
X

/
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7 ;•В РАХУНОК 1964-го
Т РУДО ВІ перемоги — в 

дарунок з’їздам комсо
молу! — Цей лозунг'окри
лив нині молоду червоно- 
зорівську зміну. Одним з 
перших став на трудову 
вахту і слюсар другого ме
ханоскладального цеху, ком
сомолець Анатолій Наза
ренко. І можна заздалегідь 
сказати, що трудовий пода
рунок Анатолія комсомоль
ським з’їздам буде 
мим. Адже щозміни 
виконує на 150—170 
центів свої завдання, 
лодів він професією
трозварника і в разі потре
би з успіхом може взятися 
за цю роботу.

Анатолій Назаренко но-

сить звання ударника ко
муністичної праці, корис
тується загальною повагою 
у цеху. Комсомольці діль
ниці складання сошників 
обрали його своїм груп- 
комсоргом. Це доручення 
він з честю виконує. В то
му, що дільниця система
тично перевиконує плани, і 
його заслуга, як здібного 
організатора молоді.

Хороші, великі плани у 
Анатолія — вже у 1962 ро
ці завершити особисте се
мирічне завдання. Безсум
нівно, він 
адже тепер 
працює в
1964-го року.

В. ГУТНЄВ. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Хороший агітатор, актив
ний дружинник, працьовитий 
робітник. Таким знають 
Пресувальника з заводу «Ди
намік» Семена Орлова.

Напередодні нового 
Семену було 
почесне звання 
комуністичної 
звання Семен 

заслужено:

року X 
присвоєно V 
ударника $ 

праці. Це Л
Орлов но- л»

сить заслужено: виконує ї
змінні завдання на 130—110 7
процентів, бере активну () 
участь в громадському жит- у 
ті _ заводу. Недавно моло- X 
дми робітник прийнятий Ж 
кандидатом в члени КПРС. ї 

На фото: пресувальник 7 
Семен ОРЛОВ за роботою. у

Фото А. ДІБРОВНОГО.

Вони споруджують 
не тільки будинки 
О ОСТУТЬ нові споруди 
■ на об’єкті «Дослідна 
станція». Тут вже збудова
но немало жител, наукові 
корпуси, тваринницькі при
міщення.

Працює на об’єкті брига
да будівників, якою керує 
Леонід Криворучко. В 
бригаді комсомольці, мо
лодь, такі, як Валентина і 
Галина Ткаченко, Григорій 

. Шевельов та інші. І любо 
глянути на працю вмілих 
рук, на задоволені обличчя 
членів бригади, коли зда
ється новий будинок.

Члени бригади Леоніда 
Криворучка — працелюбні і 
життєрадісні юнаки і дів
чата. Вони вперті, наполег
ливі 
неині своєї мети. Більшість 
з них вчиться, мріє стати 
справжніми 
Тому і 
книгами 
роль — 
курсу будівельного техніку
му, В. Дедов, А. Голова
тенко, ІО. Бабин, В. Береж
на та інші, які 
вечірній школі і 
беруть участь у 
самодіяльності.

Дружний колектив в 
бригаді. Тут завжди допо
магають один одному, ра
зом думають над тим, як 
працювати краще, спільно 
виявляють недоліки в ро
боті і слідкують, щоб не 
повторювати їх. Всі члени 
колективу вирішили жити 
і працювати по-комуністич- 
ному. Коли дивишся на 
цих людей, дізнаєшся про 
їх трудові успіхи, переко
нуєшся — вони свого до-

б’ються, почесне звання 
цьому колективу буде при
своєно.

М. ШАМШУР, 
секретар комсомоль
ської організації діль
ниці № 3 будуправ- 
ління № 1 облбуд- 
тресту.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Прибуття
А. І. Мікояна 

у Гвінейську Республіку
КОНАКРІ, 5. (ТАРС). 

Сьогодні в Конакрі у зв’яз
ку з дружнім запрошенням, 
надісланим главою уряду 
Гвінейської Республіки, при
був перший заступник Го
лови Ради Міністрів СРСР, 
член Президії Центрально
го Комітету КПРС А. Г. 
Мікоян.

А. І. Мікояна супрово
дять заступник міністра за
кордонних справ СРСР 
О. Л. Орлов, заступники 
голови Державного комі
тету Ради Міністрів СРСР, 
по зовнішніх економічних 
зв’язках А. І. Аліханов і 
Д. Д. Дегтяр та інші офі
ціальні особи.

----- @------

в навчанні, в досяг-

спеціалістами, 
просиджують над 
ввечері Л. Ко- 

студент третього

вчаться у 
одночасно 
художній

ЗА ЛАШТУНКАМИ 103,
ОЛЕКСАНДРІЙСЬ КИЙ 

авторемонтний завод — 
підприємство молоде. Лише 
кілька років тому воно да
ло країні свою першу про
дукцію, зазнало гіркоту не-, 
вдач і радість перших пере
мог. А за рік, який щойно 
минув, робітники авторе
монтного заводу навіть пе
ревиконали план по випус
ку валової продукції на 3,4 
процента. Для цього дове
лося прикласти максимум і 
фізичної, і розумової праці. 
Здавалося б, коли річний 
план перевиконано, зна
чить, на заводі все гаразд, 
значить, кожен цех працю
вав на повну свою потуж
ність. Але ж чи насправді 
це так?

Заходимо до механічно
го цеху. Просторе, світле 
приміщення, рівними ряда
ми стоять верстати. Робо
чий гомін машин приємно 
вражає слух, з любов’ю ди
вишся на точно розрахова
ні рухи людських рук. Цех 
пульсує своїм повнокров
ним життям. Та це лише 
ілюзія першого враження.

Підходимо до копію
вально-шліфувального вер
стату. Густо покритий пи
лом велетень стоїть неру
хомо, видно, давно не тор-

калася до нього господар
ська рука.

— Півтора року спочи
ває, — заявляє нам 
ний механік 
Рвач.

голов-
заводу Б. X.

— Немає до нього протя
жок... Знаєте, це — хитро
мудра штука. їх аж на 
Московському інструмен
тальному виробляють.

Допустимо, й справді Це
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СТАВНІЙ і"Я
У ТРАВНІ 1959 року на

шому колективові пер
шому на Одеській залізниці 
було присвоєно почесне 
звання* станції комуністич
ної праці. Ми пишаємося 
тим, що робітники нашого 
колективу майже три роки 
працюють, живуть і вчаться 
по-комуністичному. У тру
дівників станції стало деві
зом: «Всі за одного, один 
за всіх». / не було у нас 
випадків, щоб будь-хто не 
допоміг 
трудову 
виконав 
ня.

Риси 
ставлення до праці видно з 
таких прикладів. Робітни
ки зобов'язалися відпрацю
вати по 40 годин на різних 
роботах без грошової опла
ти. Коли наводили на тери
торії станції санітарно-гі
гієнічний порядок, на допо
могу чоловікам прийшли 
оісінки-домогосподарки.

*

іншому, порушив 
дисципліну чи не 

виробничі завдан-

комун істинного.

Більшість членів колекти
ву комуністичної праці 
вчиться в Одеському заліз
ничному технікумі. Це тт. 
Чернова, Прищепа, Гоппа, 
Константинов. Вони освої
ли, крім основних, другі про
фесії — стрілочників, скла
дачів вагонів, машиністів.

Колектив нашої станції 
працює без браку. До цього 
зобов'язує високе звання, 
трудова дисципліна, кому
ністичне ставлення до пра
ці. Річний план наванта
ження і розвантаження в 
1961 році колектив виконав 
за дев'ять місяців. Вже за
раз працюємо в рахунок 
лютого 1962 року. У нас 
завжди добре поставлена 
організація праці, інформа
ція про подачу вантажів і 
порожніх вагонів, своєчас
но перевіряється готовність 
поїздів до відправлення.

П. КАРПОВ, 
начальник станції 
Капітанівка,

Поряд з шліфувальним— 
вертикально-протяжний вер
стат.

