
ТРАСИ 
МАРШ
15 лютого завершився турист

ський лижний пробіг КОМСОМОЛЬ
ЦІВ і молоді Кіровограда по міс
цях революційної, бойової і тру
дової слави, присвячений 50-річ- 
ЧЮ Великого Жовтня. Спортсмени 
педінституту, агрегатного заво
ду, школи вищої льотної підготов
ки, технікумів механізації сільсь-

П'ЯТИ 
РУТІВ 
кого господарства, сільськогоспо
дарського машинобудування і бу
дівельного, трудових резервів 
пройшли трасами п’яти маршру
тів.
З щоденника Олексія ТКАЧА— 

керівника групи курсантів школи 
вищої льотної підготовки.

10. лютого. З Кіровограда на

Велику Виску вийшли об 11.30. 
Автомашина з лопатами для очи- 

4 щення снігу, запасними лижами 
повинна була чекати в районі Ле- 
леківського роз’їзду.

11 лютого. Завірюха лютує ще 
більше. З машиною нам не про
битися. Вирішили відправити П 
назад.

У Хмельове прийшли годині о 
п’ятій. На вулицях ні душі...

12 лютого. О 12-й годині взяли 
курс на Добровеличківку. Зда
сться місяць вирішив до кінця ви
правдати свою назву, бо хуга ста
ла ще лютішою. Трохи змінили

маршрут, щоб на шляху було біль
ше населених пунктів. В Юр’ївці 
трапилася пригода. При спуску до 
ставу майже всі члени команди X 
головою провалилися □ рівчак, 
до верху занесений снігом. Виб
ралися при ' допомозі курсанта 
Сергія Лукіна, який трохи відстав, 
а коли помітив наше «зникнення», 
вчасно зупинився.

В Добрій нас не чека
ли — не думали, що 
прорвемося в таку по
году.

(Закінчення на 3-й стор.).

Подяка сестри героя
Далеко від НовоандріївськоТ 

восьмирічної школи тягнуться 
^тежкн, якими йдуть ЮНІ СЛІДОПИ
ТИ. Вже чимало славних Імен ге
роїв, що полягли за визволення 
Тх села, відкрили вони. Полетіли

листи до ватьків І рідних героїв. 
Зав'язалося листування.

А нещодавно піонери аанесли у 
свій журнал гуртка юних слідопи
тів ще одне прізвище. Це Герой 
Радянського Союзу Афанасій Іва
нович Жежеря, який загинув при 
визволенні НовоандрІТвкн.

Згодом стало відомо, що його 
сестра жива в Олександрівні. Во
на щиро дякувала слідопитам, ад
же всі рідні ЖажерІ на знвли, де 
він похований. Вона також розпо
віла учням про свого брата, про 
Його друзів.

М. ЛИТВИНЕЦЬ.

Новгорода святкова
Заквітчані трійки, музика зразу 

зробили Новгородку святковою. В 
урочистій обстановці учасники 
художньої самодіяльності Олек
сандр Дігтяр, Дарів Трибрат І 
Любов Хмара підняли прапор І

запалили факел фестивалю само
діяльного мистецтва.

Потім були цікаві і змістовні ви
ступи у районному Будинку куль
тури. Танцювальна група Спасів
ського сільського клубу а складі 
Миколи Шепепеика, Любові Хма
ри, Миколи Грищенна та Олек-

„Корпус миру“ 
викликає гнів

посланні, — не потребує 
послуг цих новоявлених 
місіонерів».

У ГОСПОДАРІВ СИНІХ ДОРІГ

ІДОНЦМ
евндри Макаренко, вокальне тріо 
з сеяа Митрофаніоки Дарія Три
брат, Клавдія Рохман, Станіслав 
Оодійчук та інші учасники само
діяльності порадували глядачів ці
кавим виконанням.

В другій половині вечора було 
показано п’асу В. Очеретного 
«Серце кличе вперед» у виконан
ні великочечеліївських драмгурт- 
ківців.

І, КОПІЙКА.

Газета «Стандард Тан
занія» публікує спеці
альне послання до сво
їх читачів, яке ілюструє
ться постаттю африкан
ця, що викидає геть 
«добровольця» з амери
канського «Корпусу уМИ- 
ру». Під ілюстрацією 
стоїть підпис: «Корпус 
миру», забирайся до
дому!»

Послання повідомляє, 
що «Корпус миру» ви
кликає гнів і протести 
вільних людей, розбе
щує уми африканської 
молоді. «Африканська 
молодь, — говориться в

Припинити 
бомбардування

У Данії проводиться 
кампанія збирання під
писів під зверненням до 
уряду США з вимогою 
припинити бомбардуван
ня ДРВ. Під цим звер
ненням зібрано вже 10 
тис. підписів. »Конкретну 
підтримку проведенню 
кампанії подають моло
діжні газети і журнали 
«Політіск ревю», «Фріт 
Данмарк», «Фріт фо
рум» та інші, які розси
лають підписні листи на 
адреси своїх читачів.
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Два Дні І дві ночі не вщухала хуртовина. 
НІ пройти, ні проїхати.

— Що ж робитиі — запитують тисячі лю
дей, яких аастапа вона в Дорозі. Запитують 
студенти, що на канікулах, запитують діло
ві люди, Яким — терміново у відрядження. 
Запитують, запитують... Що ж діяти І

І немов відповідь — над засніженим сте
пом гучно рознеслися рокоти моторія. Лі
так!..

З кожним Днем множаться я небі сині 
траси. Наш спецкор М. Успаленко зустрівся 
зі старшим інженером 
марьовим та начальником ____

* ства «Аерофлоту» Г. Беленком І 
відповісти на ряд запитань.

