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ЗА ВИСОКУ ДІЄВІСТЬ 
ІДЕОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ

У Києві закінчилась рес
публіканська нарада в ідео
логічних питаннях, склика
на ЦК КП України, яка 
тривала два дні. Учасники 
паради всебічно обговорили 
доповідь про завдання ідео
логічної роботи в світлі рі
шень XXII з’їзду КПРС. з 
якою виступив секретар ЦК 
КГ1 України гов. А. Д. Ска- 
ба.

Партійні організації Ук
раїни, озброєні постанова
ми ЦК КПРС в ідеологіч
них питаннях, історичними 
рішеннями XXII з’їзду 
КПРС і новою Програмою 
партії, немало зробили для 
підвищення ідейного рівня 
та поліпшення змісту ідео
логічної роботи, значно роз
ширили сферу її впливу. В 
системі політичної освіти 
тепер навчається понад 
4 мільйони чоловік, з них 
3,2 мільйона — безпартій
них. Більш як один мільйон 
200 тисяч агітаторів 
натхненно несуть ідеї пар
тії в маси, мобілізують тру
дівників міста і села на до
сягнення нових висот у КО
МУНІСТИЧНОМУ будівництві.

В ході всенародної бо
ротьби за створення, мате
ріально-технічної бази ко
мунізму в партійних органі
заціях виникли і утверди
лись такі форми масово-по
літичної роботи, як пере
вірка громадськістю вико
ристання і зберігання техні
ки, впровадження раціона
лізаторських пропозицій, 
стану трудової дисципліни, 
тематичні вечори, вечори 
трудової слави, свята Серпа 
і Молота, дні новаторів, бе
сіди біля дошок пошани.

Школою комуністичного 
виховання трудящих є все
народний рух за комуніс
тичну працю. Цією новою, 
вищою формою соціалістич
ного змагання тепер охоп
лені на Україні понад 
типи мільйони чоловік.

У своїх виступах на
раді працівники партійних, 
радянських, комсомольських 
і профспілкових організацій, 
культурно-освітніх закладів, 
преси, радіо і телебачення, 
творчих спілок, пропаган
дисти й агітатори докладно 
обговорювали завдання ко
муністичного виховання 
трудящих, радились, що 
треба зробити, щоб найпов
ніше і якнайшвидше внести 
в ідеологічну роботу живо
творний дух XXII з’їзду 
КПРС.

В процесі широкого об
міну думками багато уваги 
було приділено узагальнен
ню методів і форм ідеоло
гічного впливу на маси,

ЧО-

на-
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йшли до серця кожного тру
дівника. В бригаді система
тично проводяться читки, 
бесіди за матеріалами XXII 
з’їзду КГТРС, які супрово
дяться показом лдокумен
тальних і науково-популяр
них фільмів. Організовано 
також випуск радіогазети, 
листівок-блискавок. Імена 
кращих заносяться на Дош
ку пошани, в Книгу трудо
вої слави.

Успіхи ідеологічної робо
ти, заявив секретар Львів
ського обкому партії Ф. Т. 
Коваль, вимірюються тонна
ми нафти, вугілля, металу, 
зерна, м’яса тощо. А для 
того, щоб збільшити їх ви
робництво. необхідно систе
матично поліпшувати вихов
ну роботу серед трудя
щих. озброювати їх знання
ми. Виходячи з цього, ство
рені школи передового 
досвіду в колгоспах, брига
дах і ланках, відкриті уні
верситети технічного про
гресу. сільськогосподарських 
знань, систематично прово
дяться економічні конфе-

ренції. Раз на тиждень 
селах біля телевізорів, що * 
встановлені в клубах і чер-£ 
воних кутках, збираються і 
колгоспники послухати лек- • 
ції вчених, передовиків сіль- ♦ 
ського господарства. •

Всього в обговоренні ДО-х 
тювіді секретаря ЦК КП і 
України А. Д. Скаби взяло • 
участь 24 чоловіка. •

На нараді з великою про- ж 
мовою виступив перший і 
секретар ЦК КП України » 
тов. М. В. Підгорний. °

З великим піднесенням • 
під бурхливі, довго не сти- • 
хаючі овації учасники на- • 
ради прийняли вітальні лис- " 
ти Центральному Комітето- 2 
ві КПРС і ЦК КП України, і

В роботі наради прийма- • 
ли участь товариші А. 1. * 
Гайовий, О. І. Іващенко, '? 
І. П. Казанець, Н. Т. Каль- • 
ченко, І. С. Сенін, П. Ю. *• 
Шелест, В. В. Щербицький, | 
М. Д. Бубновський, В. К. *
Клименко, П. К. Кошовий. »

(РАТАУ). /

піддано критиці недоліки в 
пропагандистській і агіта
ційно-масовій роботі, намі
чено шляхи їх подолання.

Виступи на нараді пока
зали, шо викриття культу 
особи і подолання його 
шкідливих наслідків, твор
че розв’язання 
найважливіших 
них і практичних проблем і 
сучасності на XX і XXII і 
з’їздах КПРС благотворно і 
вплинули на всі сфери жит
тя і діяльності радянських . 
людей, в тому числі і на ( 
ідеологічну роботу.

Учасники наради підкрес
лювали, шо тепер мета, 
завдання і напрям ідеоло- ' 
гічної роботи гранично яс
ні. Вони вказані в Програмі 
КПРС, в рішеннях XXII 
з’їзду партії, в доповідях 
товариша М. С. Хрущова.

Секретар Київського об
кому КП України В. О. 
Бойченко розповів про роз
виток гі^мадських начал в 
ідеологічній роботі. При ] 
міськкомах і райкомах пар
тії створено позаштатні від
діли. групи позаштатних , 
інструкторів, методичні ра- в 
дн і комісії. На громад- ■ 
ськнх началах працюють ї 
десятки клубів, бібліотеч-ї 
них рад, рад сприяння приї 
кінотеатрах і книжкових" 
магазинах. ■

Ставлячи нові, підвищені" 
завдання в галузі промне-" 
ловості і сільського ГОСПО-" 
дарства на 1962 рік, каже" 
секретар Полтавського об-; 
кому партії М. К. Киричен-" 
ко, партійна організація об- ■ 
ласті старається привести в" 
дію всі засоби ідеологічно-; 
го впливу на маси. Видаю- ■ 
ться великими тиражами; 
листівки і плакати про кра-; 
ших трудівників, 17 тнея-; 
чам колгоспників і праців-; 
ників радгоспів вручено по-; 
чесний знак «Знатному ку-" 
курудзоводу Полтавщини»,; 
широко практикується вру-; 
ченпя перехідних червоних; 
вимпелів кращим бригади-" 
рам, трактористам, ланко-; 
вим. ,

Агітатор тракторної брига- “ 
ди з колгоспу імені ХХз’їз-2 
ду КПРС Новоукраїнського 2 
району Кіровоградської об-2 
ласті, де бригадиром пра-2 
цює прославлений механі-2 
затор країни Двічі Герой 2 ______________ т__________  ______......... ..... . ........
Соціалістичної Праці О. В. 2 ду на Радянський Союз та інші соціалістичні дер- 
Гіталов, тракторист Г. М. і ---- ” ' •
Торба у своєму виступі під- 2 
креслив, що виконанню ме-2 
ханізаторами бригади їх ви- 2 
сокнх зобов’язань сприяє 2 
добре налагоджена масово'2 
політична робота. Ми праг-2 
немо, каже він, щоб рішен-2 
ия XXII з’їзду КПРС ді-2

Фотомонтаж В. КОВПАКА, 4
■«

Міністра Оборони СРСР
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і матроси, сержанти і

X № 43 м. МОСКВА.
То вари ш і солдати 

старшини!
Товариші офіцери,
Радянський народ 1 

ють 44-і роковини Радянської Армії 1 Військово- 
Морського Флоту.

