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члени ланки, яку очолюєс Славно потрудилися торік _ .
< Володимир Татарчук. У колгоспі імені Шевченка Но-
< воархангельського району вони виростили по 58 центне-
< рів зерна кукурудзи з гектара.
< Збагатившись досвідом, молоді кукурудзоводи в цьо- 
$ му році беруться виробити по 60 центнерів зерна кача-
< нистої на кожному гектарі. Зараз члени ланки вивозять
< добрива на свою площу.
< Користується Володимир авторитетом у односельчан 
і і як агітатор. У ці дні він проводить бесіди, голосні чит-
< ми серед виборців по матеріалах XXII з’їзду Комуністич-
< мої партії та по виборах до Верховної Ради СРСР.
I На знімку: Володимир ТАТАРЧУК з членами своєї 
> ланки проводить бесіду.
$ Фото я. ДОРОДНОВА.

ІД
— підшивки 

про досвід 
на видному 
XXI/ з'їзду

пунидуть знову...
'Т ИХИЙ зимовий вечір оповив Бобринець. До сіль- 
* ськогосподарського технікуму звідусіль прямують 
юнаки і дівчата, літні трударі. Виборці направляються 
до затишної кімнати читального залу. Тут — агітпункт.

Відвідувачі не нудьгують. До їх послуг 
газет і журналів, великий вибір брошур 
знатних людей села. В окремому куточку 
місці виставлені брошури з матеріалами
КПРС, передвиборна література. Приваблюють і ху
дожні полотна, фотомонтажі, плакати, лозунги, порт
рети двічі Героїв Соціалістичної Праці О. В. Гіталова. 
Є. О. Долинюк, П. П. Ведути, М. О. Посмітного.

Познайомимося ближче з відвідувачами агітпункту 
у цей звичайний буденний вечір. Ось сидить, заглибив
шись у читання газети, учень-заочник комсомолець Анд
рій Суходольський. Він працює завідуючим фермою ус- 
тинівського радгоспу «Сагайдак». За іншим столом вив
чає матеріали партійного з'їзду Любов І'луїценко. Прий
шов в агітпункт і молодіш ветеринарний працівник Ми
кола Карпенко з радгоспу «Червоний землероб» — його 
зацікавило Положення про вибори до Верховної Ради 
СРСР.

Цього вечора в агітпункті побувало багато виборців.
...Завтра вони знову прийдуть сюди, бо агітатор за

відуюча читальним залом Галина Савична Чирва, про
веде бесіду про тих, хто стоїть біля керма держави, — 
депутатів Верховної Ради СРСР.

І. ГОРОБИН, 
позаштатний кореспондент «Молодого комунара».

4 навколишніх кол-
Тож і не ви-
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V ОРОША дружба, що має свої давні традиції, 
-Л- зв’язує молодь колгоспу «Заповіт Леніна» і Бай- 
даківської брикетної фабрики. Комсомольці-гірникн 
час від часу бувають у своїх підшефних, вивчають 
потреби і запити сільської молоді, спільно ставлять 
перед собою певні завдання і у тісній взаємодії 
здійснюють їх. У свій час колектив фабрики меха
нізував колгоспну свиноферму, електрифікував то
ки, планомірно допомагає артілі в ремонті причіп
них і грунтообробних знарядь.

Прикладів тісних шефських зв’язків підприємств 
буровугільної Олександрії і
госпів можна навести дуже багато, 
падково, що саме тут народилося, немало корисних 
починань, що втілюють в собі міцніючий союз ро
бітничого класу і колгоспного селянства, їх взаємну 
турботу про дальше могутнє піднесення сільського 
господарства. Ось і нещодавно всій області став ві
домий новий почин колективів Олександрійської ав
тобази № 1 Черкаського раднаргоспу та рудоремонт- 
ного заводу. Робітники цих підприємств зважили 
свої внутрішні резерви та можливості і вирішили ви
конати у підшефних колгоспах великі об’єми робіт 
по механізації трудомістких процесів виробництва.

Колектив рудоремонтників, наприклад, в порядку 
шефської допомоги має на меті виготовити для кол
госпу імені Свердлова підвісні дороги загальною 
довжиною 650 погонних метрів та 20 вагонеток, 
змонтувати два доїльних апарати, виготовити ряд 
механізмів.

Багато хороших задумів народилося і в авто
транспортників, які шефствують над колгоспом іме
ні Петровського Олександрійського району. На шеф
ських началах вони подадуть артільним трудівни
кам допомогу у перевезенні будівельних матеріалів, 
добрив.

Обком партії схвалив починання обох олександ
рійських колективів і зобов’язав партійні, профспіл
кові та комсомольські організації розгорнути бойо
ве змагання за посилення шефської допомоги і зміц
нення зв’язків між колективами інших промислових 
підприємств та колгоспами.

Лекції на агітпункті
ГІЮДНО на агітпункті, 

який знаходиться в 
Палаці імені Калініна. Тут 
виборці вже прослухали 
ряд лекцій, як-от: «XXII 
з’їзд- КПРС і його істо
ричне значення», «XXII 
з’їзд КПРС про історичну 
необхідність переходу ВІД 
капіталізму до соціалізму», 
«XXII з’їзд КПРС про мир
не співіснування і еконо
мічне змагання держав з 
різним суспільним ладом», 
«Конституція СРСО — кон
ституція перемігшого соці
алізму».

На агітпункті обладнано 
куточок «На допомогу 
агітаторові».

С. ПОЛІВЦЕВ.
м. Кіровоград.

---------Ф----- ----

Прсмову 
М. С. Хрущова 

в Мінську видано 
окремою брошурою
О 1-І ДАВНІ 1ЦТВО політичної 

літератури випустило бро
шуру з текстом промови М. С 
Хрущова «Кожна радянська 
республіка повинна внести гід
ний ' вклад п будівництво ко
мунізму». Промову було виго
лошено на нараді працівників 
сільського господарстві Біло
руської РСР в місті Мінську 
12 січня 1962 року.

Брошуру видано масовим 
тиражем.

(ТАРС).

Чому скучно 
НА ЗБОРАХ?

/СТАВЛЯЧИ таке питання, мушу наперед ска- 
з а ти: ні, я не новачок у комсомольській ро

боті. З 1958 року очолюю первинну організацію 
в колгоспі імені XX з’їзду КПРС.

Нашими комсомольцями зроблено немало доб
рих справ, немало трудових перемог здобуто. Але 
як образливо буває за цю хорошу молодь, коли во
на зійдеться на свої комсомольські збори.

Промовці, що скоромовкою, немов соромлячись, 
проголошують свої нецікаві виступи. Нудьгуючі, 
пісні обличчя у залі, нетерплячі погляди на годин
ник... Таку картину здібельшого можна побачити 
на зборах колгоспних комсомольців.

.Ось і останні наші збори на тему «Молодим бу
дувати комунізм і в ньому жити» пройшли при
близно так само, готували ми їх старанно. За 5 
днів наперед вивісили об’яву 
доповідач використав факти 
колгоспу, комітет комсомолу 
ступів кількох передовиків 
після доповіді виступили наші кращі тваринни
ки — Люда Брасло й Валя Колос. Розповіли про 
показники, про зобов’язання. Та для багатьох при
сутніх у залі це не було новикою — адже праця 
кожного у нас на виду. Виступів було мало, а ще 
менше — цікавих думок й пропозицій, які б схви
лювали аудиторію.

Чому не виникає у нас на зборах живої, безпо
середньої розмови, немає отих гарячих суперечок 
й запальних виступів, які б хотілося чути?

* Наші батьки, комсомольці старших поколінь, 
розповідають, якими бурхливими були їх збори, 
які гострі питання там внрішувалнсь, і, призна
тися, стає трохи заздрісно. Знаю, що й зараз, в 
наш час, на підприємствах, в колгоспах, в учбових 
закладах відбуваються також дуже цікаві збори. І 
хочеться, щоб комсомольці, секретарі 1 члени ко
мітетів комсомолу поділилися через газету досві
дом організації н проведення комсомольських збо- 

— рів. Думаю, що це дасть велику користь.
Микола ХОЛОДОВСЬКИИ, 

секретар комсомольської організації колгос
пу імені XX з’їзду КПРС Бобринецького ра
йону.