дні пасажири на авіадію пок-

аеропорту М. Поно- 
міського агент- 

попросив

ЦІЛИЙ ДЕНЬ не вщу
хала хуртовина. Во

дії колгоспних автома
шин уже бідкались:
— Як же возитимемо 

корми?
А вночі на вулицях 

Петрового і за його 
околицями линув гул

ПОДІЇ В КИТАЇ
Іноземні кореспонденти повідомляють з Пекіна 

про нову постанову ЦК КПК і Держради КНР, 
що дає групі Мао Цзе-дуна право розпустити 
будь-яку «національну організацію», що розгля
дається як «небажана». Гадають, що ця постано
ва спрямована насамперед проти Всекитанської 
федерації профспілок, де, незважаючи на чис
ленні очистки, очевидно, зберегли свої позиції про
тивники Мао.

Ряд повідомлень свідчить про опозицію групі 
Мао Цзе-дуна в китайській армії. В цьому зв’яз
ку, як передає пекінський кореспондент японської 
газети «Ніхон кейдзай», Мао Цзе-дун дав вказів
ку проводити «культурну революцію» «не зразу в 
усій армії» І сповільнити її проведення там, де є 
«труднощі».

В листівках, які з’явилися в Пекіні, говориться, 
що війська міста Люйшунь (Порт-Артур) «пере
йшли на бік» тих, хто виступає проти групи Мао, 
і придушують маоцзедуністів. Солдати військової 
частини 3125, говориться в листівці, оточили в 
Порт-Артурі близько 200 цзаофанів на одній з 
фабрик І «тримають їх без їжі».

Біля радянського посольства припинились де
монстрації і бешкети хунвейбінів, проте шалена 
антирадянська кампанія в Китаї не затихає. Ан- 
тирадянськими матеріалами рясніють китайські 
газети.

(ТАРС).
V , >

— У ці _ . _. ___
ладають найбільшу надію. Чи задоволь
няє аеропорт їх потреби?

— Число пасажирів у нас збільшуєть
ся, так би мовити, пропорціонально без
доріжжю. Зараз аеропорт деіцо переван
тажений. Тому тимчасово відкрили кіль
ка додаткових рейсів. Зокрема — на Но- 
воархангельськ та інші населені пункти.

Ви маєте на увазі, що ці тимчасові 
рейси влітку — постійні?

— Звичайно. Але влітку аеропорт по
радує пасажирів і багатьма додаткови
ми рейсами, які відкриваємо вперше. 
Петрівці вже мають повітряний зв’язок 
з Кривим Рогом, гайворонні матимуть з 
Одесою. Хочеться закинути докір керів
никам Кремлівського, Устинівського та 
деяких інших районів, де занадто повіль
но йде спорудження будинків аеропор
тів, їх електрифікація, телефонізація.

— А як далекі рейси?
— Тут для Кіровоградщнни справжній 

сюрприз. Найближчим часом відкрива
ється пряма, безпересадочна лінія Кіро
воград — Москва. В столицю нашої

Батьківщини тепер з обласно
го центру можна буде дістати
ся за дві години.

Крім того, такі ж рейси від
криваються з Кіровограда на 
Харків, Донецьк, Запоріжжя, 
Львів та до ряду інших міст.

— А чим сільськогосподар
ська авіація порадує хліборо
бів області в ювілейному році?

— Трудівники полів Кіровоградщнни 
покладають на нас все більші надії. І 
це не випадково. Адже в найоптимальні- 
ші агротехнічні строки обробити міне
ральними добривами та отрутохіміката
ми 1 154 000 гектарів площ — під силу 
лише нам, авіаторам.

— Це план на 1967 рік?
— Так. Але не лякайтеся такої великої 

цифри. Врахувавши наші можливості, 
ми вирішили в ювілейному році взяти 
підвищені соціалістичні зобов'язання — 

Обробити 1 180 000 гектарів посівів.
Єдине, що нас тривожить — це пода

ча міндобрив у літак. Як не прикро, але 
майже в усіх господарствах досі це роб
лять вручну.

Користуючись нагодою, хотів би пора
дити всім механізаторам області, щоб 
перейняли досвід вантаження міндобрив 
у літак у молодих раціоналізаторів-внна- 
хідників колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
воархангельського району. Вони сконст
руювали механізм, який виконує цю ро
боту буквально за 2—3 хвилини і замі
нює працю шістнадцяти колгоспників. 
Здорово!

КРІЗЬ СНІГОВІ 
ЗАМЕТИ

тракторних моторів. 
То механізатори ра
йонного шляхового від
ділу розчищали заме
ти. Вдивляючись у тем
ряву, впевнено вели 
свої бульдозери Вя
чеслав Гріненко, Мико
ла Омаровський. До
помагали й колгоспні 
механізатори.

На ранок головні 
шляхи були звільнені 
від снігу. Комсомо
лець Іван Романько 
доповів:
—' Автомашини піш

ли...
Л. СЛЮСАР ЕНКО, 

інженер Петрівсько- 
го шляхового від
ділу.

уСТИВддр

Нккодіяль^
^ИСТГЦГВД

На фестивалі самодіяльного ми
стецтва, присвяченому 50-річчю 
Великого Жовтня, і успіхом вис
тупив комсомольсько-молодіжний 
ансембль «Світлофор» Помічнян- 
ського клубу залізничників. Особ
ливо сподобалася українська 
народна пісня «Спомин» у вико
нанні Ярослави Чайки.•

На знімку: на передньому 
плані — співе» Ярослава ЧАЙКА. 

•910 О. ГОНЧАРЕНКА.
»----- ------------



/. " ■ ....... _ _ Революційна історія рідного краю
»------------- -----------------—---------- -------------------------------- —-----------П

Жовтнева історія рідного краю. Вона починалася революційною піс
нею, рушничним пострілом, починалася вірою в сонячний день, словом 
ленінської правди... Ми відливаємо деталі для посівних машин, ростимо 
пшениці, складаємо пісню про наші діла і про наших батьків — ми пишемо 
історію живу, комуністичну. Вірніше — ми продовжуємо історію, початок 
якої кров’ю і потом креслило старше покоління. І ми повинні, ми, молоде 
покоління, хочемо знати цей початок.