— А це одоробло, — ін
формує головний механік,— 
ще з 1957 року простоює...

За ними — горизонталь
но-протяжний, шевінгуваль
ний, гвинтонарізний і т. д., 
і т. п. Всі вони стоять без 
діла, хоч кожний з них міг 
би принести заводові не
абияку користь. Правда, 
деякі з цих «мертвих» ме
ханізмів використовуються 
лише на 10—15 процентів. 
І керівники заводу спокій
но споглядають це явище. 
На наше запитання, чому, 
наприклад, простоює гори
зонтально-протяжний вер
стат, головний інженер за
воду М. С. Скороход лише 
руками розводить:

дефіцитна деталь. Але ж 
хіба можна миритися з тим, 
щоб через її відсутність по
трібні для заводу деталі 
виготовлялися на довбаль
ному верстаті? Це, перш за 
все, — трудомістка робота, 
на неї йде не одна дорого
цінна хвилина.

— Десь через рік будуть 
і у нас протяжки, — пояс
нює нам М. С. Скороход,— 
ми їх вже замовили...

Значить, знову для
криття плану працюватиме 
довбальний, знову губити
муться цілий рік дорого
цінні хвилини... Та й якість 
обробки деталей на цьому 
верстаті значно нижча, ніж 
на горизонтально-протяж
ному.

по-

Аналогічна доля спітка
ла і шевінгувальний та вер
тикально-протяжний вер
стати. Можна сміливо ска
зати, що ні головний інже
нер М. С. Скороход, ні на
чальник технічного відділу 
А. О. Дорошенко не вболі
вають за те, щоб на заводі 
повністю було використане 
все устаткування. Вони 
віть точно не знають, 
верстати не працюють, 
їх місце «прописки». А
ловкий механік заявляє з 
іронічною усмішкою:

— Мені навіть краще, 
що верстати стоять. Менше 
клопоту... ,

Ні, товариші Скороход, 
Дорошенко, Рвач, так далі 
працювати не можна. До
сить приховувати свою без
турботність за лаштунки 
мізерних зверхпланових 
процентів! Пора дати змо
гу всім верстатам запрацю
вати на повну потужність. 
Адже через два—три роки 
заводський план буде збіль
шено, зростуть і вимоги до 
якості ремонту автомашин 
та моторів. Вже завтра вам 
не допоможуть сьогоднішні 
карликові процентики.

В. КАЛИНИЧЕНКО, 
слюсар авторемонтно
го заводу.

М. ДРО1ЦЕНКО, 
міськкомучлен бюро 

комсомолу.
І.

інструктор
рійського мк ЛКСМУ.

ДУДНИК, 
Олександ-

Обласна нарада 
директорів шюл

5 грудня відбулась об
ласна нарада директорів 
шкіл. В її роботі взяли 
участь завідуючі районними 
відділами народної освіти, 
директори денних і вечірніх 
шкіл, шкіл-інтернатів, дит
будинків, секретарі шкіль
них парторганізацій.

Секретар обкому КП Ук
раїни тов. С. 3. Сергієнко 
виступив з доповіддю про 
підсумки XXII з’їзду КПРС 
і завдання шкіл області.

В обговоренні доповіді 
взяли участь директор Хру- 
щовської середньої школи 
№ 1 С. А. Дун, директор 
Василівської восьмирічної 
школи продовженого дня 
Кіровоградського району 
А. В. Маленко, директор Кі
ровоградського педінститу
ту імені О. С. Пушкіна 
Ф. Г. Овчаренко, директор 
Олександрійської школн-ін- 
тернату Г. К. Настасьєв, за
відуючий Кіровоградським 
міськвно В. Г. Кривошся, 
завідуючий облвно В. П. 
Сухенко, відповідальний 
секретар обласного від
ділення Товариства для по
ширення політичних і нау
кових знань М. О. Небора- 
кова та інші товариші, всьо
го 17 чоловік.

З промовами також ви
ступили заступник голови 
обласної Ради депутатів 
трудящих П. В. Корнєєв, 
секретар обкому комсомолу 
К- П. Неділько.

В роботі наради взяли 
участь завідуюча відділом 
шкіл обкому КП України 
тов. Сухаревська Н. П.

Докладний звіт про нара
ду буде вміщено в наступ
ному номері газети.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ-ПИТАННЯ АКТУАЛЬНЕ
НЕМАЛО підприємств системи місцевої промисловос

ті і побутового обслуговування займається вироб
ництвом меблів. Так, наприклад, фабрика імені Каліні- 
на і комбінат «Деревообробник» виготовляють дивани, 
заводи «Новатор», імені Кірова, вагоремонтний — роз
сувні столи, тумбочки та інші меблі.

Така розпорошеність не дозволяє механізувати меб- 
льове виробництво. Переконливо видно це на прикладі 
фабрики імені Калініна, де до останнього часу не меха
нізований жоден виробничий процес. Таке ж становище 
и на «Новаторі» та інших підприємствах.

Отже, доцільно було б здійснити спеціалізацію цих 
підприємств. Виробництво усієї меблі слід було б зосе
редити на фабриці імені Калініна, яка повинна вирости 
в потужне підприємство. Для цього вже зараз необхідно 
розпочати будівництво двох цехів — цеху корпусної 
меблі і цеху по виготовленню стільців з відділенням для 
виробництва столярної плити. Це дозволить використо
вувати і відходи пиломатеріалів — тирсу, стружки, які 
в даний час не використовуються і лише захаращують 
виробничі майданчики.

Завод «Червоний Жовтень» варто було б спеціалізу
вати у підприємство по виготовленню ліжок, вагоре- 
монтннй — по виготовленню ваг, «Новатор» — по ви
пуску бочкотари і т. д. Це дозволить застосувати на зга
даних підприємствах нову техніку, автоматизувати і 
механізувати виробничі процеси, перейти до більш висо
ких форм організації праці. Краще буде розв’язана 
ще одна дуже важлива проблема — зниження собівар-. 
тості виробів. Спеціалізація підприємств дасть змогу 
в найближчий час принаймні на 10—15 процентів зим-в найближчий час принаймні ца 10—15 процентів 
зити собівартість- меблів.

На спеціалізацію, як на одну з важливих умов тех 
нічного прогресу і раціональної організації праці, 
зується і в Програмі КПРС. Час подумати над цим ке
рівникам управління облмісцевпрому і подбати, щоб на
селення вдосталь забезпечувалось добротними і деше
вими меблями.

вка*

г. толок,
начальник виробничого відділу облмісцевпрому.



пНАШІ УСПІХИ, 
ПЛАНИ, РЕЗЕРВИ

Скористайтесь

цим досвідом!

ТЮЗВИТОК відгодівельного свинарства — вірний і 
J надійний шлях до швидкого збільшення виробни
цтва м’ясної продукції. Досить сказа ги, що лише при 
відгодівлі молодняка від однієї свиноматки за рік мож^ 
на одержувати по 22 поросят і реалізувати по 1,5 тон
ни свинини у забійній вазі. Це не якісь там теоретичні 
розрахунки, а реальні показники, що їх вже домоглися 
тваринники радгоспу.

Радісні підсумки в галузі тваринництва має радгосп 
за минулий рік. Представлені вони у яскравих цифрах, 
які говорять самі за себе. На кінець грудня вироблено 
на 100 гектарів угідь по 117 центнерів свинини у забій
ній вазі. На сто гектарів орної землі припадає до вось
ми основних свиноматок.

Робітники радгоспу вже декілька років підряд послі
довно вишукують додаткові джерела зниження собі
вартості свинини. Головний упор при цьому, природно, 
робиться на затрати часу і коштів на одиницю продук
ції, на використання власних кормів.

