
молотком по голові.—Вста
вай!

Кльоцкін піднявся на лік
тях, закліпав всіма своїми 
випромінювачами.

— Люди? — здивувався 
він. — Звідки?

Почав мислити!
І техніка заговорила. 

Кльоцкін за декілька годин 
поставив на ноги всіх ос
танніх роботів, і вони за
бігали, полізли в гогонні 
прискорювачі, затріщали 
зварювальними апаратами .

\7 ЧОРНІЙ безодні екра- 
& ну висіла оранжева ку

ля. Це був Плутон, край
ня планета сонячної систе
ми. Ми з Галинкою сиділи 
в штурманській рубці. На 
те, щоб відремонтувати 
Кльоцкіна, потім «Молеку
лу», загальмувати її і піді
гнати до Сонця, затратили 
три роки. Три роки по на
шому часу, а по земному— 
півстоліття.

— Ось, — говорив я, — 
приземлимося ми, а ваші 
подружки в бабусь перетво
рилися.

Галинка зіпхнула. Як во
на змінилася, стала гар 
ненькою, розцвіла за ці три 
роки!

— Мене, — продовжу
вав я, — друзі теж давно 
забули. Вам то, звичайно, 
легше. Ви зразу ж 
те нових подруг. А

— Знаєте що, — загово
рила схвильовано 
ка, 
вихід. Щоб вам 
одиноким, ми одружимося. 
Ви мене любите, це давно 
ясно. Я вас... теж...

До рубки заглянув якийсь 
автомат, але, побачивши, 
що ми цілуємося, соромли
во блиснув лампою, ступир 
крок назад, прикрив двері. 
Здається, це був Кльоцкін. 
Добре я його відрегулю
вав! Одним словом, все 
було, як у фантастичному 
оповіданні XX віку!

Т РИВОЖНО затріщав телефон.
■ «Прийміть телеграму», — про

лунало в трубці. Леонід швидко за
писував: «Направте літак транспор
тування тяжко хворої Кожуховської 
захворюванням крові. Головлікар 
Белорусов».

Роздумувати не можна було. Десь 
в Ульяновці лежить не відома йому 
жінка чи дівчина Кожуховська, яку 
терміново треба доставити сюди, в 
обласну лікарню. І рука звично на
бирає потрібний номер.

— Артем Єпіфанович? Це Мико- 
в 
У

знайде- 
ось я...

Галин-
я знайшла для вас 

не бути

■ овваавооа 

рВЯТКОВИЙ день. в
Дмитрівському Будинку 

культури весело грає музи
ка. Молоді пари спокійно 
кружляють в танці. В окре
мій кімнаті зібрались юнаки 
і дівчата з кумачевими по
в’язками. Раптом задзвонив 
телефон; хтось терміново ви
кликав уповноваженого 
міського відділу міліції 
комсомольця Миколу Лала- 
ка.

Уважно вислухавши по
відомлення, Микола корот
ко відповів:

— Негайно виїжджаємо!
1 звернувся до дружин

ників:
— Товариші, на дорозі 

від колгоспу «Україна», по 
вулиці імені Калініна хулі
ганить Анатолій Нікіфо- 
ренко — нападає на зу
стрічних. Треба негайно 
ного затримати. Хто піде 
зі мною?

Охочих виявилося бага
то, але вибір випав на дру
жинника Миколу Медве- 
дєва і водія чергової 
автомашини Анатолія Ко
вальова.

Анатолій швидко завів 
мотор, хлопці помчали- 
ся до місця події. Бороть
ба з розбишакою була ко
роткою, але важкою. По

мітивши дружинників, він 
кинувся тікати в перший- 
ліпший двір і причаївся за 
огорожею. А коли Анато
лій заскочив на подвір’я, 
бандит наніс йому в спину 
ножовий удар. Потім на
кинувся на уповноважено
го міліції, що підоспів. Але 
спритним ударом ніж був 
вибитий з рук бандита. З 
допомогою дружинника 
Миколи Медведєва злочи
нець був швидко прибор
каний. Залишилося доста
вити його в міліцію. Але ж 
як? До Знам’янки 12 кіло
метрів. І тут озвався пора
нений Анатолій Ковальов.

— Я поїду, — заявив він.
— Не можна, — запро

тестував уповноважений,— 
ти ж поранений.

— Повезу....
Стікаючи кров’ю і таму

ючи біль, хлопець повів 
машину до райцентра.

А в цей час в Будинку 
культури, нічого не підоз
рюючи, весело продовжува
ла танцювати молодь. її 
спокій оберегли дружинни
ки, такі, як комсомолець 
Анатолій Ковальов і Ми
кола Медведєв.

П. РОМАНЕЦЬ.
с. Дмитрівна 
Зпам’яиського району.

ЗДРАСТУЙ,

лаєць. Треба вилетіти за хворою 
Ульяновку. Захворювання крові.