И Відкриваючи статтею викладача педінституту П. М. Безтаки нову рубри
ку «Революційна історія рідного краю», редакція сподівається, що учасни
ки революційних подій, перші комсомольці, ударники перших п’ятирічок, 
а також науковці, читачі поповнюватимуть її цікавими матеріалами.

військово-революційний комітет ра-

ПОЧАТОК
ГРУДНЕВА РЕЗОЛЮЦІЯ

Сьогоднішнє наше місто розростає
ться, сміється. А п’ятдесят років то
му воно було сірим, запиленим і 
злим. Злим па нестатки, на багатіїв, 
на існуючий лад. Спалахи від по
стрілів у дні Жовтневого збройного 
повстання в Петрограді стали сяйвом 
для трудящих, сонцем у прийдешні 
роки.

У Єлизаветграді першими заявили 
про недовір'я буржуазно-націоналіс
тичній Центральній раді і висловили 
свою готовність підтримати Радян
ський уряд усіма силами і засобами 
робітники найбільшого в місті заво
ду Ельворті.

«Ми, робітники заводу Ельворті, — говори
лось о ухваленій резолюції, — в револю
ційній Росії визнаємо тільки ту владу, яку 
висунув II Всеросійський з’їзд «Рад робітни
чих. солдатських І селянських депутатів».

На початку грудня 1917 року у 
місті, як і по всій Україні, йшла ^під
готовка до І Всеукраїнського з’їзду 
Рад. Висунутий 
ми робітниками
В. М. Спрепжин узяв участь у ро
боті з’їзду і був обраний до складу 
першого Українського Радянського 
уряду.

Декрети І Всеукраїнського з їзду 
Рад. що відбувся 11 —12 грудня в 
Харкові, і утворення Українського 
Радянського уряду різко змінили 
співвідношення класових сил на Ук
раїні на користі» Радянської влади. 
Все ширші маси трудящих згуртову
вались навколо більшовиків. Трудя
щі Є.'імзавстграда наполегливо вима
гали вигнання з міста представників 
Центральної ради, переобрання міс
цевої Ради і вигнання з неї есеро- 
меншовицьких угодівців та націона
лістів. Робітники заводів Ельворті, 
Шкловського і Гомбсрга на спільно
му мітингу 19 грудня 1917 року одно
стайно ухвалили таку резолюцію:

«Вважаючи Діяльність нашої Ради недос
татньо революційною в боротьбі Із спекуля
цією, саботажем І загальнодержавною ' роз
рухою, ми вимагаємо негайного персобраннє 
Рад, які тепер но виражають волі широких 
робітничих мас, ми вимагаємо, щоб еони пов
ністю стали на захист Інтересів робітників, 
солдатів І селян, щоб тут, на місці, проводи
лись декрети І постанови Ради Народних Ко
місарів».

Коли йшли перевибори Рад, від за
водів обиралися тільки робітники- 

’ більшовики або ті безпартійні", що

Рада в 
діяльність. 
Єлизавет-

єлизаветградськи- 
делегат-більиіовик

що

стояли на більшовицьких позиціях. 
До президії Ради були обрані біль* 
шовики Т. Гуляницький, Я. Шканд, 
Т. ПоволоцькиГі, М. Теличко, а чле
нами виконкому — М. Чернишов, 
М. Дичков, В. Спренжип, П. Біло- 
конь, Г. Кочерещенко, й. Могилев- 
ський, А. Щерба та інші.

Так есеро-меншовицька 
місті припинила , свою 
Щиро вітали робітники
градську Раду в більшовицькому 
складі. На заводі Ельворті в той же 
день, 21 грудня, з цього приводу в 
усіх цехах відбулися мітинги. Ви
конком Ради ухвалив рішення про 
створення нових загонів Червоної 
гвардії для боротьби з ворогами ре
волюції. Скоро виконком було пере
творено у військово-революційний 
комітет.

ТРИДЮИМОВКИ СЛУЖАТЬ 
РЕВОЛЮЦІЇ

Першочерговим завданням рево
люційних сил міста була ліквідація 
органів Центральної ради, які охо
ронялися добре озброєними загона
ми гайдамаків. У червоногвардійців 
же не вистачало зброї. Та незабаром

/ом'з робітниками розв язав це зав- 
~ ----- - Ельворті

Бсзвср- 
___ захопили 

кілька вагонів зі зброєю на залізішч- 

бдержалп близько 200 
револьверів, багато 
6 тридюймових гар- 
ящиків снарядів до 

снаряди і гранати 
сховали в примі; 
щенні колишньої 
заводської їдаль
ні, а дві гармати 
доставили на под
вір’ї.

Свій арсен а л 
червоногвард і й- 

ці поповнили також за рахунок кава
лерійського училища, де їм вдалося 
захопити частину зброї і коней.

Діставши зброю, партійний комітет 
більшовиків зразу ж доручив члено
ві завкому Бондаренку провести на 
заводі додатковий набір до Черво
ної гвардії. Які раніше, перевір
ка вступаючих була детальною. Не
зважаючи на есеро-меншовиц ь к у 
контрреволюційну агітацію, набір про
йшов успішно. Протягом одного дня 
в солдати революції добровільно 
вступило понад 600 робітників заво
ду Ельворті.

Озброєні загони Червоної гвардії 
було переведено на казармепий 
стан. 26 січня 1918 року на загаль
них зборах єлизаветградської пар
тійної організації обрали 'штаб Чер
воної гвардії. Начальником штабу 
призначили більшовика Михайла 
Чернишова. Через два дні на заклик 
військового революційного комітету 
в Єлизаветграді почалося збройне 
повстання проти буржуазно-націона
лістичної ради.