Ми сміливо пішли по шляху впровадження велико- 
групового утримання поголів’я, планомірно механізує
мо трудомісткі пронеси виробництва: водопостачан
ня, переробку і транспортування кормів, обладнали 
самокормушки, підвісні дороги і т. д. Що все це дало, 
молена бачити з таких зіставлень: за промфінпланом 
собівартість приросту одного центнера свинини повин
на була обійтися в 74 карбованці 72 копійки, а фак
тично торік вона склала — 62 карбованці 26 копійок. 
На одержання одного центнера приросту ваги було 
затрачено 33 людино-години і 829 кормових одиниць, 

п Було б однак помилковим вважати, що це межа.
Набутий досвід дає колективові радгоспу можливість 

тепер визначити нові, ще виші рубежі. В недавно прий
нятому спільно з колгоспниками артілі імені Калініна 
Ульяновського району листі до всіх колгоспників і ро
бітників радгоспів області ми чітко визначили свою ме
ту. На кожні сто гектарів орної землі за рік ми виро
бимо по 127,6 центнера м’яса v забійній вазі та на сто 
гектарів інших угідь — по 27 центнерів. Під таке ін
тенсивне виробництво м’яса підводиться перш за все 
надійна кормова база. В цьому році посіємо кукуруд
зу на площі 1700 гектарів, в т. ч. на зерно — 800 гек
тарів. Переглядається структура посівних плош. За 
рахунок зменшення посівів проса, ячменю посіємо 
більше як півтораста гектарів гороху — в п’ять разів 
більше минулорічного.

4ЪКРЕМО хочу спинитися ще на одному з резервів 
" збільшення виробництва свинини. Йдеться про си
стему турових опоросів, яка у нас запроваджена вже 
давно. На мій погляд, немає потреби доводити її пере
ваги — вони очевидні для кожного. Турові опоросн да
ють можливість комплектувати і відгодовувати свиней 
одного віку великими групами.

На кожну з 260 основних свиноматок у нас припа
дає по 2,3 голови разових. Разових свиноматок парує
мо протягом грудня — лютого з тим, щоб одержува
ти ранньо-весняні опоросн. Основних же маток парує
мо у вересні — жовтні і одержуємо від них взимку
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ 
О -------- . . - _ . .
^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□° му, звичайно, тон

У ЇХ всього дванадцяте-
* ро. Наймолодшим — 

комсомолці Марії Глеб 
та Валі Мазанці — по ві
сімнадцять років, а най
старшій — Ганні Зосимів- 
ні Грузин — до п’ятого де
сятка добирається. Незва
жаючи на різницю в ро
ках, всі вони з однаковим 
старанням трудяться на 
цьому величезному кон
вейєрі.

Правда, у радгоспі немає 
того самого транспортера, 
який можна зустріти на про
мислових підприємствах. На 
конвейєр там, як відомо, 
ставлять раму або каркас, 
в міру пересування стріч
ки від одного робітника до 
іншого вони обростають по: 
ступово деталями і в кін
ці цеху виходять блакитни
ми «Волгами» чи кофей
ними «Победами».

Сам процес виробництва 
ла радгоспній фермі має ба
гато спільного з конвейє
ром. Різниця хіба що в 
тому, що люди тут мають 
справу не з металом, 
склом, деревом. Від однієї 
фермської будівлі до іншої 
рухається своєрідний жи
вий конвейєр — тут ви
робляють м’ясо.

Q РАЗОМ з бригадиром 
^•по відгодівлі Наталією 
Іванівною Луценко ми хо
димо поміж просторих стан
ків. у яких вештаються 
добре вгодовані поросята.

З її розповіді довідуємо-
▼▼▼VTVTVTTTT’r
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

7 січня 1962 р., 2 стор.

приплід, який поповнює 
групи разових маток. До 
осені цей молодняк підро
стає, і, давши навесні опо
рос, частина цього поголів’я 
йде на поповнення основ
них маток, а решта—на м’я
со. Другий тур опоросів ос
новних маток припадає на 
липень — серпень. Отже, у

Докорінно поліпшимо відтворення поголів я і відгодів | 
ЛІО свиней! Доб’ємося ТОГО, щоб протягом року кожне ГОС | 
подарство відгодувало не менше як 10 голів від кожної 
свиноматки. Будемо рівнятися на тваринників радгоспу | 
«Більшовик» Кіровоградської області, де на сто гектарів > 
орної землі є близько 8 основних свиноматок. и>а рік тут на | 
свиноматку‘вироіцують по 22 поросяти і реалізують по , |
тонни свинини в забійній вазі.

(Із Звернення учасників наради £^„00%° механЬатор“«. праців- £
СЬКОЇ РСР ДО ВСІХ КОЛГОСПНИКІВ і робітників р Д іа11сті_ СІЛЬСЬКОГО ГОС- 5
шків районних відділень «Сільгосптехніка» * .. . * <
ледарства, до всіх трудящих Радянської Укр ______

>------------------------------------
кормів. Основними кормами у нас е силосна 
цукрові " -........-..—ПОРЯИІ кооми, які згодовуються

у вигляді каші.

$
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радгоспі створено безперервний живий конвейєр, за 
рахунок чого торік одержано на основну свиноматку 
по 31,6 поросяти.

Особливо великого значення надаємо своєчасному 
паруванню маток, бо це одна з передумов одержання 
хорошого приплоду. Паруємо маток групами по ЗО—40 
голів, а разових — у віці старше десяти місяців. 
П_| А МІЙ погляд, не зайвим буде розповісти про раціо- 

ни годівлі. Маточне поголів’я годуємо з урахуван
ням індивідуальних особливостей кожної тварини, її 
молочності. Найбільш молочним маткам даємо до 800 
грамів сінного борошна, а маломолочним 
концентратів (до 3,5 кілограма). За десять 
опоросу з раціону виключається силос; 
опоросу і в підсосний період свиноматки три — 
ри рази на день випускаються на прогулянку.

В раціонах особливе місце відводиться мінеральній 
підгодівлі тварин. Вони одержують крейду, древесне 
вугілля, луговий дерн, червону глину і т. д.

Декілька слів про організацію відгодівлі. На цій ро
боті зайнята спеціально створена бриіада, яка склада
ється з 12 чоловік — десяти постійних і двох підмін
них свинарок Все відгодівсльне поголів’я за віковими 
категоріями розподілене на вісім груп в кожній, в яких 
утримується в середньому по 300—350 голів. Всі кор
ми згодовуються у переробленому вигляді. Свиноферму 
обслужує млин, кормокухня, мається подрібнювач 

pDDDaoaDaaaDDODejooaaaaanaQaaDaaai.^-^--___________

- більше 
днів до 

; за місяць до 
чоти-

. Основними корма ГУІП у -
....... ....... іі буряки, концентровані корми, які згодовуються

Далеко не все у радгоспі зроблено для комплексної 
механізації трудомістких процесів. Це — одне з най- 

>. Тому вишукуємо нові додаткові мож- 
----- ” о„„;СІп ч неоозв’яза-болючіших МІСЦЬ. Тому вишукуємо ниві -------ливості полегшення праці людей. Однією з нерозв’яза

них проблем е роздача кормів — вона забирає у сви
нарок немало часу і зусиль. • Торік директор радгоспу 
К. П. Кисельов, я, інженер М. М. Черкашин та ви
конроб П. І. Черичанський їздили за досвідом на один 
з міжколгоспних відіодівельних пунктів Запорізької 
області. Звідти ми запозичили ідею подачі кормів на 
ферми під тиском по трубах. У цьому році таке облад
нання буде встановлене в новому свинарнику на одну 
тисячу голів (будівництво його вже розпочате, труби 

придбані).І?ОЛЕКТИВ радгоспу з перших днів 1962 року з твер- 
дою вірою в свої сили взявся за виконання соціа

лістичних зобов’язань, прийнятих у листі до всіх кол
госпників і робітників радгоспів Кіровоградщини. Ми 
впевнені, що свого слова дотримаємо і у нас з’явиться 
багато послідовників — невтомних ентузіастів бороть
би за інтенсивне виробництво м’яса.О. МІРОШНИЧЕНКО, 

головний зоотехнік радгоспу «Більшовик» Олек
сандрійського району.г
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Ось попи, творці достатку. — члени радгоспної бри-ади 
комуністичної праці Імені XXII з'їзду КПРС після тру
дового дня зібралися разом. Зважені всі резерви та 
можливості, визначено рубіж: у 1962 році бригада від
годує чотири тисячі голів свиней.