Створені і виховані великим Леніним, Комуніс
тичною партією, Радянські Збройні Сили пильно 
стоять на сторожі завоювань Великого Жовтня, 
свободи і незалежності нашої Батьківщини. У жор
стоких битвах з численними ворогами соціалістич
ної Вітчизни вони вкрили свої бойові прапори 
невмирущою славою.

44-1 роковини Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту відзначаються у знаменний час, 
коли радянські люди натхненно і самовіддано пра
цюють над втіленням в життя історичних рішень 
XXII з’їзду КПРС і нової Програми партії.

Виражаючи кровні інтереси нашого нроду, спо
дівання трудящих всієї земної кулі, Комуністична 
партія і Радянський уряд наполегливо борються за 
мир, за відвернення нової світової війни. Проте 
імперіалістичні кола Заходу невпинно нарощують 
воєнні зусилля, виношують божевільні плани напа-

генерали і адмірали! 
його воїни сьогодні святку-

жави. Це зобов’язує нас і далі постійно бути на 
сторожі, готовими дати нищівну відсіч агресорам.

Радянські Збройні Сили тепер мають чудові вій
ськові кадри, наймогутнішу бойову техніку і 
зброю, забезпечують надійний захист мирної твор
чої праці радянського народу.

Товариші солдати і матроси, сержанти і старши
ни, офіцери, генерали і

Поздоровляю вас з 44-ми роковинами Радян« 
ської Армії І Військово-Морського Флоту!

Бажаю всьому особовому складові Збройних Сил 
нових великих успіхів у справі удосконалення бойо
вої майстерності, відмінного оволодіння всіма су
часними засобами і прийомами збройної боротьби, 
дальшого зміцнення військової дисципліни, органі
зованості і порядку. Будьте гідними продовжува
чами славних бойових традицій наших Збройних 
Сил! Повсякденно і наполегливо підвищуйте пиль
ність і бойову готовність військ! Свято додержуй
те вимог морального кодексу будівника комунізму!

На ознаменуваня 44-х роковин Радянської Армії 
і Військово-Морського Флоту наказую:

Сьогодні, 23 лютого, салютувати в столиці нашої 
Батьківщини — Москві, в столицях союзних рес
публік, а також у містах-героях: Ленінграді, Волго
граді, Севастополі і Одесі — двадцятьма артиле
рійськими залпами.

Хай живуть 44-і роковини Радянської Армії 
1 Військово-Морського Флоту!

Хай живе радянський народ 1 його доблесні 
Збройні Сили!

Слава рідній Комуністичній партії, яка впевнено 
веде наш народ до комунізму!

Міністр Оборони СРСР 
Маршал Радянського Союзу

Р. МАЛИНОВСЬКИИ.

В обкомі ЛКСМ України

адмірали!
----- 0------

8

М
8

НАША ПОШТА ЛПП
ЗА ДРУГУ ДЕКАДУ З Н / ЛИСТИ 
ЛЮТОГО- "

ПРО ЗВЕРНЕННЯ ЧЛЕНІВ ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ МИКОЛИ ЦЕРТІЯ 
з КОЛГОСПУ «РОСІЯ» НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДО ВСІХ молодих 

МЕХАНІЗАТОРІВ КІРОВОГРАДІЦИНИМЕХАНІЗАТОРІВ
Колектив тракторної бригади М. Цер- 

тія з артілі «Росія» Новоукраїнського 
району звернувся з закликом до всіх 
механізаторів області бережливо стави
тися до сільськогосподарської техніки, 
своєчасно ремонтувати її, економити 
пальне, персонально відповідати кож
ному механізаторові за стан ввіреної 
йому техніки, правильне збереження і 

Л* експлуатацію машин...
Бюро обкому ЛКСМУ схвалило звер

нення членів тракторної бригади М. Цер- 
зія про піклування і збереження сіль
ськогосподарської техніки, продовження 
строків її служби, дбайливе використан
ий і господарське ставлення до машин.

Бюро обкому ЛКСМУ зобов’язує рай
коми комсомолу, комітети первинних 
організацій колгоспів і радгоспів обго
ворити це звернення на зборах механі
заторів, розробити заходи, в яких пе
редбачити механізацію всіх без винятку 
робіт в рослинництві і тваринництві, під
вищення продуктивності праці та зни
ження собівартості продукції. Провести 
рейди-перевірки готовності сільськогос
подарських машин та інвентаря до вес
няно-польових робіт.

Доручити райкомам ЛКСМУ матеріа
ли рейду-перев]ркн готовності техніки до 
весняно-польових робіт подати на роз
гляд партійних і радянських органів.

В газети з'явилися хороші друзі. Це нові автори, 
які минулої декади написали до редакції вперше.

ВОЛОДИМИРА САПІ ГУ з села Куцеволівки Онуфн 
ріївського району хвилює тема трудових буднів його ро* 
весників. Про них образно і щиро написав він у своїй 
зарисовці «Серце вчительки».

«Ось уже кілька років випускає молодих спеціалістів 
Олександрійське технічне училище № 3. Високої думки, 
про їх роботу не лише на підприємствах нашої області,, 
а й за її межами», — повідомляє «Молодому комунару»1 
помічник директора техучилища по культурно-виховній 
роботі Н. ДУДНИК.

Вперше до редакції написали Г. Галенко та Ю. Сиро
та з Онуфріївського району, Б. Титарчук з села 
Порпурівки Новомиргородського району, робітник 
заводу «Сільгоспдеталь» П. Збродов, М. Залізняк з 
Новоархангельського району та багато інших. Споді
ваємося, друзі. Що ви і надалі співробітничатимете в 
нашій газеті.

Надходять листи на ім'я Федька Кропиви. Автори 
повідомляють про погрішності в роботі окремих під
приємств, установ, організацій.

Редакція продовжує одержувати поетичні і прозові 
твори, адресовані жюрі літературного конкурсу.

Дорогі друзі! Чекаємо від вас нових листів.

І& ІІ ЮДНО в ці дні в агіт- 
с,*х пунктах села Розно- 

шенське. Особливо частими
І відвідувачами є
^дівчата, які щойно „__ ЯВ
я вісімнадцяти років. Це — 
і Люба Кучерук, Зіна Ярова, 
І Дмитро ЯроЕий та інші. 
{ Вони знайомляться з вибор- 
г пою літературою, слухають 
х лекції і бесіди.
? Агітатор бібліотекар Єв- 
і докія Капелюшна подбала, 
р щоб в агітпункті було зав- .
4 жди привітно. Вона часто 8 
І влаштовує бесіди з вибор- Я
5 цими, читки газетних і жур- 8
0 пальних матеріалів. «
{ Т. МЕЛЬНИК. Ь
’ Ульяновський район «

Розно-

юнаки і 
досягли 8

8

8



Ми—солдати
і .* ._   --- ---:_

Т? ІЛЬКА місяців тому проводжала мене молодь
Протопопівки до лав Радянської Армії. Теплі 

напутні слова односельчан запали мені в душу, їх. 
як дорогоцінні зерна, зберігаю в своїй пам’яті.

Зараз я служу в учбовому підрозділі. Разом з 
товаришами взяв зобов’язання закінчити курс нав
чання тільки на «відмінно».

Після трудового солдатського дня маємо де 1 
відпочити. Є в нас чудова ленінська кімната, одна з 
кращих у військовому окрузі,- Ми гордимося цим, бо 
стенди, лозунги тощо виготовляємо своїми руками.