(Закінчення в наступному номері).

данйя. Робітники заводу 
Замуленко, Варфоломеев, 
хин, Приходько та інші

.........-- --
цій станції Єлизаветград. Черврпо- 
гвардійці 
гвинтівок, 20 
ручних гранат, 
мат, більше 10 
них. Гвинтівку

• і

Hô фото: члени бюро ко.чсомольсччого оссоедку друїсоіз м. Єг.изйєетгреда C. РА- 
ЗУМОВСЬКИЙ, І. САГАЛ, М. САРЛПІН.

У КАБІНЕТІ першого секретаря Віктора Вовченка уро
чистість. Біля столу — прапор районної комсо

мольської організації. Поруч — бюст найдорожчо, 
людини, ім’ям якої названо Спілку молоді — Воло
димира Ілліча Леніна.

Тут іде обмін комсомольських документів.
Ось до кабінету заходить невисокого зросту, із 

засмаглим обличчям хлопець. Це Микола Частков- 
ський, шофер з колгоспу імені Карла Маркса. При
вітались. Перший секретар райкому комсомолу і мо- 

_   и ! , — ~ ■    ■■■■■ '-ш-—.идадааи—ю

комсомольський квиток
1067 року

В ДЕНЬ ДВАДЦЯТИЛІТТЯ
лодий водій ведуть розмову про будні трудівників 
села. Про себе Микола говорить коротко:

— Працюю, щоб не було соромно...
А Галина Шатківська розповідає про свою роботу 

ланкової. Разом з дівчатами вона виборола 309-цент» 
нерний урожай цукрових буряків з гектара. А зараз 
дівчина доглядає корів.

Сьогодні у Галини подвійна радість. Новий комсо
мольський квиток вона одержує у день свого двад
цятиліття. На поздоровлення райкомівців відповідає 
словами щирої'подяки, обіцяє здобути нові успіхи в 
труді.

Один за одним заходять в кабінет хлопці й дівчата. 
З кожним необхідно поговорити відверто про успіхи 
і невдачі. В райком ідуть з радістю, щоб її подвоїти, 
з горем, щоб його поділити навпіл.

А люди йдуть і йдуть. Урочисті, зосереджені.
З кабінету один за одним виходять Лідія Стасюк, 

потім Надія Ліченко, згодом Володимир Лошатин- 
ський. В руках тримають щойно одержані червоні 
книжечки — квитки членів ВЛКСМ, на грудях пломе
ніють значки. Цього дня майже всі комсомольці ар
тілі імені Карла Маркса організовано обміняли свої 
документи, поділилися планами на майбутнє, говори
ли про підготовку до зустрічі ювілею Радянської, 
влади,, про місце кожного в комсомольському 
строю.

Л. ЛИПА.
с. Ульяновка.

ВИБУВ... «МЕХАНІЧНО»мрія
ПРО
„М Р І Ю“

Якщо воно з'явиться у 
нашому шахтарському 
місті, молодь обов’язко
во назво його «Мрія». 
Бо занадто вже довго 
хвилює воно нашу уяву.

Мова йде про моло
діжне кафе, яке кілька 
років збираються від
крити в Олександрії. За
йдіть на фабрики і заво
ди, побувайте в техніку
мах і училищах — почує
те розмову про красиві, 
зі смаком розставлені 
столики, чашечки кави, 
цікаві вечори.

Начальник відділу ро
бітничого постачання 
комбінату «Олександрія-0 
вугілля» тов. Нечаев ще 
в 1965 році обіцяв, що 
молодіжне кафе буде 
відкрите.

Та й досі олександрій
ська молодь мріє про 
«Мрію».

А. НЕВІДОМИЙ, 
А. КОХАН.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

Вона квапиться. Тільки-но дівча
та сказали, що хтось дзвонив з 
райкому комсомолу. Залишила 
роботу на фермі. Спішила до п'я
тої години вечора зв’язатися з 
райкомівцями по телефону.

— Це Людмила Гнила, — мови
ла, піднявши трубку. — Кликали 
мене?.

Почула голос першого секрета
ря райкому комсомолу Олександ
ра Усатенка.

— Чому не везеш нікого на бю
ро? — запитував різко. — У ва
шій організації зовсім мізерний 
ріст. Невже немає кого готувати?

Якусь мить мовчала. Потім, зітх
нувши, коротко відповіла:

— Ми тут поговоримо з дівча
тами, хлопцями.

— Дивись мені...
Увечері секретар комсомоль

ської організації колгоспу імені 
Кірова Людмила Гнипа зустрілася 
з групкомсоргом першої бригади 
Григорієм Литвином, розповіла 
про розмову з Усатенком.

Хлопець, зсунувши на потилицю 
шапку, відповів:

— Та в мене нема кандидатів. 
Той одружився, та — матір’ю ста
ла... До речі, що мені робити з 
Галиною Тютюнник? Вже дев’ять 
років членських внесків не пла
тить. І Тетяна Шишка така ж...

Незабаром Григорій попросту
вав до клубу. А він зачинений. 
Вирішив зустрітися з кимось зі 
своїх ровесників в артільній кон

торі. Подавсь туди. На дорозі Ми
колу Петренка, колгоспного трак
ториста, здибав. Після короткої 
розмови про клуб запитав меха
нізатора:

— Ти чого в комсомол не всту
паєш?

— Та... Мені ніхто не пропону
вав, як вчився в 
школі, а тепер...

— А тепер я 
пропоную тобі. 
Завтра приходь до 
клубу, заповнимо 
анкету. - А через 
кілька днів поїдеш 
в Олександрівну на 
бюро райкому.

— Як же це?.. Я ж... Просто не
сподівано...

Того ж тижня Миколі Петренку 
було вручено комсомольський 
квиток.

...Запитую його про сільські 
новини. А він, Микола Петренко, 
ніяковіє.