На знімку (зліва направо): Марія МАЗАНКА, 
Поліна ХОВРЕНКО. Ганна ГРУЗИН. Наталія ЛУЦЕН- 
КО, Валентина МАЗАНКА. Валентина ГРОГУЛЬ, Лідя 
МИХАЙЛОВСЬКА. Єлизавета ЗАДОНСЬКА. Валентина 
МИКИТАСЬ, Серафима ТАБОРОВА.

Фото В. Ковпака.

ся, шо декілька поків то
му, точніше у 1957-му, з на
полягання спеціалістів гос
подарство перейшло на но
вий, прогресивний метод 
відгодівлі свиней, так зва
ний великогруповий. Що це 
дало? О, дуже багато! Та
ка технологія дуже вигід
на тим, що радгосп перш 
за все відчутно знизив за
трати на будізництво при
міщень, виготовлення стан-

□ дяться чудові люди. Всьо- 
задають 

комсомольці. Свинарки — 
Ніна СКіовйова, Серафима 
Таборова. Валентина Гоо- 
гуль, Марія Глеб 
лентина Микитась 
душею вболівають за до
ручену справу, роблять все 
можливе для того, щоб 
кожний центнер .концентра
тів окупався додатковими 
десятками кілограмів са
ла і м’яса. Не відстають у 
труді і їх подруги Марія 
Мазанка, Єлизавета Задон-

та Ва- 
всією

дівчина з розумним погля
дом мрійних очей. Недар
ма ж їй присвоєно звання 
ударника комуністичної 
праці

— В усьому, чого ми до
сяглії, — заслуга не тільки 
моя, а всієї бригади, — го
ворить вона.

Розмова заходить про 
організацію праці, і Серафи
ма стає жвавішою.

— От про це на весь го
лос говорити треба. Сутуж- 
нувато V нас поки що з 
ханізмами. Взяти хоча

ме-
б

ків. Зменшилася і кількість 
обслуговуючого персоналу. 
Судіть самі: якщо раніше 
кожна свинарка у відго- 
дівельній групі дшлядала 
по 120—200 голів, то те
пер — 350—400 голів. Еко
номія від цього неабияка, 
а значить, знижується собі
вартість і збільшується ви
хід товарного м’яса.

Радгосп «Більшовик» —• 
одне з найбільших госпо
дарств, яке спеціалізується 
на відгодівлі свиней. Не 
тільки в Олександрійському 
районі, а й в області не вся
кі свиноферми артілей чи 
радгоспів можуть зрівняти
ся .з ним. Тут утримується 
до семи тисяч ГОЛІВ 
ней, а влітку — більше 
сяти тисяч.

сви- 
де-

Доглядати таку масу ку- 
_ з

легких. Але на фермі тру-
цорнлих справа не

ська, Ліда Михайловська 
та інші.
О їх. молодих, неспокін-

• них, в цю морозну ДО
СВІТНЮ пору, коли ше й сі- 
ріти не починає, ви завж
ди зустрінете на фермах, 
вікна яких, немов світлячки, 
привітно мерехтять на око
лиці центральної садиби 
радгоспу. В одному з при
міщень разом зі своєю по
другою Єлизаветою За- 

донською порається Сера
фима Таборова. В її гру
пі тварини, які перебува
ють на останній стадії від
годівлі. Нелегко доводить
ся — ще вдосвіта треба і 
корм у самокормушки за
сипати, і в станках почи
стити, і всіх галасливих 
вихованців на прогулянку 
вивести. І всюди, в усьо
му встигає ця двадцяти
річна, непоказна на зріст

роздачу кормів. Добре 
ло зробили, що езмокор- 
мушкн в корпусі поставили. 
А от з роздачею кормів не 
все гаразд. Вручну поки що 
розносимо їх. Та сподіває
мося, що справи в дальшо
му на краще підуть...

З усього видно — не шу
кає ця зовні тендітна, але 
така беручка до роботи 
дівчина, легких шляхів у 
житті. Оце не так давно 
вона з своєю подругою Ва
лентиною Грогуль склала 
вступні екзамени на перший 
курс зоотехнічного відділу 
Олександрійського сільсько
господарського технікуму. 

/1 Пізно ввечері, коли над 
Ульянівкою спалахують 

пасма яскравих вогнів, сви
нарки одна за одною про
стують з ферм на цент
ральну садибу. Поскрипує

ді-

під ногами іскриста памо
розь. Рвучкий вітер гост
рими шпильками поколює 
обличчя. І хоч як не дає 
себе знати втома, вона 
приємна, бо день пройшов 
не марно. Та й молодість 
своє бере — хочеться й до 
клубу піти, закружляти у 
стрімкому танку, а то й 
поспівати улюблених пі
сень, ліричних, зворушли
вих...

Одного такого вечора 
зграйка гомінких дівчат за
вітала до секретаря рад
госпної парторганізації 
М. І. Беліменка. Говорили 
жваво про виробничі спра
ви — з усього видно, що 
думки всіх зайняті __
рашнім днем. Потім сама 
собою мова зайшла 
дозвілля, про нікудишню 
роботу місцевого клубу.

— Ну що вдієш, дівча
та, не везе нам з культма- 
совнкамн, та й годі, — 
розпачливо сказав парт
орг. — А втім, щось при
думаємо...

— Та нам від цього по
ки що не легше, — з гірко
тою в голосі озвалася кот
рась з дівчат.

Розмова явно зайшла в 
тупик. Нічого врозумлнво- 
го не міг сказати свинар
кам і присутній тут комс
орг М. Стратонов. Як вид
но, керівники радгоспу в 
деяких питаннях щедрі на 
обіцянки і скупі на діла.

Нарікання дівчат,
• мо скажемо, 

Всій бригаді не 
присвоєно 
колективу 
праці 
КПРС.
втомним 
вони його 
успіхи, як хороша

завт-

про

зайшла в

міг сказати свинар- 
П _____

рознеслася тепер 
республіці. Тож і природ
не їх прагнення не тільки 
працювати, а й жити, про
водити своє дозвілля по- 
комуністнчному. А що ж 
виходить на ділі? Клубом 
поки що завідує людина, 
яка зовсім не розуміється в 
культосвітній роботі. При
дбаний у свій час духовий 
інструмент лежить без ру
ху, і робітники радгоспу, 
особливо молодь, довгими 
зимовими вечорами не зна
ють, куди себе подіти. Отже, 
керівникам радгоспу та н 
працівникам райкому ком
сомолу є над чим замисли
тися — радгоспні трудів
ники цілком заслуговують 
на веселий і змістовний від
починок. Тоді й трудові ді
ла веселіше йтимуть.

♦ ♦ *
Тваринники вже сьогодні 

сміливо заглядають в зав
трашній день, засукавши 
рукави, вступили у бороть
бу за достаток м’яса. В*зо- 
бов’язаннях бригади свина
рок радгоспу «Більшовик» 
на цей рік є один рядок: 
відгодувати 4 тисячі голів 
свиней вагою 3800 центнерів П«.~—: 
ченого
Лені, у ....... «іплиму 3 ВІД*
годівлі буде знято до 600

'діГнамі* 
рубежу вже з роб- 

січні—лютому з ВІД*

, пря- 
слушні. 

так давно 
високе звання 

комуністичної 
імені XXII з’їзду 

Своїм трудом не- 
виправдовують 

— слава про їх 
"21 пісня,

Аи
ёЗ

Д.
. 
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голів тварин. Непогапи’1 
заспів. З нього видно, яки* 
ми великими звершенням^ 
наповнені у радгоспні ; 
тваринників будні четвер* * 
того року семирічки у 
будні, осяяні яскравим світ* 
лом накреслень ХХ'ІІ З'ЇЗДУ 
КПРС.

В. КРАМАРЕНКО, 
спецкор «Молодого | 
комунара».