; вас у відділенні місце є?
— Є. Негайно вилітайте.
І знову юнак знімає трубку, 

цей раз дзвонить в аеропорт: готуй
теся до вильоту. Минає декілька 
хвилин, і Леонід, в похідному одязі, 
з санітарною сумкою в руках, гото
вий у путь.

— Ну, будь здоров, Вікторе, — 
гукнув до напарника. А через де
кілька хвилин вже дзвонив Віктору 
з аеропорту:

— Можна передавати в Ульянов
ку, що літак буде в них о тринад
цятій ноль-ноль.

І справді, в точно призначений 
час літак був уже на місці. А ще 
трохи більш як через годину Леонід 
заходив в кімнату, потираючи з мо
розу руки і розповідав товаришеві:

— Трохи затрималися на зво
ротному рейсі. Вітер зустрічний — 
Віталію важко було машину вести. 
— І далі став розповідати про хво
ру. в

...Скільки вже доводилося Леоні
дові ділитися подібними враження
ми. Понад 70 вильотів зробив він 
протягом цього року у різні кінці 
області. Така вже в нього, борт- 
фельдшера, професія — по першо
му зову спішити на допомогу. І ко
ли з часом він дізнається, що хво
рий одужав, від душі радіє цьому: 
в певній мірі і його заслуга тут є.

Віктору Єгорову, найпершому 
другові Леоніда, зрозумілі ці хвилю
вання: адже він теж борт-фельдшер 
станції санітарної авіації, і йому 
самому більше 40 разів доводилось 
вилітати за хворими.

Особливо запам’ятався йому один 
випадок. Було це наприкінці верес
ня. Треба було летіти у Витязівку 
Бобринецького району. Там у діль
ничній лікарні перебував хворий у 

ч надзвичайно тяжкому стані.
? — Я за нього тоді немало попе-
? реживав, — згадує Віктор. — Ад-

На

же людина мала серйозне ножове 
поранення.

Під час польоту борт-фельдшер 
уважно слідкував за пульсом, дихан
ням хворого.

А через десять днів хворого уже 
не можна було пізнати: рана загоїла
ся, почував він себе добре, і його 
виписали з лікарні.

Подібні випадки траплялися і в 
практиці Володимира Калиинікова 
та Олега Стомаченка, Це теж пра
цівники санавіації. І теж борт-фельд- 
шери. Так само, як Леонід та Вік
тор, вони люблять свою професію. 1 
скільки радості звучить в голосі 
кожного, коли вони разповідають 
про все, що зроблено медиками. Ьо 
що може бути святішого, ніж вря
тувати людину від смерті? А скільки 
життів врятовано і скільки людей з 
глибокою вдячністю згадує про цих 
скромних людей у білих халатах 
працівників санавіації. В будь-яку 
годину дня і ночі готові вони пода
ти свою допомогу.

...У них різні характери, різні 
нахили. Віктор захоплюється баскет
болом, Олегу ж до вподоби колек
ціонування марок, яким він ось уже 
кілька років займається; Калинніков 
не байдужий до легкої атлетики.

Вони люблять збиратися разом. 
Як тільки видається вільний час, бе
руть своїх дружин і йдуть один до 
одного в гості. Найцікавіше тепер 
у Леоніда бувати. Друзі частенько 
відвідують його. Щойно поріг пере
ступлять, як уже відразу гукають:

— Ану. показуй свого «орла»!
Тут уже Леонід 1 його Олекка не 

приховують своєї гордості: пиша
ються чотиримісячним Сашком.

Хлопці розсудливо, по-чоловічому, 
прокоментують зміни, які сталися у 
«спадкоємцеві» на протязі останніх 
тижнів, дадуть свої (медики ж усі) 
поради.

Та проходить година-друга, і зно
ву ніби сама собою розмова захо
дить про термінові 
тяжко хворих людей, з якими дово
диться мати діло.

Неспокійна ж у нас робота все- 
— мовить хтось ненароком. — 
час у напруженні...
це не звучить як скарга.

вильоти, про

таки,
Весь

Та
всі знають: кожному милий отой не
спокій. З оглушливим тріскотом те
лефонних апаратів. З терміновими 
відрядженнями, постійним хвилюван
ням.

Бо

м. Кіровоград.
Л. БАБИЧ.