Почнн олександрійців має велике майбутнє. І то
му тепер, коли трудівники-колгоспного села беруть 
розгін до нових звершень у четвертому році семи
річки, треба, щоб кожний комсомолець, кожний мо
лодий виробничник замислився над тим, що він мо
же і повинен зробити для подання шефської допо
моги селу. Адже можливості для цього невичерпні,

Щоб міцнів союз 
Серпа і Молота

і їх при бажанні можна знайти на кожному під
приємстві.

Хіба не всілякої похвали заслуговують хороші 
справи, які роблять молоді конструктори СКБ за
воду «Червона зірка»? На громадських засадах ін- 
женери-комсомольці в позаурочний час розробляють 
нові конструкції ще більш досконаліших посів
них машин та їх окремих вузлів, і все це не за 
плату, бо молоді інженери всім серцем сприйняли 
накреслення партії, які треба здійснити в галузі сіль
ського господарства у найближчі роки.

Непогані шефські зв’язки налагодилися між ком
сомольськими організаціями будуправління № 10 
тресту «Укрелеватормлинбуд», швейної фабрики і 
колгоспу імені Димитрова Кіровоградського райо
ну. Молоді будівельники, наприклад, горік немало

і; сільський комітет комсомолу
Р РОВИ О. (РАТАУ). В селі Олександрія 162 члени

працює на громадських началах. Обрали склад сількому, 
затвердили бюро. Позаштатним секретарем став інже
нер «Сільенерго» Леонід Літкіман, другим секретарем —л пер «сільенерго» леоніи Літк 

І вчитель Григорій Ніколенко.

,Мип.іири але OUUUIJIU з кипітальниео ремонту, '!
За прикладом молодих ентузіастів Олександрії сіль-а

1М»1 І.ТІІІГГ.ІІП«,, __ _____.._________ ...

республіки,

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

а

КОМУНАР
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Ціна 2 коп.

L

з порядком денним; 
з життя місцевого 
підготував для ви- 
виробництва. І ось

У Кіровоградському 
педагогічному 

І (За повідомленнями і 
позаштатного відділу < 
студентської молоді) <

(І~) ІЛІАД кабінету марксиз- < 
му-ленінізму на гро- < 

мадських засадах створено в * 1 
гуртожитку по Комуністич- < 
йому проспекту. Завідує ним 1 
третьокурсник Микола Ци- 1 
бульський. Тепер студентам ' 
немає потреби кожного разу ' 
йти в інститут, щоб 
потрібну літературу . 
нять.

І'ВЛКСМ. Тут 10 первинних комсомольських організацій.^ 
V Комсомольці створили сільський комітет ЛКСМУ, який*.

Цікаву справу почали комсомольці «Сільенерго». Во-^ 
ни вирішили своїми силами відремонтувати електроус-^
таткування в тваринницьких приміщеннях у місцевому^ 
колгоспі «Жовтень», а хлопці з майстерень взялися до-* 
помогти артілі в ремонті сільськогосподарської техніки. 
Два трактори вже вийшли з капітального ремонту.

коми комсомолу тепер створюються в багатьох селахл

* * *

і взяти 
для за-

для читання 
трудящих.
* *

ТРАДИЦІЯ

І

Організовано одно
річні КУРСИ по під« 

/ готовці пропагандистів і агі- 
.' таторів. У кожній з трьох 
.’ груп — по атеїзму, етиці, ос- 

нових маркензму-ленінізму-* 
вже прочитано ряд допові- 

■ ' дей. Близько ста слухачів 
■ ‘ курсів виїжджали в міста і 

села області 
•, лекцій серед

*

/ V ОРОША
/ встановилася у пузі: 1 
/ щороку тут починають дія- ] 

ти курси по підготовці . 
.'вступників до вищих учбо- , 

вих закладів країни. В цьо- < 
му році такі курси відвіду- < 

• ' ють робітники заводу «Мер- . 
■ ' вона зірка» та швейної фаб- < 
•’ рики. Лекції читають стар- < 
•’ шокуреннки.
\ * *. *

< О А ЗРАЗКОВИЙ санітар- 
•, V* ний стан кімнат зма- ‘ 

гаються мешканці студент- 
ського гуртожитку. Днями 

”. студпрофком підбив підсум
ки. Переможцям вручені пе
рехідні червоні вимпели.

* * *

УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУ
РИ створили друго

курсники українського відді
лу філологічного факульте
ту. Для слухачів проводять
ся бесіди про життя і твор
чість видатних художників, 
композиторів, письменників. 
Студенти Анатолій Посипай 
і Таїса Глущенко виступили 
з цікавими розповідями про 

• Рєпіна і Айвазовського. а 
'. Людмила Бойко — про жит- 
} тя Карла Маркса і Фрідріха 
• Енгельса.

за 
душею вболі- 

артільного ви-

передових від- 
шефство може

допомогли колгоспу, а в цьому році вирішили в по
заурочний час по 5 годин на квартал відробити у 
господарстві артілі.

Перелік хороших шефських справ комсомолії об
ласті можна набагато продовжити. Та біда в тому, 
що в деяких первинних організаціях шефську робо
ту комсомольські вожаки помилково сприймають як 
скороминущу кампанію. Зокрема, не все ще гаразд 
з шефськими зв’язками у Знам'янській комсомоль
ській організації. Тут ще не добилися такого ста
новища, щоб молоді виробничники залізничних під
приємств відчували моральну відповідальність 
стан справ у підшефних колгоспах, 
вали за розвиток провідних галузей 
робництва.

Шефство — це не тільки допомога 
стаючим. В окремих випадках таке 
породжувати утриманські настрої. Отже, шефи по
винні не тільки вести за собою відстаючих, а й до
биватися практично, щоб підшефні йшли за ними, 
підтягувалися до рівня передових і добивалися за
гального піднесення.

Увагу кожної комсомольської організації підприєм
ства, особливо заводів «Червона зірка», агрегатного, 
«Сільгоспдеталь» та інших, сьогодні повинен привер
нути також почин наших сусідів по змаганню — 
колективів ряду промислових підприємств Одеської 
області. Не так давно вони вирішили посилити прак
тичну допомогу сільським механізаторам у модерні
зації сільськогосподарських машин для роботи їх на 
підвищених швидкостях. За рахунок економії ма
теріалів і використання внутрішніх резервів вироб
ничі колективи зобов’язалися виготовити певну 
кількість захисних висівних дисків і ротаційних мо
тик, пропашні борінки, деталі і вузли для культива
торів, сівалок та збиральних машин. Крім того, на 
село будуть направлені бригади висококваліфікова
них спеціалістів для підготовки техніки до роботи 
на підвищених швидкостях. Таке починання, яке 
схвалене Президією Української Республіканської 
Ради профспілок, є цілковита можливість розвинути 
і в нашій області. Користь від цього буде очевидною.

Четвертий рік семирічки повинен стати роком ма
сового розвитку нових форм комуністичної шефської 
взаємодопомоги. Адже саме це сприятиме тому, що 
комуністична взаємодопомога стане нормою життя і 
праці мільйонів людей, запорукою здійснення велич
них накреслень XXII з’їзду партії.

Хай же далі міцніє випробуваний десятиріччями 
великий союз Серпа і Молота, союз робітничого 
класу і колгоспного селянства!



Доки ж триватимуть аврали?
<й‘ ПРАЦЮЮ слюсарем в другому ме- 

ханоскладальному цеху Кіровоград
ського агрегатного заводу. Ми випуска
ємо гідронасоси. Виготовлення найваж
ливіших деталей — корпусів, втулок, кри
шок — відбувається саме в нашому це
ху. Отож, роботу виконуємо дуже важ
ливу.

Тому-то особливо прикро, що не все 
гаразд у нашому цеху. Адже з початку 
місяця і отак до кінця другої декади у 
нас щоденно спостерігаються простої. З 
причини несправності того чи іншого 
верстата простоюють цілі лінії. Робітни
ки змушені переключатись на іншу робо
ту, яка підвернеться, або ж просто хо
дити без діла. Зате під кінець місяця 
розпочинаються справжні аврали. Щоб 
вкластися у план, доводиться працювати 
з великим перевантаженням.