тварин. Непоганий
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ДИНЕ ПОЛЕ
З трипалим свистом, із шаленим 

гиком, 
Як полчище татарської орди, 
Промчали в надвечір’я полем 

диким 
Кур'єрські запізні лі поїзди. 
А я не поспішав їх наздогнати... 
Де вічності стрімкий коловорот, 
Так хороше іти і відчувати, 
Як ноги коле стоптаний осот! 
Переліски... Розлогі оболоні... 
О, земле, за холмами ти єсн!
І князь у половецькому полоні, 
І кінь ірже, вудила закусив. 
Тумани понад прошивом полинним 
Наметами здіймаються здаля.
І серце переповнюють билини 
Про тебе, неподолана земля! 
Я бачу на твоїм засмаглім тілі 
Прадавній слід солоної ропи. 
Не пагорби од сонця пожовтілі — 
То половців біліють черепи. 
Іскряться роси, а можливо,

мед це; 
Гундосить вітер чи гуде бджола... 
І запорозьким довгим оселедцем 
Вихриться непокірна ковила.
У ранах ножових лежиш уся ти, 
Мечем доріг розрізана навпіл. 
І навіть поле ячменів вусатих 
Мені здалось засівом гострих 

стріл!
Кривавиться зоря на браннім полі, 
Встає ворожа рать — за муром 

МУР- 
А десь за косогорами тополі 
Бринять, мов сто розгніваних 

бандур.
І хтось на поміч побратима клпче,

іл

ЇХ ВИХОВАВ КОМСОМОЛ

І^ТИХА плачуть вишні, ронячи додолу 
багряні сльози-листочкн, мрійно 

шепочуть пожовклі трави, укутується 
хмарами бліде сонце. Осінь, у всьому 
осінь. І лише біля підніжжя пам’ятни
ка палахкотять вогнями червоні квіти. 
А серед них величаво і гордо стоїть 
відлита у боонзі дівчина. Вона стоїть 
з нескореною головою, сувора і не
здоланна, як сам народ. Вона загинула 
сімнадцять років тому. Вона продовжує 
жити в бронзі і квітах, в гулі тих трак
торів. що працюють за селом, в серці 
маляти, якого мати тримає на руках, в 
пам’яті піонерів, які дбайливо поправ
ляють тільки що розтріпаний на вітрі 
вінок. Вона вмерла, щоб жили інші. 
Вона загинула і здобула бесмертя.

Я стою поруч вже нелітньої людини і 
слухаю її скорботний голос. Це колиш
ній партизан Андрій Петрович Тарнав- 
ський. Він розповідає про групу, про 
своїх побратимів по зброї, про Леніну 
Топор, перед пам’ятником якої ми 
стоїмо.

— Славна була дівчина, — в задумі 
говорить Андрій Петрович, — вона над 
усе любила життя... Як вона ненавиді
ла ворога!...

І знову Андрій Петрович змахує на- 
біглу росинку і важко зітхає.

і І ЕНІНА звикла до частих переїздів з 
1 одного місца в інше (батько — 

військовослужбовець, часто переводять). 
Дівчинка скрізь швидко знаходила по- 
Аруг і незабаром ставала душею ком
панії. Ровесниці любили Ліну за її 
чесність і дружелюбність. А ше — за 
здібності в музиці. Вона вчилася в му
зичній школі по класу фортепіано. 
Серйозна і наївна, рухлива і в той же 
час неймовірно спокійна, зосереджена.

Шістнадцять дівочих років — час 
перших захоплень і таємничих зітхань. 
Подруги під великим секретом переда
вали Ліні свої думки, переживання. 
Вона знала, що коїться в душі кожної 
подружки, бо для кожної з них була 
найближчою.

В цей день у Ліни був особливо ве
селий настрій. Та як їй не веселитись, 
коли Одеса така привідна, сонце таке

О, Руська земле... ~ ~ •;
(„Слово о полку

Ігореве“) -----
І хтось в знемозі падає на схил... 
Кричить сова, і чаєчка кигиче 
Над ранами засипаних могил. 
Вороняче крило глухої ночі 
На поле кнда непорушну тінь. 
І відбнва пітьму, як мертві очі, 
Озерна скаламучена глибінь.
А потім сум тривожного світанку 
З риданням посивілої вдови... 
Та пращур мій боровся до 

останку, 
В покорі не схиливши голови. 
Він, зранений, підвівсь супроти 

раті. 
Корінням жил в слов’янську 

землю вріс, 
Напружуючи руки вузлуваті, — 
У недруга ввігнав гранчастий 

спис.
І впав, такій загибелі щасливий, 
І кров по краплі витікала з ран... 
Минувшини далекої напливи 
Встають, як вечеріючнй туман. 
Встають пшеничним шумом, 

трунком м’яти, 
Де вічності стрімкий коловорот... 
Так хороше іти і відчувати, 
Як ноги коле стоптаний осот! 
Згасає день... Вирує буйноквіття 
Під музику натомлених джмелів, 
Та дикий степ, та ще самотній 

вітер 
Журливе щось нашіптує без слів. 
Оце і все — ані тривог, ні січі. 
Гойдає поле зав’язь молоду... 
Але коли земля на бій покличе, 
За неї я, як пращур мій, впаду!

Леонід ТЕНДЮК.

пекуче, вода приємна, а попереду ще 
два місяці безтурботних канікул!

І раптом страшна звістка: «Війна!»
Все змішалося: вибухи, що потрясали 

стіни будинку, завивання сирен, лязкіт 
зеніток, пригашені вогні. Тітка Надія 
Іванівна з Ліною повинні були евакую
ватись. Не вірилось лише, що війна на
бере затяжного характеру, не хотілось 
залишати Україну. Заїхали вони до 
материного батька Івана Йосиповича 
Кононюка, що жив у с. Толубеївці (нині 
с. Никонорівка) Бобринецького району. 
Тут і насунула на них чорна фашистська 
навала.

Сі ПОКІЙНО себе почували фашисти
' серед безкраїх степів півдня Кіро- 

ьоградщини. Та недовго. Скоро і тут 
почали виникати підпільно-диверсійні 
групи, загони. Багато тих. хто потра
пляв в оточення і не міг перейти лінію 
фронту, залишався в тилу ворога, мас
куючись, пробирався до рідних сіл і 
міст.

Саме так і пробралися в село Кетри- 
санівку комуніст Кирило Колісник і 
Андрій Тарнавський. Переховувались 
то вдома, то у родичів по сусідніх се
лах. І ніколи ні на мить вони не забу
вали напутні слова полковника Вар
ламова:

— Ідіть в тил, вливайтесь у парти
занські загони, організовуйте дивер
сійні групи! Земля під ногами ворога 
повинна горіти! Ми переможемо!...

Дружина Тарнавського, Галина, при
ховавши свою приналежність до комсо
молу, працювала в селі Береславці в 
медпункті. Тут завжди були відвідува
чі, приходили вони із сусідніх сіл.

Ще одна нова людина з’явилась в 
селі — пастух.

— Напевно теж з військових, — здо
гадувались у медпункті.

Пастух — майор Ярошенко — був 
підпільником і мав завдання тримати 
зв’язок між третім Українським фрон
том і партизанським загоном М. М. 
Скирди. Ярошенко зв’язав партизанів 
з групою Василя Репешка, членом якої 
був сам. Група діяла в Устинівському 
районі.

Ілля БАНТИШ

МИКОЛА Петрович Ко- 
шик щоденно на робо

ту і з роботи носив вели
кий шкіряний портфель. Він 
звеличав свого господаря.

Повертаючись додому, він 
з досадою кидав свій порт
фель кудись у куток. Тіль
ки тоді портфель втрачав 
своє значення, коли Кошик 
перебував на роботі і вдо
ма. На роботі підлеглі зна
ли, що їх зав закінчив ли
ше сім класів, та ще й ті 
з горем наполовину. Проте 
з такою освітою Микола 
Петрович міг вільно поста
вити свій ієрогліф — під
пис на будь-якому доку
менті, навіть не прочитав
ши його, а потім затверди
ти його печаткою.