Серед однополчан — багато хлопців з України. 
Разом з ними ми організували художню самодіяль
ність. Вже не раз нам гаряче аплодува
ли товариші, прослухавши десятки українських пі
сень.

Цікаво проходять і політзаняття. Старший лей
тенант Носенко розповідає нам про історичне зна
чення XXII з’їзду КПРС. про втілення в життя 
Програми партії. Ми. солдати, слухаємо розповідь 
офіцера 1 не тільки розумом, а й серцем сприймає
мо велику правду, велич сьогоднішніх днів

В учбовому класі — тиша. Курсанти в думках 
продовжують останні слова командира про те, що 
їм, молодим, випала доля звершити повий подвиг— 
виконати третю Програму партії. А зараз, на доро
гах служби. — якнайкраще оволодівати технікою, 
досягнути вершин військової майстерності.

Ми — солдати. На нас військова форма, на на
шій відповідальності збереження миру... Крокуєш 
в колоні — 1 на тебе з надією зорять тисячі тру
дівників заводів, фабрик, неосяжних степових прос
торів. Ми — солдати. 1 це високе звання звучить 
гордо.

Леонтій ЛУКАШЕВСЬКИИ, 
секретар комсомольського бюро Н-ської 
частини, колишній свинар колгоспу імені 
Леніна Олександрійського району.
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ХОРОШИМИ успіхами в 
бойовій І політичній під

готовці зустрічає 44-у річни
цю Радянської Армії і Вій
ськово-Морського флоту Лео
нід Дсйкун. Молодий воїи 
до призову працював у кол
госпі «Родина» РІвнянсько- 
го району, а тепер гідно не
се службу в армії. За ко
роткий час Леонід і ТУТ 
зарекомендував себе не ли
ше хорошим спеціалістом, 
а й справжнім активістом у 
громадському житті підроз
ділу. Він — член комсомоль
ського бюро частини, наго
роджений нагрудним знаком 
«Відмінник Радянської Ар
мії».

— Справжній друг, душа 
колективу. — коротко ха
рактеризують Леоніда Дей- 
купа його товариші.

За бездоганну службу наш 
ооїи-земляк вже одержав 12 
подяк від командування 
частини.

Славного сина виховали 
батьки — Параска Харито- 
нівна і Іван Іванович Дей- 
куни. Велике спасибі вам. 
хороші люди з далекого 
степового села на Кірово- 
градіцчпі.

І. ГОЛЬЧЕНКО. 
секретар комсомольської 
організації Н-ської час

тини.
На знімку: Л. ДЕИКУН.

. Для колишнього студента 
Кременчуцького архітектур
ного технікуму Миколи По- 
тапенка і в Радянській Ар
мії знайшлося до душі за
няття. Микола — художник- 
оформувач клубів і ленін
ських кімнат Н-ської вій- 

' ськової частини. Він виго
товив триметрову скульп
турну фігуру десантника, 
скульптуру видатного пол
ководця М. Кутузова.

Фото К. ВАСИЛЬКА.

На зрімку: старший сер
жант Микола ПОТАПЕНКО 
біля скульптури воїнз.
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"вітчиз- 
Фсдорович Галиченк ^із разом з м р
няііої війни громив у був номерним
ками Чорноморського фл<^У’ военнНм ш0*й' 
глгл ‘ «»«і?-, -

„у бувалий' гострим багнетом,
стінах рейхстагу,
«Мир». .. старшина на Рідну

Повертався гвард гімиастьорці. поОЛ’!?**' 
Кіровоградщину. На ві_.чиЗНяної війни ПеР вали медалі та орден ВНя«»«™,, м1Ст стис- 
шого ступеня. Опалені вой„ боліло більше, 
кали серце, і від цього 
ніж заживаючі рани. скинувши шине-

Його кликав Доноас. І ви Тут Микола
лю, пішов на відбудову ш слюсарем,
Галиченко працював вантаж путівкою комсо- 
шофером. А з І9с>5 Р°к-иячахстаІІу. „
молу, піднімав ц,лину __ пенсіонер. Та

Зараз Микола Федорович сндітн вдома,
вічний неспокій не дає зм асиих І район-
Віи взявся за перо. Читач статті,
них газет не раз зустрічали сла.
кореспонденції, нариси ' бореться з за-вить трудові будні земляк в “°Р{е™тс)я пише 
лишками негативних "р°"|в,вв Угатий досвід з 
Микола Галиченко .■ в,р“‘- ^^„еннп і силу 
фронтового життя дає у . своїх однопол
ая реального °бра.ЗІЯ е^ї про моло
чай. Є в молодого поета і по - р нашИх 
ДИХ робітників. про -ЧУДОВУ творЧ0ГО доробку 
днів. Та значна частина ™>рлогп° воїнів, 
м. Галичсчка — тема спогад Р 
тема миру. поезій МиколиНижче вміщуємо кілька поезій 
Галиченка. » ф • ж о »

Бронзовый матрос
Лучи прожекторов, обшарив темень ночи, 
Скользнули по десантным катерам, 
С которых мы гуськом, по одиночке 
За борт бросались с криками «Ура!».

По грудь вода. В руках над головою
За миг обледеневший ППШа, 
Захлебывалась встречною волною 
Открытая матросская душа.

Сводила судорога озябшие запястья.
Снаряда взрыв, и тут взметнулся смерч.,.
И тот, кому не выпал жребий счастья,
Не увидал обугленную Керчь! *•

Теперь, где прежде волны рвались к скалам 
И бескозырки вал за валом нес, — 
Стоит и гордо смотрит с пьедестала 
В морские дали бронзовый матрос.

А перед ним в синеющем тумане
Проходят сейнеры с уловом, корабли, 
И песнь рыбачки вечно к солнцу манит 
Бессмертного защитника земли.

Ровесник мой девичью песню слышит, 
Морским прибоем с нею говорит... 
А горизонт как-будто гладью вышит, 
И альбатрос на бурю не кричит.

ська робота ведеться V віль
ний від роботи час. Праців
ники культури та учасники 
художньої самодіяльності, 
роблячи велику І корисну 
справу, мають за рік до 20, 
а то й більше виступів пе
ред воїнами Збройних Сил. 
В 1961 році товариші М. О. 
Стороженко — артист укра
їнського театру, Г. Ю. По- 
чапський — художній керів
ник хору капели Палацу

летмейстер І. І. Шевченко. 
Велику допомогу надають 
військовослужбовцям учас
ники художньої самодіяль
ності Палацу культури іме
ні Жовтня О. Волошин, 
Л. Сохранная, ІО. Іващен- 
ко, актори облфілармонії 
Б. С. Чнгирьов, В. І. Ва
силенко, ЛІ. Є. Білий, керів
ник драматичного колекти
ву гарнізонного клубу офі
церів М. І. Барський.

Сорок первый
Мне сейчас сорок первый 

идет 
Как с волненьем 

не вспомнить дату: 
Сорок первый суровый год. 
Я па фронт ухожу солдатом. 

В шинель не по росту одет! 
Котелок на ремне, 

в обмотки. 
Девятнадцать крылатых дет 
Пламенели звездой 

на пилотке. 
Боль разлук, лихорадки 

тревог — 
Все в душе жгучей местью 

собралось. 
Сколько пройдено грозных 

дорог, 
Сколько жизней в боях 

оборвалось.., 
В сорок пятом я сдал 

автомат, 
Но на отдых меня 

не тянуло. 
Я на стройке, как верный 

солдат, 
Тешил раны строительным 

гулом. 
Там я вновь с мастерком' 

подружи. 
Бою пульса — не пара 

усталость. 
Кто фундамент для мира 

ложна, 
Тому жить в нем 

и строить осталось. 
Спит сынок мой. 