На нашу думку, все лихо від неро
зумної організації праці в цеху. І вина 
в цьому лежить на керівниках цеху. Чо-

п
ВІД РЕДАКЦІЇ: Факти, викладені в 

листі робітника Володимира Тодоренка, 
повністю підтверджуються. Коли ми 
прийшли у цех, щоб зустрітися з авто
ром листа, Володимир знову ж таки не 
працював. Не працювали і всі сім робіт
ників, зайнятих на лінії виготовлення 
кришки. Другий день тривав ремонт од
ного з верстатів цієї лінії — агрегатно
го.

— Чому так затримуємо ремонт? На
самперед тому, що наше інструментальне 
господарство не в порядку, — сказав у 
розмові наладчик Віталій Бадов.

Дійсно, різці наладчики одержують 
недоведені, заточують їх самі, причому 
грубим способом. І це тоді, коли існує 
спеціально людина для цього — заточ
ник. Інструментальний цех нерідко за
тримує ремонт через несвоєчасне поста
чання.

Інженеру цеху т. Фігурову, за словами 
робітників, не можна дорікнути в тому, 
що мовляв, відсиджується в кабінеті, в

му б, наприклад, механіку т. Дудніку не 
слідкувати за своєчасною профілактикою 
верстатів, щоб не допускати виведення 
їх із ладу? А він навіть тоді, коли робіт
ники вказують йому на несправність вер
стата, відсилає їх до начальника цеху 
т. Карленка, який знову ж таки відправ
ляє до механіка.

Обурює нас і ставлення до своїх обо
в’язків інженера-економіста М. Я- Голу
ба. Він, запитуючи, скільки деталей 
прийнято контролерами, лише дивується: 
«Чому так мало?!» А глибше зацікавити
ся тим, чому не ладиться справа, не ба
жає.

Робітники цеху обурені таким стано
вищем. Нам хочеться працювати в повну 
силу, як і належить трудитися у наш час. 
Хочеться бачити свій цех в числі передо
вих.

Володимир ТО ДОРЕН КО, 
слюсар другого механоскладально
го цеху агрегатного заводу.

□
цеху не буває. Навпаки: буває досить 
часто, сам власноручно ремонтує верста
ти. Ось і нещодавно два дні лагодив ал
мазний верстат. Але ж т. Фігуров забу
ває про свої організаторські функції, 
не слідкує за планомірністю і своєчас
ністю ремонту на всіх лініях.

З тим, шо цех працює неритмічно, не 
міг не погодитися і начальник цеху 
т. Карленко. Щоправда, він навів ряд 
вагомих аргументів для виправдання, як- 
то: затримка литва заводами-поставщи
ками, неоперативність інструментальни
ків; бригада ремонтників не має вироб
ничих площ, а тому затягує ремонт.

Не можна не погодитися з деякими 
з цих доводів, але ж ніяк не можна 
погодитися з існуванням такого обур
ливого явища, як неритмічність V робо
ті цеху. Можливості ліквідувати її, безу
мовно, можна знайти, якщо продумано 

організувати технологічний процес, 
особливо ремонт верстатів.

ЗАНЯТТЯ ВЕДЕ
ЙШЛА міська методич

на конференція поопа- 
гандистів. Тема — «Зміст 
і методика пропаганди ма
теріалів XXII з’їзду 
КПРС» — найбільш близька 
нині людям, які несуть в 
маси історичні рішення 
з’їзду. Один за одним під
німаються на трибуну про
пагандисти. Розповідають 
про свою роботу, ділять
ся досвідом, радять, пропо
нують. Слово надається 
комсомольському пропаган
дисту, технологу швейної 
фабрики Раїсі Шушпановій. 

Пропагандистом Рая пра
цює недавно. Проте вона 
набула вже чимало досвіду. 

В комсомольському по- 
літгуртку, яким керує Раї- 
са Шушпанова, навчається 
28 чоловік. Слухачі працю
ють у дві зміни. Тому за
няття проводяться дубльо
вано з обома групами. За
раз. тут вивчають матері
али XXII з’їзду КПРС. 
Вже пройдені такі теми: 

«Історичне значення XXII 
з’їзду КПРС», «Перехід 
від капіталізму до комуніз
му — шлях розвитку люд
ства», «Створення матері
ально-технічної бази кому
нізму — головне економіч
не завдання партії і наро
ду».

Р. Шушпанова проводить 
заняття у формі розгор
нутої бесіди, жвавої роз
повіді.

При вивченні звітної до
повіді ЦК XXII з’їзду 
КПРС пропагандист звер
нула увагу слухачів на ті 
якісні 'зміни, які сталися у 
промисловості, будівництві, 
на транспорті. Створені ти
сячі новітніх машин, вер
статів, апаратів, приладів, 
засобів автоматики. Мате
ріал, що вивчається, ілю
струється фактами з місце
вого життя. При вивченні 
звітної доповіді пропаган
дист використала статтю 
«Кіровоград шила — назус
тріч XXII з’їзду КПРС», 
опубліковану в обласному 
«Блокноті агітатора». Ра- 
їса наводить такі прикла
ди: за останні 2 — 3 ро
ки в нашій області введе-

УУУТТТТТТТУТТТТТТТТТУТТ’ГТТУУ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
28 січня 1962 р., 2 стор.

Раїса Шушпанова
но в дію 12 в~еликих під
приємств. В їх числі Кре
менчуцька ГЕС потужні
стю 625 тисяч кіловат, 
Кіровоградська швейна фа
брика на 240 універсальних 
машин, Балахівськнй вугле
розріз потужністю 1,5 міль-
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йона тонн бурого вугілля, 
Олександрійський завод гір
ничого воску та інші.

Чимало прикладів з жит
тя фабрики. За рахунок 
впровадження нової техні
ки і передової технології 
лише в 1961 році зеконом
лено 63 тисячі карбован
ців. Цікаві факти наводить 
пропагандист, говорячи про 
підвищення культурно-ос
вітнього рівня. Лише на 
швейній фабриці 17G чо

ловік вчиться у школах 
робітничої молоді, техніку
мах, вузах, близько 800 
робітників — в школах 
передового досвііду.

При вивченні Програми 
партії Раїса широко вико
ристовує наочні посібни
ки — схеми, діаграми,таб
лиці. їх виготовляє пропа
гандист разом з слухачами. 
Матеріали для наочних по
сібників беруться з жур
налу «Агітатор», республі
канського й обласного 
«Блокнота агітатора».

Методика проведення бе
сід не менш важлива, ніж 
сама розповідь пропаган
диста. Тут інколи слухачі 
займають його місце. Так, 
на одному з занять, де мо
ва йшла про розвиток сіль-1 
ського господарства, Міла 
Надибська розповіла про 
своє перебування у родичів 
на селі, про ті зміни, які 
сталися в колгоспі імені 
Калініна Ульянове ь к о г о 
району. В гарних і просто
рих будинках колгоспників 
телевізори і радіоприймачі, 
є мотоцикли. Виступ На- 
дибської доповнили інші 
слухачі. Бесіда мала жва
вий характер.

Добитися активності слу
хачів вдалося не відразу. 
Довелося навчати їх само
стійно працювати над кни
гою, робити висновки з 
прочитаного, а головне — 
прищепити любов до нав
чання. Поступово слухачі 
стали робити короткі запи
си, тези.

Цінним в поботі пропа
гандиста Р. Шушпанової є 
те, що вона запровадила 
політінфоомації по ходу 
занять. Проводять їх слу
хачі гуртка. Тривалість по- 
літінформації — 7 — 10 
хвилин, а користь велика. 
Вони дають змогу слуха
чам висловити свої думки, 
робити висновки, привчають 
до самостійного читання і 
мислення. Так, чергова по- 
літінформаціч про повер
нення Індії її законних зе
мель Гао. Даман, Діу, які 
перебували під ігом пор
тугальських колонізаторів, 
доповнила матеріал про 
кризу колоніалізму.

Крім гурткової форми 
занять, Раїса практикує 
культпоходи в кіно, театр, 
голосні читки художньої 
літератури. Особливо ко
рисні культпоходи в кіно
театр «Хроніка».