— Ну, — сердито гово
рив до свого сина Людика, 
учня п’ятого класу.— Розка
зуй. Що сьогодні заробив?

Людик мовчав, тяжко 
втягуючи повітря через^ ніс.

— Мовчиш? Знову двій
ка?!

Вечір в казармі
Літо.
Вечір.
Вільна година.
Свіжість залітає у вікно.
А солдат пригадує єдину, 
Із якою бачився'давко.
Ту хорошу.

що живе далеко,
І не часто надсила листи. 
До якої довго і нелегко — 
Аж три роки доведеться йти. 
Він листа вдесяте прочитає 
І на фото гляне крадькома.
І йому здається: розмовляє 
З ним любов омріяна сама.
І теплішає в грудях солдата 
Від розмов коротких

і простих.
...Дорогі подруженькн- 

дівчата.
Хоч пишіть частіше

нам листи.
Григорій ВИТРИЩЕНКО.
Новгородка.

— По арифметиці. Не 
можу оте ділення... Та й 
оте віднімання...

— Дурниці! Станеш до
рослим, тоді й навчишся 
віднімати й ділити...

Після таких слів Людик 
повеселішав. Але скоро зно
ву його обличчя похмурні
ло:

— Та ще й ота Марія 
Олексіївна по письму по
ставила «кілок».

— Кілок?! Що це за кі
лок?

— Одиниця, значить...
— Одиниця по письму?! 

Бовдур! йолоп! Письмо — 
головне в науці! — підкрес
лив суворо батько. — Не 
вмієш розписатись — не
має грошей... Ставай, ся- 
кий-такий на коліна!

Людик покірно поплівся 
у куток. Голова його була 
низько похилена, і сльози 
горошинами котилися на 
підлогу.

Та не довго довелося 
Люднку плакати: мати-за- 
ступниця «амністувала».

— Ти хоч би раз до шко
ли пішов, поговорив би з 
учителями, побачив би сво
їми очима, як там і що, — 
докоряла мати батькові.

— З ким мені там гово
рити? Мені...

Та й не доказав. До кім
нати зайшла листоноша і 
подала Миколі Петровичу 
голубий конверт.

— Що це 'ще? — серди
то кинув він.

Руки Кошика чомусь за
тремтіли, ніби міну розряд
жав. У листі писалось: «То
варишу Кошик М. П.! Ви 
повинні 10 листопада 1961 
року прибути до обласного 
центру на курси підвищен
ня кваліфікації...»

...Велика і світла аудито
рія. В ній читають лекції з 
політекономії, бухгалтерії, 
історії, навіть з фізики і хі
мії.
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Ще раніше майор Ярошенко позна
йомився з вчителькою Надією Іванів
ною і її племінницею Леніною Топор. 
Ліна за його завданням стала працюва
ти в комендатурі теперішнього радгос
пу імені Димитрова техробітницею.

ДІВЧИНА була невдоволена своєю 
роботою. Ярошенко говорив, що во

на стане підпільницею, але поки що 
ніяких завдань не одержувала. Вже 
кінчався другий місяць, а до неї ніхто 
не приходив і нічого їй не говорив. І 
чому це вона повинна прислужувати 
цим завжди п’яним фріцам, прибирати 
після них, іноді слухати слюняве зали
цяння цих виродків?

Приходила тітка Надія і знову (в 
котрий уже раз?!) говорила, що їй 
наказано чекати, входити в довір'я, до 
всього придивлятись.

Леніна покірливо виконувала накази 
коменданта. Це «дівчисько» багато чого 
знало з діяльності комендатури: скіль
ки солдатів є, скільки і якої зброї, хто 
і за віщо заарештований. А через неї 
всі ці відомості одержували і народні 
месники.

Леніна замовчувала свою обізнаність 
з німецькою мовою і те, що вона ком
сомолка.

Був випадок, коли Леніна думала, 
що вона вже провалилася. Прибирала 
в одній з кімнат коменданта, де стояь 
рояль. Витираючи з нього пил, Ліна 
спинилась. Раз, другий пробігла по 
клавішах.

І чарівні звуки музики ніби пробу
дили дівчину від сну. Не зчулася, як 
почала награвати танець маленьких 
лебедів з балету Чайковського «Лебе
дине озеро».

Відчувши па спині чийсь погляд, 
Ліна обернулась і зойкнула.

— Пробачте, пане коменданте, про
бачте, — вклонилася Ліна.

ГУМОРЕСКА
Микола Петрович не пе

реставав говорити:
— Тільки подумати: ще й 

хімію! І навіщо хімія! I та
ке вигадають...

В муках пролетів строк 
навчання. Екзамени.

— Екзамени!.. Дурниці! 
Що я їм — Людик! — нер
вував зав.

Та це йому не допомог
ло.

— Скажіть, товаришу Ко
шик, як ви розумієте зни
ження собівартості? — за
питав викладач.

— Собівартість?.. Це... 
Ну... Значить... Собі...

— Досить. Цього ви не 
вивчили, товаришу, — спо
кійно -вробив висновок ек
заменатор.

Врешті-решт Микола Пет
рович склав екзамени з 
усіх предметів на двійки. І 
ясно йому було, що провал. 
Одного тільки Кошик не міг 
собі уявити наперед: що 
скаже вдома дружина і 
єдиний син Людик?

— Боже! Хоч би отой 
Людик якось не дізнався 
про оті кляті двійки, — го
ворив сам собі Кошик, ко
ли повертався додому.

I ось Микола Петрович 
переступив поріг.

— Тату! —стрімголов ки
нувся син до батька.

Видно було, що він щось 
хоче сказати незвичайне.

«Пронюхав про двій
ки», — подумав Микола 
Петрович і до сина, сунув
ши йому гостинця:

— Ну чого ще ти?
— Послухай, тату, який 

сон мені приснився.
— Сон? Розказуй...
— Сниться мені, тату, що 

ти сидиш на екзамені. Те
бе питають, а ти ніби не 
можеш відповісти. «Сідай, 
Кошик, двійка», — каже 
екзаменатор. А ти запла
кав. Тоді дід мій поставив 
тебе на коліна. Мені стало 
жаль тебе, і я сказав: 
«Вставай, тату, арифмети
ка і хімія — дрібниці». І 
ти засміявся...

— Цить, дурню!!! — грим
нув Микола Петрович.

З того часу не бачать 
люди великого шкіряного 
портфеля у Миколи Петро
вича Кошика.

Ілля БАНТИШ.
с. Панчево
Новомиргородського 
району.

— О гут! Гут!
Він чомусь навіть не гримнув на 

Ліну, як завжди, а в більш-менш ввіч
ливій формі наказав їй грати ще. І 
Ліна грала йому Бетховена, Шопена, 
Штрауса.

Цей випадок пішов на користь юній 
розвідниці. Ліну перевели працювати в 
канцелярію, а у вільний для офіцерів 
час вона їм грала.

Тепер у Леніни стало куди більше 
даних, вона вільніше почувала себе 
серед німців, блискавично вловлювала 
і запам’ятовувала відомості, потрібні 
для партизанів, і передавала їх зв’яз
ковим.

(Далі буде).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
7 січня 1902 р., З стор.
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Червоніканни 
і щирі

V7 ВІДДІЛІ кадрів Дунайсько-
* го пароплавства напередод

ні Нового року багато роботи. 
Рівними рядочками лежать на 
столах трудові книжки моряків. 
До них заносять подяки, заохо
чення. " 
вища 
«Новгород», 
кіш», а далі 
«Кировоград»,

Одинадцять 
градцям», і всі

... Того дня 
цькому порту 
«Кировограда», 
було. Погода - 
Недалеко, в і 
моитиого заводу, _ .... . 
монті радянський теплохід 
«Новгород». Його пришвартува
ли до нового німецького тепло
ходу «Клара Цеткин».

... Пожежа виникла раптово. 
Стовп диму вихопився на «Кла
ре Цеткнн», сипонув іскрами 
на «Новгород»... Мить — і вже 
вітер гонить полум'я на палу
бу радянського судна.