Ему ПЯТЫЙ ГОД. 
Мирно спит, сжав 

в ручонке игрушку. 
Л на Западе п детство его 
Направляют горластые 

пушки. 
Сели там позабыли урок 
И качнут взрывом бомбы 

планету, 
Я сумею нажать курок 
Или стать номерным 

у лафета. 
Мне сейчас сорок первый 

идет. 
Но себя я считаю солдатом - 
Пусть сынишка на радость 

растет. 
А я мир сохраню ему свят*

Коротченко 
має рацію
КОЖНИМ роком все 
більше техніки прихо

дить на поля колгоспів 
Компаніївського району. Во
лодіти технікою, не маючи 
потрібних знань, неможливо.

В 1960 році при район
ному комітеті ДТСААФ бу
ли створені курси шоферів. 
Один випуск зроблено, на
брано ЗНОву необхідну КІЛЬ; 
кість слухачів, які в берез
ні цього року одержать 
права водіїв третього кла
су.

Прагнення молоді оволо
діти технікою велике. І ці 
запити лише курси шоферів 
та мотоциклістів не можуть 
задовольнити юнаків і дів
чат'. Тому райком ДТСААФ 
планує створити курси трак
тористів.

— Булд б добре, — якось 
висловив свою думку сек
ретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Кіро- 
9а А. Коротченко, — щоб 
такі курси діяли в кожній 
артілі.

Комсомольський вожак 
має рацію. Адже заклик 
Трактористок «Дівчата — на 
трактор!» знайшов палку 
підтримку серед молодих 
трудівниць колгоспів ра
йону.

в. цвях.

«МОЛОДИЙ комунар» 
23 лютого 1962 р., 2 стор. 

Т£РОВНИМИ нерозривни- 
ми узами зв’язана на

ша аомія з багатонаціональ
ним радянським народом, 
зокрема, діячами мистецтв. 
Мета шефської діяльності 
працівників культури та са
модіяльності — надання до
помоги командирам і політ- 
органам Збройних Сил 
СРСР у вихованні військо
вослужбовців в дусі кому
ністичної свідомості, безза- 
вітної відданості радянській 
Батьківщині, в ^підвищенні 
політичних та культурних 
знань воїнів, а також в ор
ганізації їх відпочинку.

Працівники культури та 
у ч а с ники самодіяльного 
.мистецтва Кіровоградської 
області, вірні традиціям 
культурного шефства над 
Збройними Силами СРСР, 
вносять свій вклад у спра
ву виховання солдат

В 1961 році для воїнів 
гарнізону працівники куль
тури та учасники художньої 
самодіяльності області по
казали 20 вистав, 76 кон
цертів, провели 12 твор
чих звітів діячів культури, 
прочитали 205 лекцій на 
різні теми, надали 53 кон
сультації учасникам солдат
ської художньої самодіяль
ності.

Колектив Українського 
музично-драматичного теат
ру імені М. Л. Кропивниць- 
кого. Палацу культури іме
ні Жовтня, Кіровоградське 
обласне відділення по роз
повсюдженню політичних 
та наукових знань є кращи
ми в військово-шефській ро
боті. Вони декілька років

НЕРОЗРИВНІ УЗИ
підряд нагороджуються по
чесними грамотами та цін
ними подарунками. Обласна 
рада професійних спілок за
твердила перехідний Черво
ний прапор за активну ро
боту в шефстві над Зброй
ними Силами, його присуд
жено колективу театру іме
ні М. Л. Кропивницького. 
Багато працівників культу
ри нагороджені почесними 
грамотами, цінними пода
рунками та вищою відзна
кою — «Відмінник культур
ного шефства над Збройни
ми Силами СРСР». Шеф- 

культури імені Жовтня, 
Я. С. Красновський — орга
нізатор художньої самоді
яльності Палацу культури 
імені Жовтня, В. І. Мель- 
ников — директор україн
ського театру внесли вели
кий вклад у шефську ро
боту.

Ветеранами культурного 
шефства над Збройними 
Силами СРСР є. заслуже
ний артист УРСР М. О. До
нець, заслужений артист 
УРСР М. С. Білецький ар- 
тист к. Д. Трушицін, ар
тистка 3. 3. Німенко, ба-

Зустрічаючи 
славну річни
цю Збройних
Сил, працівни

ки культури та учасни
ки художньої самодіяль
ності області діяльно готу
ються до цієї дати. Воїнам 
гарнізону будуть показані 
нові вистави, концерти, про
ведені творчі зустрічі. ’ Пра
цівники мистецтв прийдуть 
до своїх рідних захисників, 
КПРС РЗЗОМ прославити

Г. РЯБОВОЛ, 
артист українського те
атру імені М. Л. Кро- 
пивницького, голова 
о б л а сної , військово- 
шефської комісії.

ПОМНИШЬ, ТОМАС?
Помнишь, Томас, встречу 

в сорок пятом?
Ты ко. мне объятья 

распростер.
Я с тобою встретился, 

как с братом. 
Пехотинец ты, а я—сапер.

У излучин Эльбы 
синеглазой 

Ветерок покачивал лозу,
Ты, смущаясь, будто

' мне обязан,
Вытирал от радости < 

слезу.
Да. и я не меньше был!

растроган.
Крепко сжав тебя в своих 

руках.
I оворить хотелось нах. 

д многом,
Только жаль, — не зна.ш 

языка.
Все же ты тогда сказал 

два слова, 
Хоть с трудом, по-русски: 

«мама», «мир*— 
Мне сейчас, те дни 

напомнил снова 
Пулею пробитый 

мой мундир- 
нами мир тогда был
п отвоеван.
Почему же им 
п „ не дорожить?
Хусть живут те памятных 

г, два слова,
нельзя, как юности, 

забыть.

Час ВОЙН»

На ІЙ,в,Сам°АіяльностІ. 
во! па? м.ку: (зліва напра
ли Г?нАОВ1м Станіслав ША- 
ськмп Мик°ла БАРАН- 
ЛьовЙйТа м»кола ШПН- 
’п£Хйан^УЧУЮТЬ П<СЯЮ

к
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вісті з шкіл Радісна зустріч 
1« ииажіп СпПоГІпампі. іггкУ /І

РОЗМІРЕНО шуміли мо
тори та токарні вер

стати, під терпугами скри
піло залізо, оброблюване 
слюсарями. Робочий день у 
майстернях Долинського 
відділення «Сільгосптехні
ки» був таким, як завжди. 
Та ось обличчя робітників 
засяяли в посмішках: сюди 
прийшли гості — піонери 
середньої школи № І.

Четвертокласники поба
чили, як виготовляються 
Форми для деталей, як во
ни заливаються, як обто-

розповіла G 
«секрети» / 

Зараз /
■ 2

До учнів Серебрянської 
семирічної школи Новогсор- 
гіївського району завітала 
одна з кращих доярок кол
госпу «Більшовик» Поліна 
Яременко, недавня випуск
ниця цього учбового закла
ду. Дівчина добилася торік 
непоганих успіхів і під час 
зустрічі вона 
школярам про 
високих надоїв.
П. Яременко навчається 
Олександрійському сільсько- 

і господарському технікумі.
І І. КОЧЕРГА,
( Г. КОДАЧЕНКО.
) * * *
) Серед колишніх внпускнн- (Л 
) ків Голованівської серед- '• 
) иьої школи № 1 — Герой 0 
£ Радянського Союзу В. Хало, п 
(головний лікар райлікарні а 
) М. Стоянов, викладач Кі- >, 
) ровоградського педінституту V 
і) В. Назарейко. підполковни- 0
< ки запасу І. Канєвський та $ 
/ 1. Лужанський. Ними 
у праву гордиться 
7 Недавно відбулася 
X нійна зустріч учнів
< ваниями школи. З 
У увагою вислухали 
Р гості виступ І. Лужансько-

І
го, який закінчив десятий 
клас ще в 1937 році. Потім 
слово надається студенту 
Київського будівельного ін
ституту О. Рітову, майбут
ній вчительці Т. Кавун. 
У концерті, який відбувся 
після урочистої частини, 
взяли участь і гості.