Вміло організоване за
няття в поліггуртку при
носить відрадні результа
ти. Росте активність слу
хачів у громадському жит
ті, вони добре розуміють 
поставлені перед ними зав
дання, прагнуть якнайкра
ще працювати. Серед слу
хачів гуртка багато удар
ників комуністичної праці. 
Це — Рая Кирієнко, Зіна 
Волошина. Світлана Міх 
та інші. Люда Гриценко і 
Оля Малина виконують 
змінні завдання на 115 — 
123 проценти. Швея Ла
риса Бабина — активний 
раціоналізатор в пошивоч
ному цеху. В усіх цих 
успіхах велика заслуга 
комсомольського пропаган
диста Раїси Шушпанової.

Є. ДОНЦОВА, 
консультант-методист 
Будинку політосвіти.

м. Кіровоград.

ЗНАННЯ— IX КОМПАС

цЖОЛА робітничої молоді 
Ч* № 1, десятий «Б»... В 
цьому колективі зібралися 
робітники з різних цехів за
воду «Червона зірка», люди 
багатьох професій: токарі і 
фрезерувальники, слюсарі, 
зварники і ливарники. Це 
дружний, згуртований клас. 
Тут люди готові допо
могти один одному в кож
ній справі, однокласники ні
коли не залишать товариша 
в біді. Вечірників згуртував 
потяг до знань, прагнення 
стати кориснішим для су
спільства.

Ось схилився над книгою 
ударник комуністичної пра
ці слюсар Віктор Горбань. 
Як на зло, не виходить за
дача по фізиці. Вже й 
урок скоро почнеться. Він 
і так пробує її вирішити, і 
інший хід розв'язання ви
шукує. Та все даремно.

— А ти закон Фарадея 
вивчив? Ні? Тож формили 
не знаєш, — говорить Вік
тору Анатолій Оскеоко. По
тім присів поряд, щось 
креслить, пояснює. Через 
якусь хвилину Віктор по
легшено зітхає: готово, не 
доведеться тепер червоніти 
перед учителем.

Інколи здається, що вже 
нічого не вийде. Хочеться
покинути цю осоружну за
дачу, переписати її в ко
гось і на тому поставити 
крапку. Але ж ні. Спробуй 
звернутись до когось з 
учнів і почуєш у відповідь: 
«Списати? Давай краще 
удвох вирішимо. Згода?» 

Відверто кажучи, іноді

ИЙМУНЯРЯ

У „а.
мрилос. „ро байдуже ставлення дТХан™ працюю 
ЧОІ молоді окремих керівників підприємств Долинськпгп району та послаблення контролю і керівництва зробо 
тою вечірніх шкіл з боку райвно. вннцтва за робо-

Голова виконкому Долннської районної Р™„ 
татів трудящих Д. Коваль повідомив! йдак“«,“^ 
стаття обговорювалась на засіданні райвиконкому’ Ня 
ведені факти підтвердились. Начальника автоготи І<п 
Ткаченка та директора птахокомбінату П Ф К 
ського попереджено. Завідуючого райвно т ФйКрМОв* 
зобов язано розробити заходи пп ппкп,., Ь Н ГРЄся 
працюючої молоді. При райвно рщеиню навчання 
сприяння. Р РаИВНО затверджено комісію

Секретар Долинського райкомхг _
ник з приводу кореспонденції «Одного0 Г°ЛУ Г’ Міроіи' 
повідомив редакції, іцо її було обгоц ажання мало» 
НІ бюро РК ЛКСМУ. Критика г°ворено на засідан- 
секретарів окремих комітетів комЛІ!^ райкомУ та 
* установ визнана справедливою. Секретарило Є-М<?ТВ 
колгоспу «Дружба» вказано Р тарі° коМ1тету
навчанню комсомольців. недостатню роботу по

• 
дуже хочеться не приити на 
заняття або «щезнути» з ос
таннього уроку. Пригадую, 
якось демонструвався в кі
нотеатрах міста новий 
фільм. Вирішив я піти з за
нять, ще й товаришів почав 
підмовляти. Довелось тоді 
почути чимало прикрих слів. 
Відговорили, залишився я 
на урок історії. Зате через 
кілька днів ми організували 
культпохід, подивились хо
рошу кінокартину — «Бит
ва в путі». Чимось нагаду
вала вона наш рідний завод, 
тому й гарячі суперечки ви
никли. Коли поверталися, 
все доводили один одному 
свою точку зору на події у 
фільмі.

І завжди отак — складні 
питання вирішуємо разом. 
На те ж і колектив. Живемо 
за принципом: один за всіх, 
всі за одного. Ще не було 
такого випадку, щоб не від
відали хворого товариша. 
Якщо немає когось на за
няттях два — три дні, обо
в'язково хтось з десятиклас
ників зайде в цех, поціка
виться. в чому справа. Я сам 
якось два дні не навідував
ся в школу: захопився кни
гою Віри Кет мінської «Інак
ше жити не ваото» і проси
дів над нею обидва вечори. 
Ох і дісталось же мені від 
хлопців! Особливо шкоду
вав, що урок алгебри про
пустив, не міг після того 
прикладів розв'язувати. Під 
час обідньої перерви прямо 
у цеху підійшов до Володи
мира Олександрова, попро-

ДВА РОКИ тому Раїс» :
Коровіиа закінчила Кі- • 

ровоградське технічне учи- : 
лише і пішла працювати ца ; 
швейну фабрику. Дівчина- \ 
активна комсомолка, бере } 
участь у випуску цехової га- ; 
зети, член фабричного проф. | 
кому, громадський інструк- : 
тор по виробничій гім- : 
насти ці-

В січні минулого року Раї- > 
сі було присвоєно звання • ;у 
ударника комуністичної пра- : > 
ці. Свої щозмінні завдання ; 
комсомолка виконує на і ІЗ- 1 
120 процентів.

На знімку (передній план); • 
швея по пошиву жіночих » 
пальт Раїса Коровіна.

Фото В. КОВПАКА. : 
---------- ------------------------ &

З тисячі тонн добриє! 
— НА ПОЛІ!

ГОЛОВАНІВСЬК. Кукурудз 
води другої рільничої бригада 
колгоспу імені Тельмана успіц. 
но ведуть заготівлю добрив, п» 
50—60 тонн перегною щодпя ви
возить у поле тракторист Борид 
Дабіжа. Крім трактора, иа ці* 
роботі зайнятий і кінний тра«. 
спорт. По 2—4 тонни перепиай 
доставляють в поле їздові Івм 
Олійник, Григорій Лозинський. 
Леонід Олійник та інші. Всього 
по бригаді йже заготовлено у 
полі 3.000 тонн місцевих до». 
рив' В. ОЛІЙНИК.

сив допомогти. Він погляну* 
на мене, мовчки взяв олівець 
та зошит. Майже всю перер
ву просиділи біля його ро- й 
бочого місця. А приклади 
розв'язали, безумовно.

Два тижні не приходив до 
школи Семен Медовий. 
Кожного дня товариші без
порадно поглядали на пусту 
парту. Що робити? Хлопець 
не хоче далі вчитися, спасу
вав перед труднощами. 
Зрештою, пішли до нього в 
цех разом з класним керів
ником Ганною Борисівні»', 
Дубиницькою. Гсіряча роз
мова тривала довго, і таки 
переконали хлопця.

Так, нелегко переборюва
ти себе, позбавляти дозвіл
ля, викроювати години з та
кої короткої доби. Але х 
потрібно. І це добре кожний 
з нас розуміє. Спасибі вчи
телям: вони роблять все для 
того, іцоб кожна годині І 
навчання пішла нам на ко
ристь, вкладають в у роя» 
душу. З задоволенням зав
жди слухаємо пояснення 
вчительки російської мови і 
літератури Г. Б. Дубини- 
цької, викладача математа- 
ки В- С. Шоргіної. Любій? 
свій предмет і вчитель фізи
ки Ю. П. Кисленко, захо
пить будь-кого. Педагогіч
ний колектив школи прояв
ляє максимум енергії, об
кладає багато зусиль, шФ 
виробити в нас. прагнення 
до знань, прищепити любов 
до науки.