«Новгороду» загрожує поже
жа. Відійти?! Але розібрана 
основна машина. Просити бук
сир, щоб відвів судно в надій
не місце? Але за цей час поже
жа на «Кларе Цеткнн» розрос
теться І

Капітан Ю. Солнншков внрі-
------------------------- ♦♦

В книжках, нижче пріз- 
власника, назва судна: 

«Одесса», «Бот- 
— «Кировоград», 

«Кировоград»... 
подяк «кірово- 

за один день.
і в Чехос.юва- 

Комарно, крім 
суден майже не 

— суха, вітряна, 
гавані судноре- 

стояв на рс- 
радянський

слова
шив швартові троси не рубати, 
а підійти до самого борту 
«Клары Цеткин» і вступити у 
двобій з вогнем... На підмогу 
«Новгороду» вже поспішав «Ки
ровоград». Теплохід йшов з 
відкритими трюмами.

Тепер полум’я гуляло на 
трьох суднах. Але і в боротьбу 
з вогнем вступив ще один екі
паж.

На «Кировограде» залиши
лись машиністи, кілька матро
сів та капітан В. Олексієв. Ін
ші, очолювані старшим поміч
ником капітана О. Шаповало- 
вим. перебрались на німецьке 
судно.

Більше години боролись моря
ки з розбурханою стихією. На 
«Кларе Цеткин» німцям та че
хам самовіддано допомагали 
«кіровоградці» комуніст 
В. Шкваров. комсомольці Геор
гій Лукаш і Семен Іванов...

Коли брандспойти акуратно 
вклали в нтші і «Кировоград» 
збирався повертатися в порт 
для довантаження, на судно за
вітали німецькі та чеські друзі. 
Вони принесли квіти — яскра- 
вочервоні 
усіх, 
тільки 
так!»

канни. Розцілували 
Сказали: «Тільки друзі, 
брати могли зробити

м.
Г. ЯРМУЛЬСЬКИЙ.

Ізмаїл.

Журнал-„Сельская молодежь“
З січня 1962 року журнал «Молодой колхозник» пе

ретворюється в журнал «Сельская молодежь».
Журнал розраховано на молодих сільських робітни

ків і колгоспників, студентів і учнів сільськогосподар
ських учбових закладів, на молоду сільську інтеліген
цію.

Найближчими днями виходить перший номер «Сель
ской молодежи».

ЙДУТЬ КАНІКУЛИ 
ВЕСЕЛІ, ЦІКАВІ

— Діти, що б ви хотіли подивитись під час канікул? 
В театр разом сходимо чи, може, в кіно? — запитала 
перед новим роком класний керівник Олександра Львів- 
на Корсунська у своїх четвертокласників.

— В театр підемо... В театр... — наперебій загомоні
ли учні.

Так у шкільному плані заходів на час зимових кані
кул з'явилась графа: «Четвертий «В» зробить культпо
хід на п'єсу «Іванко Златокудрий».

Так само радилися і в інших класах. В першу чергу 
були враховані побажання школярів.

Більшість запланованих заходів вже здійснено. Доб
ре пройшли, наприклад, шахові змагання, в яких взяли 
участь учні 7—10 класів. В міському турнірі шкільних 
команд наша школа зайняла перше місце і здобула 
право виступати в турнірі команд обласного центра. 
Найкраще всіх зіграли свої партії дев'ятикласник Са- 
ша Сухер і семикласник Гена Геріиман.

А малюки 1—2 класів з задоволенням побували на 
ранкові казок. Відбувався він в актовому залі школи 
біля великої ілюмінованої ялинки. Дід Мороз і Снігу
ронька принесли подарунки, розповідали казки. Як 
тільки заходила мова про Лисичку-сестричку чи про 
Зайчика, чи про Вовка, так одразу ж і з'являлись вони 
під ялинкою.

Потім учні танцювали навколо ялинки, декламували 
вірші, співали.

Дитячі ранки відбулися і в інших класах.
Хороший концерт дали наші учні в кінотеатрі «Мир*. 

Глядачі залишились задоволені. Шестикласники у ці 
дні побували у своїх підшефних — малюків дитячого 
садка № 18, вручили їм власноручно виготовлені іг
рашки.

Старшокласники використовують зимові канікули для 
екскурсій на підприємства міста. Причому кожна така 
екскурсія підпорядкована певному предмету. Так, з ви
кладачем хімії 1. С. Коцар вони побували на водо
очисній станції, відвідали олійжиркомбінат.

Цікаво проходять канікули в нашій школі. Учні доб
ре відпочивають, набираються нових сил.

Р. ЛЕВІНА, 
викладач Кіровоградської середньої школи № 6.
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Ша посту—В. Г. КУЗНЄЦОВ 
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14 огорнула місто. ІІа- 
блнжався новий 1962-й 

рік. В ці хвилини на вули
цях майже не було перехо
жих — всі готувались зу
стріти новий рік святково, за 
столом. Поспішали і ми в 
коло друзів. Хутко мчало 
таксі. Раптом шофер різко 
загальмував. Відчинилися 
дверцята автомашини І... ми 
побачили міліціонера.

— Що ж цс ви, громадяни, 
на недозволеній швидкості? 
— суворо запитав він. — 
Ану дихніть...

Перебуваючи у доброму 
гуморі, ми дружно «дихає
мо». Міліціонер, усміхнув
шись, переконався у повній 
нашій тверезості. Однак 
просить вийти з машини, 
поговорити. ,

— Ех, тільки й моралі і 
слухати зараз... — погля
даючи на годинника, зітхнув 
мій товариш.

Та'міліціонер, видно, дру
желюбний, розуміє нас. Міс
це, куди ми поспішали, 
ло досить близько, і ВІІІ 
годився провести нас. 
знайомимось.

— Сержант Кузнецов 
лодимир Григорович. 

По дорозі Володимир 
горович розговорився:

— Відживає моя профе
сія, відживає. Ось уже п’ять 
годин чергую, І жодного 
«ЧП». Хіба що ви...

— У шістдесят другому 
ррці хуліганські випадки па 
пальцях перерахуєш, — за
доволено продовжує наш су
путник.

А ми з радістю думали 
про те, що Володимиру Гри
горовичу дійсно скоро дове
деться зняти міліцейські по
гони і так, як І ми, відзна
чати наступні нові роки. Ад
же його права все більше 
переходять у руки громад
ськості. А вона — надійний 
страж спокою, який, до

<5 С С-ОСС О -С -В -»•-о -ь--в

требаречі, незабаром не 
буде й охороняти.

Звичайно, можливо, 
му хотілося б дізнатись 
конкретніше про В. Г. Куз
нецова. Адже за п’ять років 

. його роботи міліціонером 
міського відділу МІЛІЦІЇ 
траплялися складні випад
ки, в яких діяти без сміли
вості І мужності не можна 
було. Але не про цс хо
четься зараз сказати. Ще 
доведеться, на жаль, Воло
димиру Григоровичу Кузне
цову боротись з хуліганами, 
порушниками порядку, і в 
майбутньому про його про
фесію згадуватимуть як про 
одну з почесніших.

А. ЧУБЕНКО.

деко-
♦ Т♦
**

ПОХВАЛЬНО!На сосновому узліссі.
Фотоетюд В. КРАМАРЕНКА.

і ' і г

(ТАРС).

життя

А. ЛЕОНІДОВ.

не пере- 
Розбурха- 
вітром, у 
піни річ- 

вийшла з 
вели-

лив 
/А стаючи, 

на сильним 
шматтях рижої 
ка Саньцзян
берегів, затопила 
кий район у повіті Нань- 
канеянь, провінції Цзян- 
си. Такої повені, говори
ли місцеві старожили, 
не було в цих краях вже 
кілька десятків років.

Троє хлопчиків-піонерів опинили
ся на плоту, зв’язаному з кількох 
тонких дрючків. Очолював цю групу 
14-річний Лі Цзу-юй. Він стояв на 
передній частині плоту, намагаючись 
керувати ним з допомогою бамбуко
вої палиці, двоє його товаришів — 
Лі Цзу-ді і Лян Ші-лань гребли 
дошками.