Л. МУХА.

по 
школа, 
тради- 

з вихо- 
□елнкою 

учні і

КЛУБ ПІОНЕРВОЖАТИХ
ҐУАИК.ОМ комсомолу ра- 

зом з дирекцією район
ного Будинку піонерів орга
нізував клуб піонервожа- 
тих району. Днями відбу
лось перше засідання клу
бу. З цікавою розповіддю 
на тему «Три програми — 
три етапи на шляху до ко
мунізму» виступив старий 
комуніст, персональний пен
сіонер А. О. Тодосенко.

"О ОНИ — однолітки. Разом навчались у школі. Потім 
. . **■’ вступили до Кіровоградського машинобудівного
> технікуму. Були близькими друзями. Вчились хлопці 

непогано. Але ніхто з товаришів ніколи не бачив Воло
димира Глухого і Анатолія Бондаренка на студент
ському вечорі відпочинку, на прем’єрі в місцевому 
театрі або кіно.

— Немає часу, — ніяковіючи виправдовувались юна
ки. — Завдань багато задають. До того ж домашні 
справи... Ні, ні, не просіть — не підемо...

А ввечері, коли молодь технікуму веселою гомінли
вою повінню затоплювала вулиці і парки міста, Воло
димир і Анатолій тихо стукали у двері маленького тем
ного будиночку, який дивився на світ завжди зачине
ними віконницями. Сюди збирались члени секти баптис
тів. Тут і шукали своє ілюзорне щастя, свою радість 
два майбутніх спеціалісти.

Життя біжить швидко н непомітно. Здається, зовсім 
недавно Глухий і Бондаренко «зубрили» клятий «Со
промат», довгі години просиджували над курсовими 
проектами, а сьогодні вони вже тримають в своїх ру
ках тоненькі книжечки-дипломи. Влаштувались на ро
боту на завод, а невдовзі Анатолія призвали до лав 
Радянської Армії.

— Пі.ши, — наказував другові Володимир. — Бога не 
забувай

Близько року тривала переписка між товаришами. 
Молодий воїн розповідав Володимиру про свою служ
бу, про нових знайомих, запевняв, що «назавжди збе
реже в своєму серці дорогий образ Христа». А Воло
димир, в свою чергу, докладно описував Анатолію всі 
сектантські новини. Та раптом, наче чорна кішка про
бігла .між двома друзями. Що ж трапилось?

ТІ А ЦЕ запитання вам можуть відповісти листи Глу
хого і Бондаренка. Одне з своїх останніх послань 

Володимир починає так:
«Познай и размысли, как худо и горько то, 

что ты оставил господа..».
Добрий день, Анатолію!
Як гірко і прикро буває слухати, що діти божії за

лишають свого батька небесного і йдуть в світ. Тим. 
більш неприємно мені було дізнатися, що подібний крок 
зробила людина, яку я, здавалось, добре знав і разом з 
якою провів немало часу. З одного боку шепочуть «Ти 

W6' Анатолій відрікся від бога!» З другого несеться: 
«Анатолій вступив у комсомол».

В Глухий надзвичайно «переживає» з цього «ганеб
ного» факту. Ще б пак. Один з найбільш стійких чле
нів секти, переконливий віруючий раптом відійшов від 
Христа. Ні, цього не можна допустити! Треба щось не
гайно зробити. І молодий робітник заводу «Сільгосп- 
деталь» починає стращати колишнього товариша.

•лле на Анатолія не діють погрози. Знаходячись в 
лавах Радянської Армії, він зустрівся з новими людь
ми, які самі будують своє щастя і долю, а не чекають 
потойбічного «раю». Далі Володимир вдається до 
умовлянь.

'О, Анатолію! Особисто я не вірю, що ти помреш 
атеїстом. Ні! Ти повернешся до Христа! Згадай блуд
ного сина! Невже ця історія тобі ні про що не говорить? 
Анатолію, ти дуже швидко втомився. Борись до могили 
холодної! Борись до дошки трупової! Не буде безплід
ною твоя боротьба і твій подвиг святий.

Анатолію, повернись до Христа! Подивись на Голго
фу... Він страждав за тебе і за мене. Подумай, Толику. 
Адже він любить нас, таких неслухняних. Невже ти не 
боїшся бога? Невже ти стверджуєш, що його нема і 
не було? Опам* ятайся. ~

. «Есть две вечности: счастья и зла». Вибирай!
г Ось те, що я хотів сказати тобі з приводу твого 

стану. З нетерпінням чекаю відповіді, Анатолію, дуже 
прошу — цв затримуй.

З привітом Володимир ГЛУХНИ».
, Анатолій Бондаренко виконав прохання товариша 
1 не забарився з відповіддю. Він надіслав її на ім’я 
редакції. В своєму листі Анатолій пише:

ТРИВОЖНИЙ
СИГНАЛ н»де для вас робото."чуються готові 

деталі.
А в обідню 

перерву піоне
ри провели збір заго
ну на тему: «В наш косми
ческий век смело вступил 
человек». Юні танцюристи 
та співаки виступили із ці
кавим концертом.

Ця зустріч принесла ба
гато радості юним ленін
цям. Залишилися задоволе
ними і їх старші друзі.

В. ПОРОХ, 
старша піонервожата 
Долннської середньої 
школи № 1, член кор
пункту «Молодого ко
мунара».

З великим інтересом слу
хали вожаті бесіду відомо
го кукурудзовода району 
І. Н. Горратюка, який роз
повів про період колективі
зації.

Директор Будинку піонерів 
Р. Д. Проскаченко в своїй 
лекції подала ряд цінних 
порад, як краще пропагува
ти, вивчати нову Програму 
партії серед піонерів.

А. МАКСИМЕНКО, 
секретар Добровелич- 
ківського райкому ком
сомолу.

МИ—ровесники. Ідолі наші однаково 
склалися: разом кінчали семирічку, 

а потім Новгородківське училище меха
нізації, разом і в армію пішли. А місяць 
тому повернулися в рідний колгосп 
«Дружба». Як їхали додому — мало на 
крилах, як-то кажуть, не летіли: і ску
чили за домівкою, та й за кермо швид
ше хотілося сісти: ми ж — трактористи.

Та тільки не радо зустріли нас у кол
госпі. «Немаб, хлопці, для вас роботи,— 
заявив нам бригадир тракторної брига
ди П. Кушнір. — Ось зачекайте, прий
де нова техніка — тоді виділимо вам 
трактора». Звичайно, не влаштувала нас 
така відповідь — не можемо ми без ді
ла сидіти.

Ідемо до секретаря комсомольського, 
Олександра Васика, із своєю скаргою.

— Пишіть заяви правлінню артілі, — 
порадив він нам.

ХАБАРОВСЬКИЙ КРАЙ.
Учні Валдгеймської серед- 

8 ньої школи-інтерната БІро- 
о біджанського району в ми- 
с нулому році одержали в се- 
Г редньому з гектара по 62,3 
у центнера сухого зерна ку

курудзи, доказавши тим са- 
мим можливість одержання 

8 в Приамур'ї високих уро- 
8 жаїв цінної культури.

На знімку: бригадир уч- 
8 нівської бригади десятн- 
8 класннця комсомолка Га- 
8 лина ДРИКОВА і Ті сестра, 
8 член тієї ж бригади, учени- 
8 ця 7-го класу піонерка Ніна 
й оглядають початки куку- 
О рудзн.
р. Фото Н. СУРОВЦЕВА. 