Не приховаю, багато з& 
лежить і від адмініструй 
механоскладального ■,

2 заводу «Червона зір^'1"^ 
де я працюю. У нас в № 
чимало вечірників і заочі" 
Ktö — студентів різних іЧ‘ 
статутів, технікумів, так № 
турбот у секретаря партор
га нізації цеху, депутат* 
міськради М. /. Жосана ( ‘ 
гато. А зараз, як на те, зав
дання відповідальне одФ 
жав колектив — освоїти І 
вУ сівалку «СКРН-12^- \ 
І все ж тим., хто підвид- 
свої знання, завжди 
назустріч і партбюро, і : 
ретар комсомольської ор:‘ 
нізації Іван Островий. Н' 
було випадку, щоб відмов 
ли У додатковому вихідної 
дні. Закінчилось перше 
річчя, І всі учні вечірні 
ніколи № 1 одержали '*** 
тижні додаткової відпи^ 
на канікули. А зараз зн<& 
сіли за парти, щоб вчит'- ‘~л 
знати, вміти, дерзати. ■

ї- МЕЛЬНИЧЕНКО 
слюсар заводу «ЧсР‘ 
в°на зірка», учен* 
Ю «Б» класу школ* 

робітничої Молоді №1 
м- Кіровоград.



УЖЕ КІЛЬКА днів Роландо спостерігав за капіта
ном корабля. Він точно знав, о котрій годині ка
пітан виходить на палубу, знав, скільки зробить 

він кроків, піднімаючись на місток.
Кожного разу, проходячи мимо Роландо, капітан по

тискував хлопчику руку, ніби давньому приятелю. А по
тім вітався з рульовим і щось говорив у трубку спокій
ним чітким голосом. Говорив незрозумілі слова, проте 
Роландо не сумнівався: то була команда, яка передава- 

.......... Г ’ прозвучить ко- 
прискорює хід. 

морській фу- 

по сходинках 
і та трубка,

місток 
ся, як 
уверх.

і керуй!» Він і незчув- 
злетів

і

лась у машинне відділення. Бо ж тільки 
ротка фраза, корабель уповільнює або

Цей привітний чоловік у білому кітелі 
ражчі просто зачарував Ро
ландо. Він був господарем 
велетенського судна. Через 
моря й океани він провів ко
рабель ДО берегів револю
ційної Куби, до милої землі, 
де народився і жив негритян-

Роландо. Заськнй хлопчик
раз морський гігант прямує 
до Радянського Союзу. Ма-

набли- 
(вони 

«Куди

життя

буть, все це дуже звичне для капітана: і далекі’подо
рожі, і зустрічі з новими людьми в, зарубіжних портах, 
і повернення в країну супутників.

А для Роландо?
Маленький негр виріс на березі моря, проте справжні 

кораблі бачив лише віддалік. Вечорами його манили 
таємничі вогні суден, що стояли на рейді. Серце стиску
вала туга; море нашіптувало пісню про мандрівки в 
невідомі заморські краї. Та варто було Роландо 
зитись до пристані, як з американського судна 
завжди вештались тут) чулась брутальна лайка: 
лізеш, чорна тварюко!».

Роландо знав: йому, як дідові і батькові, все 
доведеться скніти на тростинній плантації. Пекуче тро
пічне сонце, тяжка праця, голод і нестатки в трухляво
му курені — оце й все, що відміряла доля негрові.

Та ось, ніби тропічна злива, пронеслась над Кубою 
революція. І сталося щось надзвичайне: він, негр Ролан
до, пливе на справжньому кораблі! Він їде в країну чу
дес, на батьківщину Юрія Гагаріна! Це було схоже на 
сон, на марення.

Е ТІЛЬКИ світало, а Роландо вже був на ногах. 
Він боявся прогавити ті хвилини, коли капітан 
робить ранішній обхід судна.

Ледь помітно хиталась палуба. Свіжий солонкуватий 
вітер лоскотав обличчя, а Роландо, як бувалий моряк, 
широко розставивши ноги, стояв біля самого борту і ди
вився у далечінь, де круто здіймались вверх білопінні 
хвилі. Низько над морем проносились чайки. З пронизли
вим кигиканням кружляти вони над головою Роландо. 
Крилаті красуні ніби бавились з чорним хлопчиком, ніби 
хотіли жартома скубнути його за короткий чубчик. «Ах, 
ви пустуні!» — погрозив їм пальцем Роландо. Тихо, так 
щоб чули тільки чайки та море, він став наспівувати: 

П’ятнадцять років Гонсалесу, 
П’ятнадцять куль у серці в нього: 
Тому подібне його серце 
До патронташа бойового.

Повстанська пісня повертала хлопця до рідної Куби, 
де залишилась старенька мати, четверо молодших брати
ків і дві сестрички. А батько... Батька немає. Лиш вітер 
із гір Сьєра Маестра може розповісти про геройську 
смерть його тата — одного з хоробрих бійців Фіделя 
Кастро.

Коли нестало батька, тринадцятирічний Роландо, по 
праву найстаршого в сім’ї, взяв у руки гвинтівку і пішов 
захищати революцію. Пішов захищати свою мрію, щоб 
не чути більше брудної лайки: «Куди лізеш, чорна тва
рюко!»... І хоч у нього ще й не пробивався пушок на ли
ці, він поклявся, що не буде голити бороду до тих пір, 
поки не зникнуть над рідним островом зловісні ворожі 
хмари.

Біля самого серця Роландо носив значок народного 
ополченця. Як багато говорило йому оце невеличке кру
жальце із зображенням гвинтівки і мачете—ножа, яким 
кубинці зрубують цукрову тростину! Як багато значили 
для нього слова, вибиті на значку: «Патріа о муерте!» — 
«Вітчизна або смерть». Це звучало, як наказ матері, як 
наказ молодших братиків і сестричок: «Вітчизна або 
смерть!».

З дорогоцінним значком Роландо ніколи не розлучав
ся. Він служив у загоні народної міліції, охороняв трос
тинові плантації від нападу американських літаків. Та 
всім серцем рвався хлопець в гори Сьєра Маестра, де 
засіли банди контрреволюціонерів. Однак, йому так і не 
пощастило взяти участь в справжньому бою. Фідель 
Кастро наказав: треба вчитися! І ось Роландо їде до 
Радянського Союзу, щоб оволодіти наукою. Бо знання 
Для кубинця — то наймогутніша зброя.

УВАГА! Слухай команду! — пролунав за спиною 
кубинця знайомий голос.
Роландо повернувся і побачив на містку капіта

на кооабля. Виструнчившись, хлопчик підняв над голо
вою руку, ціби хотів сказати: «Вітаю господаря моря!». 
Капітан помітив красномовний жест неспокійного, ці* 
кавого до всього пасажира і в свою чергу взяв під ко- 
зирьок. Схвильований увагою такої поважної людини, 
Роландо увесь напружився, очі його запромінились ра
дістю. Він уже бачив в уяві, як стоїть на містку поряд 
3 капітаном і веде судно крізь шторми і бурі. Мнс- 
лено він спробував повторити коротку фразу, не раз 
путу ним із уст капітана: «Слухай команду!» В ту ж 
мить, ніби виконуючи наказ Роландо, корабель став на- 
бирати швидкість. «Повний вперед!» — хотілось кри- 

хлопцезі.
°ід задоволення Роландо заплющив очі, а коли від

крив повіки, побачив: на палубі вже немає капітана. 
Мабуть, пішов униз. Щось наче підштовхнуло кубинця, 
н?шіптуючи принадливі слова: «Іди на капітанський

•
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яку треба говорити.
— Увага! Слухай команду! 

— пролунало на кораблі. 
В трубці щось затріщало, 

почувся чийсь приглуше- 
Отямившпсь, Роландо зрозумів, що вдався 
витівки. Він прожогом збіг на палубу і за- 
баком. Проте нічого страшного не трапи-

ний голос, 
до дитячої 
ховався за .
лось. Корабель йшов своїм курсом. І знову якась сила 
потягла хлопчика на місток. Він ще раз повторив сло
ва команди.

— Ага! Ось хто пустує!
Міцні чоловічі руки згребли Роландо в оберемок. 

Невдаха-капітан злетів у повітря і знов потрапив в 
обійми моряка. Хлопцеві було не страшно, навпаки, 
він сміявся і не думав навіть пручатись.

— Гайда вниз, розберемось! — гудів 
же жартівливий басовитий голос.

— Зустрічайте капітана! — сказав 
штовхуючи в каюту Роландо.