Перемагаючи сильну течію, хлоп
чики повільно просувалися до сели
ща Саньцзянкоу і були вже неда
леко від мети, коли порив вітру до
ніс до них крики про допомогу.

— Там! Там хтось тоне! — одно
часно вирвалось у хлопчиків, які 
помітили, що метрів за двісті від 
них то з’являються з води, то зно
ву зникають у хвилях голови двох 
людей.

Хмари неслися низько, майже тор
каючись розбурханої поверхні води. 
Вітер ставав все дужчим, струмені 
дощу сікли обличчя. Невеликий пліт, 
втративши керування, почав безпо
радно розгойдуватись на хвилях.

— Дивіться, вітер який знявся! 
вигукнув один з хлопців. — 
зможемо ми підійти до них на 
шому плоті? Чи не краще нам 
відомити на який-небудь катер 
вони тут часто сьогодні ходять.

Однак їх визнаний командир, 
раз кинувши погляд на зпінені хви
лі. рішуче заявив:

— Час не чекає, ніколи інших 
звати на допомогу.

Піонерам було дуже важко підій
ти на своєму плоту до людей, які

кликали на допомогу: за
важали вітер і хвилі, 
плот кидало з боку в 
бік. Нарешті, сміливцям 
вдалося підвести пліт 
впритул до потопаючих.

Підлітки підхо пили 
знесилених людей і ви- 
тягли на пліт, який від
разу осів і тепер майже 
не піднімався над поверх
нею води. Хвилі стали 

його, загрожуючи змитизаливати 
людей.

Лі Цзу-юй не втрачав самовладан
ня. Не розгубившись, він повернув 
пліт до селища. За завісою дощу 
берег майже сховався. Хвилі одна 
за одною накидались на пліт. Ось 
налетіла найбільша з них. Пліт по
чав перекидатися. Врятовані хлоп
цями чоловіки, заціпенівши від хо
лоду, з останніх сил вхопилися за 
дошки, щоб знову не впасти в воду.

Лі Цзу-юй, що як і раніше зали
шався на носу, намагався постави ги 
пліт проти хвиль. Це йому вдалося. 
Але несподівано якась хвиля збо
ку кинула пліт, і юний сміливець, 
захоплений зненацька, впав у воду. 
Ті, що залишилися на плоту, не 
встигли нічого зробити, коли течія 
відкинула хлопчика далеко вбік. 
Деякий час хлопці бачили, як їх то
вариш бореться з течією, і намага
лись направити до нього пліт, але 
нова велика хвиля остаточно похо
вала його. Через кілька хвилин до 
плоту підійшов катер. Людей доста
вили на берег. Пошуки Лі Цзю-юя 
були безуспішними.

...Нерідко приходять на берег річ
ки піонери, друзі маленького героя. 
Мовчки дивляться 
пер Саньцзян, і у 
постає незабутній 
який віддав 
ня людей.

вони на тиху те- 
них перед очима 
образ товариша, 
заради врятуван-

Радісними, збудженими 
поверталися з Харкова 
Олександр Хівренко та Га
лина Нелідіна. Там, в одно
му з найкрасивіших міст Ук
раїни, проходила першість 
республіки з шашок серед 
сільської молоді. Галині та 
Олександру випала доля за
хищати спортивну честь Кі- 
ровоградщнни. 1- вони не 
підвели своїх земляків. Ад
же завоювати трете місце 
серед двадцяти п’яти облас
тей — це теж похвально!

В. СОЛОНЧЕНКО, 
голова обласної ради 
ДСТ «Колгоспник».__0--

Прочитайте, це цікаво

випадок
V СІЧНІ 1928 року японський 
•’ астроном Ямамато зробио 

повідомлення про падіння ме
теорита... на людину!

Крихітний осколок розміром 
з зернятко яблука, поранив дів
чинці лице, обпалив плаття 
застряг у тканині. Вага 
ка не перевищувала 0,2

Попадання частинки з 
су в людину — явище 
кове.

І
оскол- 
грама. 
космо- 
винят-

>

Нове видання II і III томів „Капіталу

ВИЙШЛИ з друку підготовлені Інститутом марксиз- 
му-ленінізму при ЦК КПРС і видані Держполіт- 

видавом 24 том і перша частина 25 тома Творів 
К. Маркса і Ф. Енгельса. Зміст 24 тома становить дру
гий том «Капіталу» Маркса і дві передмови до нього, 
написані Ф. Енгельсом. В першу частину 25 тома вві
йшли перші 28 розділів ' 
К. Маркса і передмова до

третього тома «Капіталу» 
і цього тома Ф. Енгельса.

Атмосфера 
випромінює світло
СПІВРОБІТНИК Вудскол- 

ського океанографічного ін
ституту (США) доктор Герберт 
Фрідман установив, що на ви
соті від 290 до 960 кілометрів 
Земля оточена шаром слабкосві- 
тючого газу. Це свічення, непо
мітне для людського ока, мож
на вловлювати лише за допо
могою спеціальних Інструмен
тів. Джерелом його служать 
атоми кисню, які збуджуються 
ультрафіолетовими променями 
Сонця.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Тільки що приніс листоноша

ЗМІНА РОБІТНИЧА

І
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кг ЗНАМ’Я НСЬКОМУ технічному училищі № 2 відбув- 
•’ ся черговий випуск бригадирів по утриманню за- 

лізничних колін. Свідоцтво з відзнакою одержали десять 
учнів, серед них Іван Ревуцький, Степан Шимко, Анато
лій Німсровський та інші. За самовіддану працю і від
мінні знання учні Микола Черніченко. Василь Гннлоквас 
та інші занесені на Дошку пошани училища; Станіслав 
Швець і Володимир Терлецькнй нагороджені почесними 
грамотами.

Майстри виробничого навчання С. П. Леонов та П. С. 
Гребенюк доклали багато зусиль, щоб підготувати ви- _ 
сококваліфікованих спеціалістів для залізничного тран
спорту. І. КОВАЛЕНКО, 

майстер виробничого навчання.

НАША АДРЕСА

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, ЗО.
Телефони: редактора — 50-12, відповідального секретаря — 

50-14. відділів — 50-24,
Газета виходить у середу, п’ятницю і неділю.

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

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

БК 00008. Зам. № 190. Т. 27.000.

КІНОТЕАТР «МИР». Для ді
тей «Операція Кобра». Початок 
о 10 год. ранку, 12 год. дня. 
Кінокомедійний збірник за учас
тю кіноактора М. Жарова: «Са
могонники», «Чужий гаманець», 
«Водяний», «Великі неприєм
ності». Початок о 2 год., З год. 
50 хв. дня, 5 год. 40 хв.. 7 год. 
30 хв., 9 год. 20 хв. вечора. Пе
ред останнім сеансом додаткові

Іфільми: «Легендарний Ссвасто« 
поль» і «Для нашого дому».

КІНОТЕАТР , «СИВАШЕЦЬ». 
Для дітей «Василиса Пре крас
ня». Початок о 10 год. ранку, 
12 та 2 год. дня. «За двома зай
цями». Початок о 4 год. дня, 
6, 8 та 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальні фільми: «XXII пар
тійний з’їзд», «Моди міняють
ся», «По курортах Грузії». Де
монструються г 
до 8 год. ЗО хв. вечора. 
НІЙ фіЛЬМ «Мисливець : 
даним». ^.Початок о 9 і 
год. 50 хв. вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ 
ЖИНСЬКОГО. Для дітей «Но
вачок*. Початок о 9 год. 30 хв., 
10 год. 45 хв., 12 год., 1 год. 15 
хв дня. «Візит інспектора». По
чаток о 2 год. ЗО хв., 4 год. 15 
хв. дня, 6, 7 год. 45 хв., 9 год. 
ЗО хв. вечора,

3 Ю год. ранку
• Худож- 
за при
год., 10
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