Фотохроніка ТАРС.

«Шановна редакція! Якось я прочитав в журналі 
«Огонек» статті І. Ірошнікової та Т. Степанчука про 
деяких служителів церкви. В недалекому минулому 
«святі отці» займались розстрілами і мордуванням ра
дянських людей, а зараз під мошкарою святих отців 
продовжують обдурювати і обкрадати віруючих.

Я ніколи не писав до газети і не знаю, добре чи по
гано в мене вийде. Але дуже прошу надрукувати цьо
го листа. Можливо, він допоможе моїм товаришам по 
секті розібратися в їх помилках і вирватися з заплута
них тенет релігійного дурману».

ЛИСТ ДРУГУ

«Здрастуй, Володю! Відповідаю тобі через газету. 
Не подумай, дорогий, що цим хочу тебе образити. Ні! 
Тому давай поговоримо відверто. Мені 21 рік. Ти 
знаєш, народився я в селі Капітанівці Кіровоградської 
області. Батько мій — Бондаренко Данило Іванович, 
моя мати, брати Василь, Йосип і Петро, а також три 
сестри вірують і понині. Все життя нашої сім’ї зводи
лось лише до служіння богу. З самого дитинства бать
ки привчили мене до моління, до віри в Христа. Зго
дом я почав читати релігійну літературу. Після закін
чення середньої школи, а потім технікуму погляди мої 
на релігію не змінились, тобто я став активним відві
дувачем усіх баптистських зборищ. Наші проповід
ники Медушевський, Лиходеев говорили, що бап
тизм — єдино правильне віровчення, а вся інша віра 
в бога — єресь.

Тепер давай подумаємо, Володю, чи є взагалі «бог»? 
Припустимо, так. По-твоєму, все, що робить людина, 
виходить тільки з дозволу «його». Тоді, чому «Всевиш
ній» допускає, що комуністи-безбожники досягли 
таких загальновизнаних успіхів в усіх галузях народ
ного господарства, науки і техніки, особливо в галузі 
освоєння космосу, яких ніяк не можуть добитися пред
ставники багатьох капіталістичних країн, де церква у 
великій пошані?

Зі сторінок біблії «бог» проступає найдобрішим, 
найсправедливішим. Якщо це так, то чому він з олім
пійським спокоєм поглядає на те, що поряд з біблій- 
ським Закхеєм-багатієм живе хворий раб, який не має 
жодної копійки іїа хліб? /

Проповідники задурманюють голови думками про 
якесь торжество загальної любові, мовляв, тоді насту
пить вічний мир. Але проповідь загального кохання 
не тільки утопічна й нездійсненна, а й реакційна. Во
на закликає трудящих до братання з їх ворогамн- 
імперіалістами.

В біблії всі віруючі називаються «братами і сестра
ми». А ти сам знаєш, Володю, безліч випадків, коли 
ці самі «діти божії», як павуки, ворогують між собою 
за владу. Наприклад, наші проповідники Лиходеев і 
Грицаєнко. Кожний намагався стати вище за друго
го. Якось не клеїться до подібних явищ заповідь «не 
превозносись».

В статті Т. Степанчука, надрукованій в журналі 
«Огонек» № 22 за минулий рік, йдеться про попа Йо
сипа Односума. Під час Великої Вітчизняної війни 
він служив в німецькій поліції. Допитував, катував 
радянських людей. Воістину «любов» до ближнього!

У своєму листі ти підкреслюєш:
«Но будет время — он придет,
И будешь ты тогда рыдать.
Но слез уж тех не примет тот,
Кто хочет их сейчас принять».

За бфлією все вірно. Але ж, Володю, ти пам’ятаєш 
немало дат, в які, згідно пророцтв «святих», «він» маь 
прийти на землю. До нас жили мільйони людей, ми 
живемо і наше покоління житиме, а «його» все немає 
і нема. Та й звідки йому взятися?

.Написали ми заяви. Незабаром і засі
дання правління відбулося. На ньому 
голова колгоспу т. Всрнигора доручив 
цю справу членові правління т. Левиць- 
кому та тому ж таки бригадирові 
т. Кушніру. І вони знайшли «вихід». 
Погодилися дати нам «КДП-35». Але ж 
тоді треба звільнити з роботи двох ком
сомольців — Віктора Волкова та Гри
горія Хмару, які працюють на ньому. 
Звичайно, ми на це не погодилися.

Отак і сидимо без роботи. А ми ж ме
ханізатори широкого профілю — адже 
можна нам якусь іншу техніку довірити. 
Та, на жаль, нашим трудовлаштуван- 
ням ніхто займатися не хоче.

В. МАКСИМЕНКО, 
Д. ХОМЕНКО, 

комсомольці.
Колгосп «Дружба» 
Долинського району.

Дорогий Володимире, ти закликаєш боротися з неві
рою в господа. Зараз у світі йде вперта боротьба, 
Жителі колоній піднялись проти своїх визискувачів. 
Робітники США, Англії, Франції та інших країн бо
рються проти капіталістичного гноблення. Ми, радян
ські люди, бажаємо миру, боремося за нього. А ти бо
решся з невірою в «бога». Як це безглуздо!

Ти віриш в те, що людину створив Христос. Це теж 
досужі вигадки попів і проповідників. Довго надійним 
захистом віруючих було те, що учені не можуть ви
вести живу клітку. Може вони й не знають про іта
лійського вченого Петруччі, який в штучних умовах 
вивів живу клітку, спроможну розвиватися!

В своєму листі ти, Володимире, пишеш, що «бог» 
дарує бальзам для лікування від поранень. А раніше 
згадуєш про свої хвороби. Навіщо ж ставити Хри
ста в таке незручне становище?

«... Вибирай, вибирай вибирай! — настирливо про
понуєш ти мені. — Є дві вічності: щастя і зла».

Звичайно, ніхто не ворог собі. Я також мрію про 
щастя. А щастям вважаю можливість будувати, вчи
тися, любити, робити наше життя прекрасним.

Пам’ятаєш Нелю? Ми з нею познайомились в секті. 
Вона прийшла життєрадісною, але, потрапивши в 
середовище баптистів, зразу стала зовсім іншою лю
диною. Перестала відвідувати кінотеатри, танцювальні 
майданчики, театр, вечори молоді і тепер живе тіль
ки зборами сектантів. Скільки Неля та багато інших 
молодих людей, що заплутались в полоні мракобісся, 
змогли б дати користі державі, сім’ї!...

Молодь нашої країни будує домни, мартени, про
довжує піднімати цілину — і все це для тебе і для 
мене. І замість того, щоб влитися в їх лави, ти, Во
лодю, і твої друзі по секті живете думками про «рай».

В лавах Радянської Армії я побачив справжнє жит
тя. Книги, друзі на конкретних фактах спростували всі 
догмати релігії, і я почав сумніватися в правдивості, 
«божого писання». Відчув, що моя сліпа віра в бога 
не має під собою реального грунту. Крім того, мені 
обридло лицемірство і ханжество моїх колишніх «бра
тів і сестер» по секті.

Я пишу ці рядки ще й тому, що баптизм, як і вся 
релігія, отруює свідомість певної частини радянських 
людей, перетворює їх в пасивних, слухняних маріонеток.

Що стосується мене, то я рішуче засуджую баптизм 
і раз і назавжди пориваю з ним. В минулому році ме
не прийняли в комсомол. Вступив до лав ВЛКСМ і 
мій колишній «брат по вірі» — земляк Георгій Омель
ченко, який служить в сусідній зі мною військовій час
тині. Гадаю, що мій лист примусить замислитись не 
тільки тебе, Володимире, а й багатьох інших задур
манених релігією людей.