Починаю розмову про комсо
мольські доручення. Микола ні
коли їх не мав.

— А як же тебе готували до 
вступу в Спілку?

— Статут пропонували прочита
ти...

Таких, як Микола Петренко, на 
жаль, не одиниці. Не попрацював
ши, як слід, з юнаком чи дівчи
ною, пропонують йому одразу 
стати членом Спілки. А потім про 
них забувають. Тому й трапля
ються такі байдужі, як Галина Тю
тюнник та Тетяна Шишка. Тому й

непомітний ріст комсомольських 
рядів у районі. Бо ж одні посту
пають, інші вибувають з комсо
молу «механічно».

«Механічно вибув». Як звучить 
ця фраза?..

Завітавши в райком комсомо
лу, згадав про Галину Тютюнник

рора». Ми нічого не можем так 
швидко зробити. Скажіть тому 
кореспонденту, щоб не їхав до 
нас. Бо... скажіть, захворів наш 
секретар. Без нього не знайдеш 
отих механічно вибулих комсо
мольців.., Спробуй знайти вітра 
в полі...

ЩО ВІТРИЛА
та Тетяну Шишку, односельчанок 
Миколи Петренка. Вирішив поди
витись їх облікові картки. Споді
вався, матиму хоч короткі відо
мості про комсомолок. Але в 
картці Тетяни Шишки не було за
писів ні про освіту, ні про місце 
роботи. Завідуюча сектором облі
ку Тамара Плакуіца лиш руками 
розводила:

Ніяк не збагну, чому це так 
сталось...

Кажу про свої наміри проїхати 
в «Аврору», де останнім часом 
виключили багатьох з комсомолу. 
Вона розгублено дивиться на ме
не. А через кілька хвилин зали
шає кабінет.

В обідню пору ненароком зай
шов в інструкторську. Задзвонив 
телефон. Беру трубку і чую за
клопотаний голос:

Райком?.. Це-з колгоспу «Ав-

ЗАСМУЧЕНА
Середнього росту, рум'янощо

ка, Катя Шуліка, стоїть біля столу 
і засмучено говорить:

— Та як же оцей квиток роз
крити? Ось подивіться на мою 
фотокартку...

Друзі обступили дівчину. Го
монять:

— Зовсім не схожа...
Справді, фотокартка Катерини 

Шуліки, щойно прикріплена в но
вому . комсомольському квитку, 
була сірою, брудною. Зображен
ня затуманене, невиразне.

Хлопці й дівчата заспокоюють 
Катю:

~ Не бідкайся. Наші фотознім- 
китеж не .кРащі... А он глянь...

На дивані видніється безліч фо
тознімків для квитків. І всі низь
коякісні. Але райкомівці нашвид- 
коруч наклеюють фотокартки, ви-



ТРАСИ П‘ЯТИ 
М A PIIIP.V ТІВ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
13 лютого. Майже весь день бу- 

«и з школі, познайомилися з уч
нями, викладачами. Провели на
діть товариську зустріч з боксу. 
0 5-й годині разом із громадсь
кістю райцентру провели мітинг 
біля могили воїнів, що загинули 
тут під час Великої Вітчизняної 
війни.

Після мітингу в актовому зал! 
школи зустрілися з молоддю. Роз
повіли про наш похід, слухали ці
каву розповідь колишнього учас
ника Нозоархангельської підпіль
ної групи т. Фрединського про її 
дії під час Вітчизняної війни.

14 лютого. За три кілометри до 
Вільшанки нас зустріли місцеві 
лижники. Разом з ними прийшли 
е райцентр на мітинг. На ньому 
виступили райвійськком Л. Д. По
пов, секретар райкому ЛКСМУ 
Леонід Наконечний, школярка 
Людмила Дученко, представник 
нашої команди Микола Лисенков.

Увечері — тепла зустріч з тру
дящими району. Центральною по
дією вечора була розповідь вчи
теля, майора у відставці І. І. Бур- 
жаса про боротьбу трудящих ра
йону проти німецько-фашистсь
ких загарбників.

Потім — спільний концерт, тан
ці, змагання команд веселих і ви
нахідливих.
З розповіді Б. РУДЕНКА — керів

ника групи педінституту
Шлях нашої групи пролягав 

маршрутом Кіровоград — Нова До побачення, Добровепичківко. Попереду — шлях на Вільшанку. 
Фото О. ГОНЧАРЕНКА.

Прага — Петрове — Червона Ка
м’янка —• Онуфріївна — Кірово
град. Як і іншим учасникам про
бігу, нам довелося більшу части
ну двохсоткілометрового маршру
ту долати за сильної завірюхи.

На шляхах зустрічали занесені 
снігом автомашини, у 25-градус- 
ниу мороз сніг різав обличчя, йти 
іноді доводилося, як альпініс
там, —• тримались за мотузку. Що 
в Аджамці, коли негода тільки 
починалась, одна з колгоспниць 
зауважила: «І яка це мати в таку 
погоду випустила вас?»

Можемо зараз сказати: всі учас
ники походу витримали труднощі 
й виконали поставлене завдання. 
Звичайно, погода обмежувала 
можливості наших зустрічей з 
трудящими. І все ж вони були 
майже в кожному населеному 
пункті.

Особливо запам’яталося пере
бування в Новій Празі. Ми бачи
ли, з якою любов’ю тут зберіга
ють пам ять про події Великої 
Вітчизняної війни. В середній шко
лі про героїку тих днів розпові
дають кілька стендів. Обладнано 
куточок колишнього учня школи, 
партизана Бориса Клименка, який 
героїчно загинув. «Червоні слідо
пити» листуються з трудящими 
Латвії, сини якої загинули під час 
визволення Нової Праги. Учні по
бували в Севастополі, в учасників 
оборони міста-героя.