В каюті було повно людей, переважно

пад вухом той

матрос, про-

В каюті було повно людей, переважно молодих хлоп
ців у формі цивільних моряків. Вони оточили худень
кого негра, з цікавістю розглядали і розпитували його. 
Роландо розгублено показував, що не розуміє по-росій- 
ськи. Подумавши, він, нарешті, з трудом вимовив, 
звертаючись до всіх:

— Здвастуй! Як живеш?
його слова зустріли вибухом сміху:
— Здоров, юначе! Добре живемо! А ти як?
Роландо розвів руками: на превеликий жаль, мовляв, 

нічого не розумію.
— Покличте перекладача! — попросив той вусатий, 

що привів кубинця.
Прийшла соромлива русява дівчина. Курноса, із світ

лими косичками. Хтось повторив запитання. У відпо
відь Роландо підняв руку, показуючи п’ять пальців.

— На всі п’ять, — пояснила перекладачка.
— Хай розкаже, як він давав команду.
Роландо швидко-швидко заговорив по-ісгіанському.
— Він каже, — дівчина поправила косички, — що 

дуже хоче бути капітаном. От і вирішив спробувати, як 
воно у нього виходитиме...

Знову почувся сміх.
— Виходить, як у справжнього капітана, — похва

лили хлопці. — Ми спочатку думали, що то Іван Да
нилович говорить. Капітан наш...

На чорному, ніби виточеному з антрациту, обличчі 
Роландо світилась щаслива посмішка. В швидких до
питливих очах не згасала цікавість до всього, що ото
чувало кубинця. Побачивши на стіні малюнок радян
ського воїна з автоматом за спиною, хлопець захопле
но вигукнув:

— Солдат — це хорошо!
— А ти солдат, Роландо?
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ТВОРЧОЇ МОЛОДІ КІРОВОГРАДЩИНИ НА КРАЩІ ОПОВІДАННЯ, НАРИС, 
ПІСНЮ, РЕПОРТАЖ, ФЕЙЛЕТОН ТА ГУМОРЕСКУ.

/А ВЛАСНА рада профспілок, обласне відді-
” лення Спілки журналістів УРСР, редакція 

газети «Молодий комунар» на честь виборів у 
Верховну Раду СРСР, VIII з’їзду профспілок, 
XIV з’їзду ВЛКСМ та 50-річчя радянської 
преси з метою підвищення художньої майстер
ності авторського активу та розвитку публіцис
тики в творах газетних жанрів оголосили кон
курс на кращі оповідання, нарис, вірш, пісню, 
репортаж, фейлетон та гумореску.

Героїка наших днів — провідна тема біль
шості творів, які представляються на конкурс. 
У віршах, нарисах, оповіданнях, репортажах 
повинні відображатися трудові будні молоді на
шої області, славні діла маяків та енергійних 
комсомольських активістів, а також молодих 
спеціалістів, студентів, робітників та інтеліген
ції.

Поруч з тобою, юний друже, — тисячі пре
красних юнаків і дівчат. Вони працюють па 
фермах, біля верстатів, видобувають вугілля, 
вирощують високі врожаї. Тож, як у прозо
вих, так 1 в поетичних творах повніше розкри
вай образ, моральні якості молодого сучасни
ка — патріотизм, вірність обов’язку, почуття 
колективізму, любов до своєї справи, яскраві 
риси прийдешнього в колективах та бригадах 
комуністичної праці. Гостре перо сатири хай 
безжалісно випікає з нашого життя бюрокра
тизм, ледарювання, хуліганство, спекулювання, 
тощо.

Хай немеркнучим сонцем пронизує ваші тво
ри геніальний плід людського розуму — нова 
Програма КПРС. хай за кожним рядком від
чувається розмірений пульс життя нашої Віт
чизни.

Нарис, оповідання та гумореска повинні бу
ти не більше 5—8 сторінок машинописного 
тексту (через два інтервали).

Запрошуємо взяти участь у конкурсі всіх 
читачів «Молодого комунара»: робітників, код-

— О, на Кубі — всі солдати! Хто може стояти не 
ногах, той із рук не випускає зброю.

Роландо з гордістю показав значок ополчення, на 
якому зображено мачете і гвинтівку.

— Я солдат Фіделя Кастро, — додав негр.
В цей час рипнули дпері, і в каюту зайшов Іван Да

нилович, капітан корабля. Широке моложаве лице, опа
лене морськими зітрами. В сірих спокійних очах, в 
складках губ — тепла батьківська посмішка.

— Добрий день, мій помічнику! — сказав він, при
вітавшись з Роландо. — Чув я, чув, як ти керував 
кораблем.

Капітан звернувся до вусатого:
— Що ж, Опанасовичу, покажи нашому гостеві суд

но. Хай ознайомиться з господарством.

КОЛИ розсіявся ранішній туман, на горизонті 
показалось величезне портове місто. Роландо 
знав: то Одеса, шматочок радянської землі, на 

яку він ступить вперше.
Проводжати Роландо вийшов увесь екіпаж корабля. 

Капітан дав команду вишикуватись на палубі. Очима, 
повними радісних сліз, хлопець обвів шеренгу. Ніби в 
тумані, пропливли перед ним обличчя механіка і ру
льового, штурмана і радиста — обличчя дорогих лю
дей, яких він устиг полюбити відкритим серцем негра.

— Струнко! — пролунав голос капітана.
Чітким кроком Іван Данилович підійшов до Ролан

до. За старим українським звичаєм він тричі поцілу
вав кубинця. Потім зняв морську фуражку і вручив* 
Роландо:

— На пам’ять від екіпажу корабля.
Схвильований Роландо не міг сказатіг і слова. Тіль

ки чув, як калатало серце і струмила по тілу гаряча 
кров. Потім рвучким жестом зняв з сорочки значок 
повстанця і, ставши навшпиньки, приколов капітанові 
до кітеля.

— Від кубинських друзів. Вітчизна або смерть!
В морській фурджці Роландо виглядав ще солідні

шим і серйознішим. Взявши під козирьок, він став 
спускатись по трапу. Йшов неквапливо, карбуючи кож
ний крок. Йшов, як- солдат на військовому параді. Він 
знав: зараз на нього спрямовано десятки, а може й 
сотні поглядів. На нього дивляться, як на посланця 
героїчної Куби. Як на солдата Фіделя Кастро.

Коли він ступив на землю, білява дівчина піднес
ла йому квіти.

— Як вас звати? — запитала вона.
— Роландо, капітан корабля! — по-військовому ко

зирнув їй гордий і щасливий кубинець.

ВІРШ,

на конкурс до 25 квіт-

госпників, вчителів, службовців, а 
цівннків редакцій багатотиражних, 
обласних газет та редакцій радіомовлення, чле
нів Спілки журналістів УРСР, письменників 
Кіровоградіцнни. В міру надходження листів до 
редакції кращі літературні та газетні матеріа
ли вміщуватимуться на сторінках газети.

Твори приймаються і 
ня 1962 року.

Кращі з них будуть
ЗА ОПОВІДАННЯ.

Перша премія (одна) 
Друга премія (дві) 
Третя премія (три)

ЗА РЕПОРТАЖ
премія (одна) 

премія (дві) 
премія (три)

ЗА ВІРШ
премія (одна) 

премія (дві)

також пра- 
районннх,

відзначені преміями. 
НАРИС, ГУМОРЕСКУ

— 60 крб.
— 40 крб.
— 25 крб.

: ТА ФЕЙЛЕТОН
— 40 крб.
— 25 крб.
— 15 крб.
І ПІСНЮ
— 50 крб.
— 40 крб.
— 25 крб.
на адресу: м. Кірово-

Перша 
Друга 
Третя 

с

Перша
Друга _ ,
Третя премія (три)
Матеріали надсилати 

град, редакція газети «Молодий комунар». На 
конкурс.

Рукописи не повертаються.
Шановні читачі! Запрошуємо вас бути на

шими почесними членами жюрі конкурсу твор
чої молоді. Про свої враження від прочитаних 
творів пишіть до редакції, ваші думки і про
позиції теж будуть враховані 
при оцінці надісланих творів.