Я дуже щасливий і задоволений тим, що хоч з ве
ликим запізненням, але все-таки зрозумів свої помил
ки і тепер живу одними думками і радощами з мої
ми новими друзями.

Від щирого серця раджу і тобі, Володимире, поду- 
краще над своїм буттям і рішуче розірвати з 

страшною пітьмою, в якій ти зараз перебуваєш, 
ти побачиш, яке хороше, світле, прекрасне життя.

А. БОНДАРЕНКО.

мати 
тією 
Тоді

Владивосток.м.
12 грудня 1961 року».

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 23 лютого 1962 р., З стор.
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Б і Б Л І ОТ Е К А 
ДЛЯ ХВОРИХ

Т1Ю ДОБРУ справу за- 
думали і здійснили мо

лоді медпрацівники Млин- 
ківської дільничної лікарні 
Онуфріївськогд району.

...Якось на комсомоль
ських зборах одна із дів
чат запропонувала:

— У кожного із нас є 
власні бібліотечки. Окремі 
книги ми вже перечитали 
по кілька разів. Давайте 
принесемо в лікарню дві— 
три книги і організуємо біб
ліотечку для 
буде для них 
дарунком.

Пропозицію 
на профспілкових зборах.

Нині ця бібліотечка вже 
працює. В ній налічується 
близько 60 книг. Завідува
ти нею доручили мені.

Такі бібліотечки можна 
створити в кожній сільській 
лікарні. За це хворі ска
жуть тільки «спасибі».

хворих. Це 
хорошим по-

підтримали і

Ю. СИРОТА.
Онуфріївський район.

СУМОЧКА 
НА ДОРОЗІ 

Ц 1НА Гаврилівна Осипо- 
ва поверталася з робо

ти. А поруч вистрибував 
п’ятирічний Вітя. Під ру
кою в жінки була затисну- 
та сумочка...

Микола Барбой саме зі
брався до крамниці: мати 
попросила купити цукру, 
хліба, чаю. І раптом попе
реду на дорозі побачив 
дамську сумочку. Підхопив 
її з землі, мимохідь роз
крив: повно грошей. «Кому 
ж віддати? Чиї це гроші? 
Мабуть, державні, он їх 
скільки»... Поспішив далі, 
а біля крамниці побачив 
схвильовану жінку з ди
тиною. «Тьотю! Ваша?...» 
І по тому, як зраділо ки
нулась до нього, зрозумів: 
«Так і є»

...Всі учні Панчівської 
восьмирічної школи виши
кувались на урочисту ліній
ку. Перед строєм стоїть 
восьмикласник Микола 
Барбой На дбайливо ви
прасуваній сорочці полум’я- 0 
ніє піонерський галстук. $ 
Старша піонервожата зачи- 
тує наказ по школі: Ми- г 
колі оголошується подяка ; 
за благородний вчинок.

І. БАНТИНІ. $ 
Новомиргородський район. $

Олександр МОТОРНИЙ

ГУМО Р Е С Іі А

РАДЯНСЬКЕ КАКАО

АПИГСГИ 
ПРГСИ 
новини

ЗИМОВИЙ спокій панує 
в Головному Ботанічно

му саду Академії наук 
СРСР в Москві. Сніговою 
геленою покриті дослідні 
ділянки, квітники і планта
ції, знаменитий розарій, 
лише радує око 
зелень тропічного 
склом оранжереї.

Серед високих 
невисокому 
великі 
плоди, 
дині. Вони не висять 
гілках.
дових 
прямо 
какао, 
переселенець з лісів 
Південної Америки.

В оранжереї Ботанічного 
саду, де воно знаходиться 
вже протягом кількох років, 
дерево прижилось і дало 
багаточисленнс потомство.

— Шоколадне дерево. — 
говорить завідуючий відді
лом тропічної флори саду 
професор Хронік Сухору
ков. — вже не лише екс
понат тропічної колекції 
саду. На Кавказі, у філі
алі Головного Ботанічного 
саду створена доспідна ді
лянка, де ростуть кілька 
десятків дерев какао. Що
річно кожне з них прино
сить 70—80 плодів — не 
менше, ніж їх побратими в 
тропіках. З насіння цих 
плодів вдалося приготува
ти какао і шоколад, 
мають чудовий смак.

Раніше вважалось, 
шоколадне дерево не ви- 
тримує температури нижче 
10 градусів тепла. Досліди 
показали, що воно не ду
же вимогливе до температу
ри повітря, але дуже ви
багливе до теп того грунту. 
Якщо підтримувати темпе
ратуру грунту не нижче И 
градусів, то корені здатні 
переносити пониження тем
ператури повітря до шести 
градусів.

* 
розкішна 
сапу під

пальм на 
дереві видно 

продовгуваті жовті 
схожі на невеликі 

ча 
у пло- 
ростуть 

Це - 
дерево, 
жаркої

як звичайно 
дерев, а 

із стовбура, 
шоколадне

Цс дало можливість ви
рощувати какао на Чорно
морському узбережжі Кав
казу в теплицях з аварій
ним обігріванням на випа
док коротких періодів похо
лодання.

Передбачається створити 
велику дослідно-виробничу 
плантацію какао поблизу 
Батумі, де е гарячі джере
ла. Вони стануть дешевим 
джерелом обігрівання грун
ту.

Вчені вишукують спосо
би підвищення врожайності 
какао і просування цієї 
цінної культури у більш 
північні райони.

Релія ЗВЄР1НА.
(АПН).

М А Й СТ Е Р 
НАДДАЛЕКОГО 

ПРИЙМАННЯ
Невеликий будиночок Олім

пія Сорокіна, 
мітніший в 
Горьковської 
його дахом 
струкції телевізійної антени. 
Уже декілька років молодий 
любитель займається ііадза- 
лехпм прийманням телевізій
них передач. На блакитно
му екрані «Рекорда» часто 
з’являються тривалі переда
чі московського, ризького, 
празького і будапештського 
телецентрів. Екран телевізо
ра допоміг Сорокіну і його 
товаришам проглянути Олім
пійські ігри в Римі. Нещо
давно він прийняв передачу 
шведського телецентру із 
Стокгольма.

але він найпо- 
селі Чернуха 
області. Над 
складні кон-

МЕХАНІЗАЦІЯ? Біля корів? Колись вона організову- 
валася легко і просто. Коли мужики на базарі стор

гуються за корову, коли вдарять по руках і оближуть 
губи, передчуваючи смак довгожданого могорича, то
ді покупець, відраховуючи гроші, каже старому хазяї
нові:

— А на дійницю уступиш?
Не залишити троячки чи п’ятірки на дійнишо було 

великим гріхом, і тому той, хю продавав корову, пере
рахувавши одержані гроші, попльовував на липкого 
папірця і сунув його назад в руку новому хазяїнові 
корови:

— Тримай свою дійницю!
Після того вони розправлялися з могоричем, поку

пець брав налигача і ше раз перепитував:
— А вона той... спокійна?
— Як дитина, — запевняв продавець і поспішав юрк- 

нути в базарну юрбу.
Дядько приводив корову додому, і тут виявлялося, 

що ’а, спокійна, немов дитя, худобина вправно орудує 
і рогами, і ногами. Вона стоїть спокійно, прищуливши 
вуха, тільки доти, доки хазяйка присяде біля неї з но
вою дійницею. А далі, в одну мить дійниця летить до 
порога, хазяйка вслід за дійницею шпарить аж за по
ріг і з ходу налітає на чоловіка:

— Ага!.. Купив чорта!.. Тепер сам дійся!..
Хазяїн мовчки суче вірьовку, одним кінцем зашмор

гує корові хряпи, другим кінцем путає задні- ноги і, 
підв’язавши обидва кінці до стовпа, бере в руки вила...