Взагалі, вражень багато. І від 
подоланих незгод, і від теплотй 

зустрічей з тими, хто відстоював 
нашу землю від фашистського по
неволення, хто зараз здобуває 
трудові перемоги.

Підсумки підбиває начальник 
міського штабу по проведенню 

походу Віктор ТИМОФЄЄВ
Приємно усвідомлювати, що 

снігова стихія не перешкодила 
проведенню походу. Його успіш
не закінчення свідчить про загар
тованість, наполегливість, високу 
волю його учасників.

Під час переходу лижники про
йшли в загальній кількості 780 
кілометрів. Найбільші маршрути 
здолали групи факультету фізич
ного виховання педінституту (200 
кілометрів) та школи вищої льот
ної підготовки (170 кілометрів).

Лижники побували в 48-ми на
селених пунктах. Проведено по
над ЗО зустрічей з молоддю, 
учасниками Великої Вітчизняної 
війни, трудівниками міст і сіл, 
прочитано 16 лекцій, організовано 
кілька концертів.

ЗЛІТ „ЧАЙКИ“
Вже другий рік Кремгесіаеька Р»* 

йонна рада Союзу спортивних това
риств І організацій разом з районним 
комітетом ДТСААФ проводять тради
ційні змагання з волейболе, присвя
чені пам'яті Героя Радянського Сйю* 
зу І. К. Конька. Протягом двох міся
ців тривали нині ці змагання. Почес
ний приз виборювали команди деся
ти колективів фізкультури. Основні 
боротьба розгорілася між минулоріч
ним переможцем командою «Дніпро» 
І командою «Чайка*. До фіналу вони 

дійшли без поразок.

«Чайка», вигравши зустріч з рахун
ком 3:0, стала переможцем I волода
рем почесного призу.

М. ЗБРО, 
головний суддя змагань.

ВИЗНАЧНЕ 
ДОСЯГНЕННЯ

КИЇВ. (РАТАУ). Новий світовий ре
корд в бігові на 60 метрів для закри
тих приміщень встсновив спортсмен з 
Дніпропетровська Федір Панкратов — 
6.4 секунди. Попередив досягнення з 
дванадцятирічним «стажем» західноні
мецького атлета X. Фюттерера поліп
шено на 0,1 секунди.

Цей визначний результат радянсько
го спринтера зареєстровано на зимо
вій першості України, що проходить 
в Києві.

СУПЕРНИКИ 
ЗБІРНОЇ

РИМ. |ТАРС|. Футболісти збірної 
СРСР прилетіли в п'ятницю з Юго
славії в Італію. Передбачається, що 
32 лютого на Олімпійському стадіоні 
в Римі вони зустрінуться в матчі з 
командою аРома», а першого березня 
у Флоренції зіграють з «ФІорентІ- 
ною».

НА ПРИЗ 
„Советского спорта“

В третій день змагань футболістів 
на приз газети «Советский спорт» в 
душанбінській групі лідерство захо
пив алма-атинський «Кайрат», який з 
рахунком 2:0 переміг «Крила Рад» 
(Куйбишеа).

У матчі аПахтакора» І донецького 
«Шахтаря», який щодо напруження 
нагадував літні зустрічі, найважче до
пелось воротарям. Мокре поле, слизь
кий м'яч І — десятки ударів по воро
тах... Півзахисник Равшан Юнусов 
двічі — на 50-й І 03-й хвилинах — ус
пішно завершив багатоходові комбіна
ції. «Пахтакор» виграв — 2:0.

Зустріч між командами «Чорномо
рець» (Одеса) І «Динамо» (Мінськ) 
відбулась на засніженому батумсько
му стадіоні. Гра закінчилась перемо
гою мінчан — 3:1 (2:0).

Кутаїські торпедівці грали з •ре
йнським «Араратом» на Центрально
му стадіоні в Кутаїсі. Цікавий матч 
Приніс перемогу торпедівцям — 4:2.

(TAPCI.

— Тут па мене попередні виступаю
чі наклеп зводили. Я не обмовився, са
ме так, наклеп. Я маю на увазі потер
пілу Синичкіну. От ви — я знаю вас, 
товариші мої дорогі, — дехто вже по
думав, а он Кульбабін навіть рота роз
крив, щоб крикнути: «Критику затиску« 
вати нічого, сідай!» А я не сяду. На* 
сидівся, поки вн тут даремно змагалися. 
Критику, можяа сказати, навіть люблю.

Можна було б прямо відрубати: «Не
правильно ви, товаришу Зайченко, зро
били, коли побачили, що хуліган до ди
спетчера пристає».

Я й так усе зрозумів би. Та ви мене 
при всіх боягузом назвали. Я скажу 

’ вам: даремно! От ви запитали, мої до*

рогі, чому я закрив очі і відвернувся, 
коли побачив, як цей безсовісний хулі
ган кинувся до нашого диспетчера? За
питали? Ні...
Отож.
А я вам пояснив би, чому так ви

йшло. І ви мене боягузом не назвали б. 
Та і який же я боягуз?! Ви он, коли до 
директора в кабінет заходите, стукає
те. А для чого? Скажете, культуру 
свою показуєте? Ні. Боїтесь. А я можу 
просто так, не стукаючи, влетіти. Який 
же я боягуз?

А тут відвертався й очі заплющав, 
в інший бік закрокував. Це від сорому 
.та образи.

Образливо мені стало. В наш час є он 
такі типи, як оцей нахабний хуліган. 
Ми, можна сказати, в космос підскочи
ли. Вже навіть кілька чоловік туди по
слали, а він до Синичкіної пристає, та 
ще й з ножем. А воно ж, любі, так і лю
дину можна перелякати, не те що на- 
хуліганити. Ось тому я й очі заплющив

Товариш Зайченко мае слово
і геть побіг. Не можу я гидоти такої тер
піти. А що мені було робити?