Бюро обласного
Президія відділення

облпрофради Спілки журна
лістів УРСР

жюрі конкурсу

Редколегія газети 
«Молодий 
комунар»

0
0 
д
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БІЛЯ НАРТИ 
ОБЛАСТІ А КОЛЕСА утяться-

створена людським ро- 
і дідів, руками на-

розбудив степову 
покровом палючого

що

ІЭ УДОВІ тут стави з
■* їх білосніжними по

селенцями — пекінськи
ми качками, рівні ряди 
струнких лісосмуг, вели
кий сад, виноградинки... 
Все тут до ладу, все по
добається людям в цьому 
мальовничому куточку крайнього півдня Кірово- 
градщнни.

І якось аж не віриться, що вся ця окраса сте
пу — стави, лісосмуги 
зумом, руками наших батьків 
ших ровесників.

А починалось це так...
Протяжний гудок паровоза 

тишу, яка ніби задрімала під 
сонця. Поїзд підійшов до станції Казанка (тепер 
Миколаївської області). З підніжки спритно зіско
чив чоловік. Зняв торбу, оглянувся довкола. По
стояв якусь мить в задумі, а потім рвучко закинув 
торбу за плечі і рушив шляхом у степ, на пів
нічний захід.

Час від часу чоловік зупиняється, дістає з тор
би нехитрі ' знаряддя. Нахиляється до землі, 
розкопує її. Уважно розглядає грунт, щось зано
товує у зошит. 1 знову в путь.

Він спускається в балку, підходить до однієї 
хати, зупиняється. На подвір’ї якраз порається 
господар.

— Доброго здоров’я, хазяїне. — звертається 
подорожній. — Чи не дасте водички попити?

— Чом би й ні. Идіть-но сюди. Гостем будете.
Сподобався селянинові цей гість, хоч з першого 

погляду і на пана схожий. Такий говіркий, весе
лий. І все про землю балакає. Розповідає, 
різні землі є, різного обробітку потребують, по- 
різному віддячують людям за догляд. А ще роз
питував про тутешній степ, про воду. Та чим було 
хвалитися — степ, сухий степ...

— А що це за балка тут проходить? — пи
тає. — Як звуть її?..

— Господь її знає. І вгору йде, і вниз тягне
ться. «Сагайдаком» її називають. А от чому «Са
гайдаком», не відаю. Треба старших запитати. Чи 
тому, що по цій балці Сагайдачний бій з турками 
виграв, чи може назва від турецького слова сагай
дак походить. «Сагайдак» — по їхньому, а по-на
шому колчан, місце для стріл...

Подорожній піднявся вверх по балці, все спо
стерігав, шукав, чи немає де джерела, щось роз
думував. До балки прилягали казенні невгіддя. 
Вони пустували. Чоловік поділився своїми думка
ми з місцевими поселенцями:

— Родючим можна зробити ваш край, квітучим 
■ і багатим. Оазис в степу...

Сказав, перекинув торбу за спину і пішов 
своєю дорогою.

Було все це в далекому 1878 році. А той чоло
вік — не простий подорожній, а відомий грунто
знавець. класик природознавства Василь Васильо
вич Докучаев. Було йому тоді 32 роки.

Ще в кінці 1876 року Вільне економічне тові- 
рнство в Петербурзі запросило Докучаева до ро
біт над вивченням зони розповсюдження росій
ського чорнозему. З 1877 року він почав цю ро
боту.

У період з 1877 по 1881 рр. В. В. До
кучаев з винятковою енергією і наполегливістю 
проводить обслідування зони поширення чорнозе
мів. Виходив він до десяти тисяч верст у зоні 
чорнозему, пересікаючи її багато разів у різних 
напрямках. Зібрав багатий матеріал, що всебічно 
характеризував чорноземні грунти нашої країни. 
Кілька разів був Докучаев і на території нашей’ 
області. У книзі «Російський чорнозем» (виданій 
у 1883 році), характеризуючи грунти південної 
Росії, Докучаев зазначає, що по шляху від Дніпра 
до Балти він зупинився в таких пунктах: Кремен
чуг — Протопопівка — Знам’янка — Єлисавет- 
град — Ольвіополь — Томашівка — Софіївка — 
Балта. Вчений дає характеристику грунтів біля 
Трепівки. Цибульового, Фундукліївки, Богданівни.

В передмові до праці «Російський чорнозем» 
Докучаев зазначає: «...не было физической воз
можности входить во время экскурсий в рассмо
трение различного рода детальных вопросов о 
черноземе, ясно, что не в моих средствах было 
останавливаться на фактическом решении многих 
практических вопросов, может быть, и важных, 
но имеющих, несомненно, местный характер и ин
терес...»

Балка «Сагайдак» в цьому відношенні являє, оче
видно, один з небагатьох винятків. її зручне роз
ташування наводить Докучаева на думку про бу-

а

„Говорить Велика Виска!“
«Увага' Увага! Говорить 

Велика Виска!» — цими 
словами щотижня, вже дру
гий рік, розпочинаються 
передачі сільської радіога- 
зетн. Колгоспники слухають 
місцеві останні вісгі, бесі
ди на моральні та науково- 
популярні теми, сатиру 
«Вила в бік» і «Наш пер
чик».

Останнім часом редколе-

гія радіогазети організовує 
цікаві передачі: наприк
лад, перед мікрофоном ви
ступали учасники худож
ньої самодіяльності Будин
ку піонерів і Великовисків- 
ської середньої школи. В 
організації передачі багато 
допомогли вчителі В. Я-Су
бота, Ф. В. Москальова.

М. КОЛЕСИИК, 
редактор радіогазети.

Адреса редакції: м. Ніровоград, вул, Луначарського, 36.

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

дівництво тут штучних ставів, про організацію 
зрошення безплідних земель, що прилягали до 
балки. Він складає план спорудження зрошуваль
ної станції і організації казенного господарства— 
створення своєрідного оазису в сухому степу.

З клопотання В. В. Докучаева для здійснення 
наміченого ним плану в Сагайдак було направлено 
агронома Бурлюка. Він і приступив до створення 
тут казенного господарства.

На великій відстані по балці від Долинської до 
Інгула немає жодного джерела. Але в балці що
весни збиралася велика кількість води, яка по
трапляла в річку. Докучаев і вирішив поставити 
ці водні рзсурси на службу -.одям. Він планує 
створити кілька штучних ставів.

Прикажчик казенного господарства Бурлюк по
чав здійснення цих задумів вченого. Він наймав 
грабарів у навколишніх селах для створення во
доймищ. У верхів’ї балки була насипана велика 

поверхні дзеркала 
гектарів, назвали «Великим 

контори з’явилося 
0.5 гектара, а згодом було 
Сагайдак» (нижче «Великого 

гребля. Верхній став, площа 
якого досягала 125 
Сагайдаком». Біля 
водоймище площею 
споруджено «Малий 
Сагайдака»).

В 1880 році для

невелике

затримання талих вод почина
ється посадка докучаєвських лісосмуг. Вони з’яви
лися по центральних зрошувачах — вниз від «Ве
ликого Сагайдака». Це дало змогу краще живити 
ставки водою.

З цих водоймищ проводилось зрошення 240 гек
тарів колись неродючої землі. З малого ставка 
живився вологою сад площею в - 18 гектарів. 
Господарство було казенним, дослідно-пока
зовим. Зрошувальна станція займалась насінниц
твом овочевих 1 баштанних культур. Було й тва
ринництво, в основному натурального характеру.

Справді великого і всебічного розвитку набуває 
господарство лише після революції.

В минулому десятиріччі напрямок радгоспу 
змінюється. У 1953 році сюди були доставлені лі
таком пернаті поселенці — пекінські качки. 
Вирощування птиці на м’ясо і становить за
раз основний напрямок господарства. Радгосп 
став справжньою фабрикою качиного м’яса. Так, 
в минулому році продано державі 165 тисяч голів 
птиці. Народилися тут і майстри своєї справи — 
наші чудові маяки — Є. С. Лапінська, Марія і 
Людмила Лисенко, Валентина Карпушина та інші. 
Справжню трудову романтику знайшли вони у 
вирощуванні птиці.