— Я тебе видою!..
1 — бух! — по ребрах з одного боку.
— Я тебе видою...
Бух! — з другого боку.
Розходившись, діставав ще з раз хазяйку по спині, 

і молоко дзюркотіло в дійницю.
1 на цьому механізація доїння закінчувалася.
Ще була механізація водопостачання — корову го

нили до корита; була механізована переробка кормів— 
до сьомого поту крутили руками соломорізку... Крути
ли віками...

Не те, що тепер. Тепер не встигли звикнути до доїн
ня механічного, як уже треба заміняти його доїнням 
електричним, а скоро скажуть, що й електричного до
їння мало — давай атомне.
V? ЖЕ хто-хто, а Пилип Затулнвітер набрався клопоту 
” більше, ніж його батько, дід, прадід і всі прапраді
ди разом. Ніяк не випередить він механізацію, все во
на його обганяє. Одне зробив, а друге уже насідає.

Почалося з того, шо доярки не давали йому проходу:
— У людей водопровід, а у нас нема...
Взявся Пилип за водопровід.
Але не минуло і місяця, як знову дівчата загомоніли:
— У людей кормоцехи, а ми все руками та руками...
Навіть стара Кудкудачнха на всі лади закудкудака- 

ла:
— Бо в людей завідуючі, як завідуючі, а в нас...
1 пішло, і пішло. Хіба тут поживеш спокійно? Знову 

бігай, Пилипе, за стовпами та трубами, знову вози цег
лу, знову роздумуй, яку корморізку поставити і який 
кормозапарник підібрати.

Та зробили і це.
Думав, що поживе спокійно. Настала зима, випав 

сніжок. Як ідеш вранці до ферми, то сніжок приємно 
хрускотить, грає іскринками. Носа, захованого в пух
кому комірі, легко щипає морозець; свіжий вітерець 
обвіває... Тиша і благодать. Вип’єш чарку, закусиш 
смаженою ковбасою, подихаєш свіжим повітрям, прой
дешся по корівнику, трохи гримнеш на доярок, трохи— 
на фуражирів, і все в порядку — можна іти до кума 
Кирила свіжини попробувати та в підкидного перекину
тись... ’

І
І ХОДИВ би...
Але:
— Дядьку! — гукає якось Діда Очеретяна.
— Чого вам?
А Діда показує на виставлені в шеренгу відра, пе

реморгується з подругами і запитує, як той батько 
Боженко запитував буржуазію:

— Ви знаєте, що це таке?
— Відра...
— А що ними роблять?
— Носять...
— А довго ми будемо носить?
Тут навіть Кудкудачнха — руки в боки:
— Скажи, Пилипе, чому це у людей і механізовані 

кормушки, і вагонетки, а у нас все відрами та відрами? 
Га? Чого?

І пішло...
Хіба вже підеш до кума? Хіба дихнеш вільно? 

Знову бігай, знову мороч голову. Знову підтягай гайки, 
намащуй колеса. Але добилися — є уже і механізовані 
кормушки, і вагонетки. Возіть, катайтеся. Та хіба на 
цьому і край? Куди там!

Минулого літа поставили на фермі доїльний агрегат. 
Все, як у людей. Кума Кирила взяли за моториста. Він 
крутить, робота йде. Але ж техніку треба освоїти, не 
все зразу. Це ж складна річ — то компресії нема, то 
іскра загубиться, то вакуум зникне...

Кум Кирило витре люба, насуне шапку.
— Може, каже, підемо снідати, а тоді вже будемо 

шукати причину.
Як снідати, то й снідати.
Пилип кахикне в кулак:
— Сьогодні, молодиці і дівчата, додоюйте так, як і 

доїли. А вже коли апаратуру наладимо, тоді і перейде
мо на нову справу. Та і худоба нехай потроху привикає 
до механізації..

підеш до кума? Хіба дихнеш вільно?

31 АК і минали дні, тижні. Пилип Затулнвітер не дуже
■ насідав на кума Кирила, а кум Кирило ще менше 

турбував кума Пилипа, потроху крутили мотор, потроху 
привчали худобу до механізації, а доярки, як і раніш, 
справлялись самі. І коли Діда Очеретяна підіймала 
голос, то завідуючий присаджував:

— Чого гарячкуєш? Треба діло освоїти...
Вдвох з кумом все частіше чимчикували вони як не 

снідати, то полуднувати, то просто так перекусити. 
Доїльний апарат стояв у корівнику замість прикраси,і 
дівчата, витираючи на ньому пилюку, тільки ахкали.

— Чого ахкаємо? — питала Діда. — Давайте покли
чемо інженера, організуємо курси і самі освоїмо техні
ку...

І з того часу пішло... Куми освоюють техніку по-своє
му, а доярки по-своєму. Куми з чаркою.та ковбасою, а 
доярки з книжкою та зошитами. Навіть стара Кудкуда
чнха стала зубрити про компресію та про вакуум, і ко
ли куми, розімлівши від поту, копалися біля 
тої машини, вона підходила і тоном бувалого 
запитувала:

— Що, пропала іскра?
— Іди, не заважай, — кричав Пилип, — не 

зуму діло, самі знайдемо...
Проте іскру вони ловили рідко. Доїли корів мало, 

та й не доїння то було, а одна мука. Корови жахались, 
ще тільки зачувши брязкіт в апаратній. Коли їх заво
дили в станок, то кожна несамовито мотала рогами, 
била ногами, хльоскала хвостом... Сам Пилип тягнув за 
налигача первістку Зорьку, а вона, обіпершись всіма 
чотирма ногами і виставивши грізно роги, не підступа
ла ні на крок.

— Брешеш! Привикнеш! Я тебе видою! — кричав за
відуючий.

Вдвох з кумом Кирилом вони, нарешті, впхнули 
Зорьку у станок. Але вона ще більше замотала голо
вою і задибала ногами. '

Зорьці 
ги, кінці
- Я
Пилип

нувся з
- Я
Але тут де не взялася і з одного боку підскочила 

Діда Очеретяна, з другого — стара Кудкудачнха, виби
ли вила з рук, схопили Затуливітра за кожушину.

— Ось я тцбі видою, — грізно сказала Кудкудачи- 
ха. — Дідо, ставай до машини!

Не встигли куми оглянутись, як доярки зайняли всі 
позиції. Зорьку розтреножили, підсунули їй бурячків, і 
вона стояла, мов дитина. Слідом за Зорькою чинно 
йшли і йшли в станки всі інші корови. Машина працю
вала чітко, компресія не зникала, іскра не губилася, 
вакуум не підводив, і Діда Очеретяна, вправно оруду
ючи біля пульту, тільки посміхалася...

— Ти диви! — казав Пилип. — Бачите, куме?
— Бачу, — відповідав той. — То, може, підемо 

снідати?
Та Пилип махнув рукою:
— Ех!.."
Йому вже знов не до сніданку. Що не кажіть, а ді

дам, прадідам і всім прапрадідам було багато легше- 
На них механізація не насідала.

хандрис- 
знатока

твого ро-

накинули зашморг на хрипи, спутали задні но- 
вірьовки міцно прив’язали до стовпа, 
тебе видою!..
поплював у руку, схопив залізні вила і замах- 
усієї сили:

тебе... , V,

що

ейЯКІ
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Еквадор — країна, яка 
одержала назву від лінії 
екватора. який перетинає 
країну. Поблизу від столи
ці міста Кіто встановлений 
обеліск. Тут — лінія еква
тора.

Фото О. ПЕТРОВА.
Фотохроніка ТАРО.
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