Кричати незручно. А ось товаришка 
Сииичкіиа кричала. Так. На всю Іванів- 
ську кричала. Ніби її різали. Візьміть 
до уваги, товариші, серед вулиці о два
надцятій ночі кричала. Сором вам, то
варишу диспетчер! Навколо ж люди 
після трудового дня спати лягли, а 
ви — кричати. Так і розбудити всіх 
можна. І даремно, як бачите, кричали, 
Живі, здорові. Мабуть, знайомий хулі
ган попався, налякав тільки...

Ну, що ви мене перебиваєте?.. Дру
жинники, кажете, підоспіли? От і добре. 
Молодці! Вони хлопці сильні, до того 
ж руки у них вільні, а в мене — аво
ська з кефіром.

Значить, дружинники?.. Молодці! Да- й 
ремно я й не вечеряв і не спав усю піч. Я 
«Раптом... —думаю. — Що тоді дирек- •< 
тор скаже?».

Отже, ви іншим разом їх і кличте. А 
то почали па зсю вулицю моє ім’я ви- І 
крикувати. Якби він вас покинув і при
став до мене? Ви, певно, дременули б Я 
від гріха, а я — пропадай з авоською?

Закінчую, торариші. Все зрозумів. І 
якщо іншого разу цей хуліган нападе 
на диспетчера товаришку Синичкіну,. я, і 
можливо, не стерплю і тоді... Тоді я у 
сам... дружинників покличу.

В. СОКУРЕНкО.

м. Мала Виска.

готовлені олександрівськими хал
турниками, заповнюють графи 
кзитчів. І секретар райкому ком
сомолу Емма Галицька спішить 
вручити нові документи молодим 
колгоспникам, робітникам. А в ко- 
ркдорі чути голос інструктора:

— Хто там ще?

БЕЗ ВІТРУ?
Катя Шуліка одійшла від своїх 

односельчан, стала біля вікна і 
зажурено дивилась надвір.

— Через отакий фотознімок на
грій, зіпсовано? —- питаю.

В її очах блиснули ліхтарики:
А хіба це дрібниця? Назав- 
отримала квиток, а з нього 

-Робили... Та й як я готувалась до 
4-ого дня! Он були дівчата з цук- 
р--«воду. їх хвалять за працьови-

11.35 _ Художній фільм «Гра на 
своєму полі». (Кіровоград).
15.30 — «Сяйте, ленінські зорі», 
(Передача з Донецька). 16.00 — 
Для юнацтва. «Шлях о науку». 
Олімпіада. (М), 17.00 — «Людина 
І закон». (М). 17.20— «До світ
ла». Тележурнал, (Передача з 
Львова), 17.50 — Телеоісті, (К).
18.20 — Слухачам шкіл основ 
марксизму - ленінізму. Історія 
КПРС, «Партія с період завер
шення побудови соціалізму». 
(1946—1958 рр.), (М), 19.00 —

«Самодіяльні композитори юві
лею Радянської влади». (Львів), 
19,40 — До 50-річчя Великого 
Жовтня і встановлення Радянської 
влади на Україні. «50 паралелей 
епохи», (Передача з Одеси), 
20.19 — «Молодість». Фільм-
концерт. (К). 20.40 — Толенови- 
ни. (М). 21.00 — «Чос, упереді» 
Художній фільм. І сорія, (К), 
22.10 — «Одеська консерваторія 
їм. А. Неждановоі», (Передача з 
Одеси),

Вівторок, 21 лютого. Перша 
програма. Ю.30 — Голубий ек
ран — школярам. «Переробка жи
рів», (Кіровоград). 11.00 — Те- 
леновини, (М). 11,15 — Теле
фільм. Композиція на вірші 
М. Джаліля. (Кіровоград). 11.35 — 
Художній фільм «Гадюка». (Кі
ровоград), 16.50 — Для школя
рів і молодших школярів. С, Ба- 
руздін, «Йшов по вулиці сол
дат...» Телеспектакль, (М),
17.30—«Казка про попа І. робіт

ника його Балду». Мультфільм, 
(К). 18 00 — Телевісті. (К),
18.20 — Слухачам початкових по- 
пітшкіл. Біографія 8. І. Леніна, 
«Засновник першої в світі соціа
лістичної держави», (М). 19.00 — 
«Час, упероді» Художній фільм. 
Друга серія. (К). 20.30 — Теле- 
нооини, (М). 21.00 — «Музич
ний маяк». (М). 21.15 —«Гіганти 
збираються в Києві», (До фіналу 
першості СРСР з баскетболу), 
(К), 21.50 — «Пісня — подруга

наша». (К). 22.20 — С, Лом —
«Вірний робот». Телеспектакль, 
(К). Друга програма. 11.15 — 
«Гвардійці», Кінонарис. (М), 
11.35 — «Слухай, солдаті»
Фільм‘концерт. (М). 12.00 —
«Подих моря», Теленарис. (М).

Понеділок, 20 лютого. Перша 
"Рограмв. и.15 — Телефільм «За 

перевалами», (Кіровоград),

тість, а мене після школи послали 
на курси друкарок. Закінчила їх. 
І тепер без роботи ходжу. Ніде 
влаштуватись в районі за спеці
альністю. ! так не тільки зі мною.

Дійсно, не лише Катя Шуліка, 
комсомолка з Красносілки, бід
кається тепер. Більшість з тих, хто 

вчився в Олександрівці на курсах 
друкарок, працюють нині не за 
спеціальністю або зовсім сидять 
без діла. Катя вирішила готувати
ся до вступу в педагогічний інсти
тут. Хоч І не переконана, чи лю
бить професію педагога.

В Івангороді ніхто з випускни
ків середньої школи не залишив
ся працювати поруч своїх батьків, 
старших братів, сестер.

А райкомівці, комсомольські ак
тивісти села не спромоглися по
кликати цих хлопців і дівчат ра
зом вершити добрі діла.