м. КІРОВОГРАД, пул. .ЛУ НАНАЙСЬКОГО, ЗЬ.
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: РІК 62-й!
■ Дуже хороший рік про
воджала рідна країна —
• багатий не тільки ерожая- 
•ми та перемогами трудови- 
•ми, але рй великими, епо
хальними подіями. Та й на
• новий рік, 1962-й, сподіван-
• ня великі у радянських лю-
• дей.
в Отож, в кожному домі в
• новорічний вечір не було
• меж веселощам. Радісно
• відсвяткували настання Но- 
івого року і кіровоградці.
□ Весело зустріли його ті,
• хто з’явився на новорічний
• бал в обласну філармонію.
• Вони мали можливість і по
мелу хати чудовий святковий
■ концерт, і покружляти в
• танку навколо красуні-ялин-
• ки, і бути учасниками бага
тьох цікавих зустрічей.
■ Ось виходить під звуки 
“сурм Снігова царівна. Во- 
"на вітає і з Новим роком 
"всіх учасників новорічного
• молодіжного балу й велить 
•на радість їм засвітити 
•ялинку. З’являються учас- 
•ники карнавалу — веселий 
•Дід Мороз зі своєю внуч- 
•кою Снігурочкою, добрі ча- 
"рівники і навіть страшна 
"Баба-Дга.
2 Танці змінюються вигад- 
"ливими іграми, дотепними 
^жартами, дзвінкими пісня- 
"ми. Особливо гаряче апло- 
"дує молодь гостям балу — 
•юним кубинцям, які навча- 
“ються в Бобринецькому
• технікумі механізації сіль- 
іського господарства. По
сланці героїчної Куби спі-
• вають не лише пісні своєї 
^далекої Батьківщини, а й 
"нові, яких вони навчилися 
в в Радянському Союзі. Роз
почату ними пісню «Если
■ би парни всей земли» під- 
^хоплює весь зал.

Напередодні Нового року 
Палаці піонерів Дід Мо-в

роз і Снігурочка гостинно 
приймали учнів 8—10 кла- 
сів шкіл м. Кіровограда, які" 
зібралися на і 
Гарні костюми і 
до цього дня школярі. 
кращі — у Льоні Степаню- * 
ка та Натаиіі Ла&ун. Вони | 
з’явилися на бал-маскарад * 
в костюмах космонавтів. і.

Весело провели час стар- • ДЕМОНСТРУЮТЬСЯ КІНОФІЛЬМИ: 
шокласники. Цікаві ігри.т 5 січня — «канікули в хмар/ 
конкурси, лотерея... Дід Мо- і 
роз для своїх гостей влаиі- 9 
тував чайну, відкрив спеці- 
альний кінотеатр. На знімку Ь 
ви й бачите школярів під 
час зустрічі з Дідом Моро
зом і Снігурочкою в Палаці 
піонерів.

Новорічні вечори відбу
лися також в Палацах 
культури та робітничих 
клубах міста.

Редактор П. МАРЧЕНКО.
►“♦-•--•-Є- » 9 Є в *• Ї В-

ДІТИ, ДЛЯ ВАС
ч підготували і г г "

;олярі. Най- В кінотеатрі «МИР» у дні шкільних канікул організовано І 
масовий показ дитячих кінофільмів. В фойє кінотеатру біля І 
ялинки, за 40 хвилин до початку 10- і 12-годннннх сеансів пас І 
чекає бабуся-казкарка, а перед початком окремих сеансів пн Т 

т зустрінетесь з Дідом Морозом і доктором Айболітом. В фойє Т 
X відбуватимуться також концерти художньої самодіяльності Т 

ДІТШ .ВДДВІДАЙТЕ^КШОТЕАТР «МИР». ЦЕ ДЛЯ ВАС {

«КАНІКУЛИ В ХМАРАХ», початок о 10, 12, 14,
♦ Т І 
+

І, і и січня — ч\пп о А/ПАІ'ЛЛ», ПОЧатОК О
. * 10 ГОД. ДНЯ.

? 0 січня — «181 НЕ ВІДПОВІДАЄ», початок о 10, 12
9 дня. «КАНІКУЛИ В ХМАРАХ», початок о 14, 10 год. дня

7 січня — «ОПЕРАЦІЯ КОБРА», початок о 10, 12 гол 
«КАНІКУЛИ В ХМАРАХ», початок о 14, 10 год. дня.

8 січня — «МОРСЬКА ЧАЙКА», початок о 10, 12 гол 
«КАНІКУЛИ В ХМАРАХ», початок о 14, 10 год. дня

° С‘.а,ІЯ “‘ПІДПІЛЬНИЙ ПІОНЕРСЬКИЙ ЗАГІН» початок о 10, 12, 14, 10 год. дня.
10 січня — «РИЖИК», початок о 10, 12 год. дня «ПІП- 

ПІЛЬНИЙ ПІОНЕРСЬКИЙ ЗАГІН», початок о 14, 16 год дня
11 січня - «ФУНТИК І ОГІРКИ», початок о 10 12 М

16 год. дня. ’ **• 1 ’
ДЛЯ ВАС, ЮНАКИ І ДІВЧАТА.
«КІНЕЦЬ ДОРОГИ». Початок о 6, 8, 10 год. вечора.

год.

дня.

дня.

І□
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