Садівництво 1 виноградарство теж займає вели
ку питому вагу у радгоспі. Сад розкинувся на 
великій площі — майже 300 гектарів. 45 гекта
рів — під виноградником, 7 — під ягідником. 
Чудово розвиваються тут такі сорти винограду, як 
«шасла» біла і рожева, «жемчуг сабо» та інші. 
Звичайно, з допомогою чудових господарів. Таких, 
як Ольга Донченко Євген Хорошко, Володимир 
Поляков, Андрій Сагайдак, Дмитро Васильович 
Поляков, Віталій Данилович Нежинський. Всіх і не 
перелічиш. Дуже багато тут людей, які працюють 
в саду і на винограднику, люблять свою працю ! 
роблять все до ладу.

Ставки, сади, виноградники обступають з різ
них боків ліси 1 лісосмуги, які займають 164 гек
тари. Влітку це справді чудовий, неповторний 
своїй красі зелений оазис в степу.

В. МАЛИНОВСЬКИИ.

М А Л ЮНОК-Ж А РТ

МЕТАГРАМИ
до страви я годжуся, 
ховаются в кожусі, 

мене всі відчувають,

ШАРАДА
Якщо до числа займенник додати, 
Отой, що шанують його егоїсти, 
То можна в цілому тепер відповісти. 
Який колектив уособлює мати.

з

Без слів. Мал. А. МИХЛІКА. Редактор П. МАРЧЕНКО.

с. Докучаеве 
Устинівського району.

3 «с»
З «м»
З «б»
Коли хворими бувають.* * *

з «ц» вам заграю, пісень 
заспіваю,

з «в» таємницю в собі зберігаю.* * *
«р» всі лічать мною час,
«в» я збільшусь у сто раз.

П. БОНДАРЕНКО.
м. Бобринець.

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-14, відділів — 50-24.

БК 00030. Зам. № 812. Т. 27.000.

СКІЛЬКИ й живе на цьому 
грішному світі Андрій Три

фонович Решетняк, а такого з 
ним ще не траплялось. Він 
був на грані шоку. Слухняний 
буркотливий грузовик раптом 
різко загальмував. Зупинився 
мимо волі шофера, хоч той з 
усіх сил тиснув на «газ». І 
що б, ви дума
ли, сталось да-

З густого,лі? 
по - зрадницькії 
плямкаю чого 
багна почувся 
голос:

— Доволі. Осточортіло піке 
без толку крутитись, як білка 
в колесі.

Андрія Трифоновича пере
смикнуло. Скільки й живе на 
цьому грішному світі, а тако
го не траплялось, щоб колега 
людською мовою заговорили. 
Та ще й як заговорили — на
че б Андрій Трифонович не 
начальник, а їхній підлеглий. 

Решстняк, зберігаючи про 
всякий випадок олімпійський 
спокій, процідив:

— Ваше діло коліщане, ма
леньке. Наказали, то й коті
ться з богом.

— На цей раз не вийде...
Андрія Трифоновича мов у 

пекучу світанкову росу кину
ло. Він витер хусточкою спіт
ніле чоло і благально-загроз- 
ливим голосом мовив:

— Майте ж якусь гуман
ність... Чи може хочете, щоб 
я вам виговоряку вліпив... 
Безсовісні, я ж їду до дружи
ни на побачення.

— А скільки це кілометрів 
вхолосту повинні ми прокрути
тись? — понуро запитали ко
леса.

— Зовсім небагато. В один 
кінець сімдесят. Тридцять 
п’ять вже здолали.

— А решту кілометрів ради
мо вам своїм, «одинадцятим 
номером» здолати, — рішуче 
сказали колеса 1 заніміли.

Ніякі дальші вмовляння Ан
дрія Трифоновича не діяли. 
Розлючений, проклинаючи всіх 
святих і праведних, він виліз з 
грузовика...

В село, де була дружина, 
прийшов пізно вночі. Забрьоха
ний і змучений, ще з порога 
закричав;

— Прокляття. Загальноко- 
лісннй страйк... Я їм покажу...

І тут сталось диво. Тільки- 
но жінка хотіла сказати чоло
вікові переляканим голосом 
традиційне «схаменись», як... 
Отже, як і. прийнято у фейле
тонах, після цього Андрій Три
фонович прокинувся. То про
сто був нісенітний сон. Скіль
ки й живе на цьому грішному 
світі Решетняк, такого з ним 
не траплялось, шоб колеса го
ворили та ще й страйкували. 
А жаль! Бо якби таке було, 
то хіба виникла б потреба пи
сати цей фейлетон? І навряд 
чи товарознавець (інколи він 
заміщає директора) Олександ
рійської міжрайбази матері
ально-технічного постачання 
«Сільгосптехніка» А. Т. Рс-

шетняк поїхав би мі а само
скиді за 70 кілометрів у село 
Івангород.,, на побачення з 
дружиною. Повернувся він на
ступного дня. В той же час 
самоскид був занаряжений на 
базу Олександрійським район
ним відділенням «Сільгосптех
ніка» для перевезення вкрай 

необхідних кол
госпам ванта
жів. Але хто 
сказав, що на
чальник — цс не 
менш цінний

вантаж?! І хіба можна гуман
ність (як не кажіть, а без 
жінки нелегко) розмінювати на 
якісь там збитки?

Виявляється, що вірус, який 
примушує керівників окремих 
підприємств і організацій ви
користовувати грузовики за 
власним розсудом, дуже буч
ливий. Жертвою його став та
кож і директор Бсрезівського 
вапнякового заводу Устинів
ського району Тарасов І. Р. 
Діставши запрошення на нара
ду, він сів у 2,5-тоииий авто
мобіль 1 з шиком примчав у 
Кіровоград. Поки Тарасов І. Р. 
слухав виступи промовців, йо
го оригінальне великовагове 
«таксі» «нудьгувало» десь у 
під’їзді.

А ось недавно в облконтору 
«Сільслектробуд» прибув ре
візор з республіканського 
«Сільелектробуду» І. П. Собо- 
левський. І треба було реві
зорові добратись у Знам’янку. 
Керівники облконторн радушно 
посадили високого гостя в 
грузовик I... куди хочеш ка
тай — хоч в Париж, хоч в Ки
тай. Дарма, що в Знам’янку 
через кожні ЗО хвилин йде ап- 
тобус.

До речі, про автобуси. Ду
же оригінально використовує 
їх начальник будівельного уп
равління № 3 тресту «Димит- 
роввуглебуд» т. Муха. Взявши 
з Олександрійського автобусно- 
таксомоторного парку в арен
ду автобус марки «ПАЗ-65», 
він побував на ринку... в Зна-- 
м’янці. Як не кажіть, — про
їзд безплатний і автобус — цс 
вам не авоська, в яку, крім 
глека ряжанки і десятка ци
булин, не запхнеш більш нічого.

Одне слово, колеса крутя
ться, бо іншого і не вміють. 
Крутяться вони старанно і тая 
само старанно накручують кі
лометри. Колеса виконують од
ну з основних операцій, віді- 
граючи при цьому нікчемну 

дане 
-.------ . однії

мабуть, зупинились би 
автомашин. 1 ніякі зу- 
шоферів, найгрізіїіші 
начальства не зрушії- 
з місця. Але ж коле- 

колсса, отож і крутяться 
накручують копійки, 

накручують 
А окремим

роль. Бо якби їм було 
хоч крихту права, то в 
момент, 
десятки 
енлля 
накази 
ли б їх 
са є 
покірно, 
карбопанці, сотні... 
солідні-таки суми, 
начальникам чомусь від цього 
і в носі не крутить.

В. ЛЕВЧЕНКО. 
А. ТАРАН.5

ЧАЙНВОРД
1. Український композитор. 2. Музичний жанр. 

3. Вірменський радянський композитор. 4. Четверта сим
фонія Д. Шостаковича. 5. Опера 10. Мілютіиа. 6. Автор 
«Іркутської історії».
7. Автор опери «Рі- 

голетто». 8. Невели
ка інструментальна 
п’єса вільної фор-
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ї ОГОЛОШЕННЯ
" ■
■ 29 січня в кінотеатрі «Мир» відбудеться зустріч з кіно- З 
а актором П. Морозенком — зикоиаецем ролі Олекси в новому "
■ художньому фільмі «Літа дівочі», прем’єра якого відбудеться п
5 з 10 год. 05 хв„ 12 год 10 хі'.. 14 гол. 15 хе., 16 гол. 29 хп . ■
■ 15 год. 25 хп. та о 20 год. ЗО хн ДИРЕКЦІЯ. ■
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