ВАТАЖОК ДИВУЄТЬСЯ...
Комсомольський ватажок дивує

ться:
— НОП. А що 

------------ це таке? В нас 
на цукрозаводі про 
це не говорили з 
молоддю...

В райкомі про 
наукову організа- 

_______- цію праці теж 
мовчать...

— Як же з молодими спеціаліс
тами ви працюєте? — цікав
люсь. — Рада молодих фахівців 
сільського господарства діє?

Емма Галицька тривожиться:
— Яка рада?.. Ну, маємо список. 

Більше шістдесяти спеціалістів на
раховується. Якось в районному 
управлінні сільського господар
ства збирали всіх агрономів, зоо
техніків. Наш інструктор теж був.

Оце і вся робота...
Райкомівці стоять також осто

ронь професійного навчання мо
лоді. Навіть про трактористок, 
яких агітували вступати в учили
ще, забули. З 25 дівчат-механіза- 
торів лише 7 працюють.

— Чому це так?
Відповідь коротка:
— Дівчата виходять заміж. І за

лишають машини...
* * ♦

Розповів лише про окремі не
втішні справи в Олександрівсько- 
му районі. З цим мириться секре
тар райкому комсомолу Олек
сандр Усатенко, на це байдуже 
споглядають його перші поміч
ники — члени бюро РК ЛКСМУ.

Часом райкомівцям підказують:
— Знову забули, що слід по

всякчас дбати про поповнення 
комсомольських рядів.

Або:
— І ще один недогляд — член

ські внески не сплачуються.
І чути тоді телефонні дзвінки. 

Мчать в села працівники райкому. 

Сипляться вказівки, починається 
штурмівщина. Ало тільки не 
справжня дієвість. Проте ватажки 
молоді Олександрівіцини забува
ють, що одна з найперших їх тур
бот — турбота про чистоту рядів 
Ленінського комсомолу, про те, 
щоб кожен член ВЛКСМ був 
прикладом’ ідейної переконанос
ті, творчого ставлення до праці. 
А ще не пам’ятають, що мають 
знати якнайбільше про кожного 
юнака чи дівчину. І не тільки про 
те, який комсомолець на фермі чи 
в цеху, а й чим він живе, зали
шивши трактора, впоравшись з 
роботою в цеху.

Юнак зробив невірний крок. 
Саме комсомольському ватажкові 
варто б з’ясувати, де корінь зла, 
якщо справді винен, покликати до 
відповідальності, а є потреба — 
показати йому світлу стежину. 
Бо ж що вітрила без вітру, без 
керманича?

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»
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«Георгіус Дрогобич де Русіа!» Юрій 
Дрогобич з Русії Великий інтерес ви
кликала не так давно звістка про те, 
що у фондах Дрогобицького краєзнав
чого музею виявлено портрет цього 
ученого і поета XV століття.

Повідомленням зацікавились багато 
наукових закладів, редакції енциклопе
дій, історики та бібліографи в СРСР і 
за рубежем. Ще б пакі Автор «Юдіціуму 
Проностікон» — першої друковаш/ї кни
ги, написаної русином! Це одна з неоага- 
тьох інкунабул, виданих до 1500 року. 
Але де вона? На жаль, у нашій країні 
її немає. Радянський дослідник, канди
дат історичних наук Я. Д. Ісаевич чи
мало попрацював, щоб відшукати слід 
рідкісної книги. Рим — тут вийшла 
друкарським способом чудова наукова 
робота. Болонья і Феррара — місця, де 
жив і творив Юрій Дрогобич. Берлін, 
Відень, Варшава, Майнц, Прага, Любек 
— міста, в яких бував або мТг бу
вати вчений.

«>>

Але всі розшуки були марні. Нареш
ті тоненька ниточка привела у Краків, 
потім в Тюбінген і Штутгарт (ФРН). У 
каталогах Тюб і н ганського університету, 
Вюртемберзької кранової бібліотеки, 
фондах Ягеллонського університету 
значаться твори «Гсоргіуса (Юрія) 
Дрогобича де Русіа».

В розшуки включились дослідники 
різних країн. Копітка'праця вчених по
ступово змалювала особу дрогобицько
го Колумба науки.

Поет, філософ, математик, астроном, 
медик, доктор багатьох наук. Цс він в 
«Юдіціум Проностікон» розрахував рух 
небесних світил і завбачив два місячних 
затемнення з точністю до хвилини. Це 
він вперше згадав у друкованому ви
данні Москву, Вільнюс, Львів, Дрого
бич і вказав їх координати. Юрію Дро
гобичу приписують авторство першого в 
історії медицини друкованого тракта
ту «Карміне де уріпарум» (Юдіціус), в 
якому викладено основи лікування.

Недавно земляки ІЧріИ дриіиипча 
одержали довгождану бандероль з 
фотокопією книги «Юдіціум Проно- 
сгікон», зробленою доктором Петером 
Амелупгом у Вюртемберзькій бібліоте
ці Штутгарта.

Ось слова з віршованого вступу до 
трактату;

Хай дуже далекі від наших очей 
простори Всесвіту,

Але близькі вони для розуму 
людини!

Важко повірити, що ці рядки написа
но майже. 500 років тому, настільки су
часно вони звучать.

Поки що ми дуже мало знаємо про 
життя і науковий подвиг Юрія Дрого
бича з Русі/ Але розшуки тривають, три
вають у співдружності радянських, поль
ських, німецьких та італійських дослід
ників.

В. ЄВЛАМПІЄВ, 
кор. РАТАУ.

M. Дрогобич.

4 Ж
Відділ веде кандидат 

у майстри цпорту 
Г. ДУБІВКА

РІДКІСНА 
ВИСТАВКА

виставку рідкісних 
приватних колекцій у Дрез
дені працівник готелю 
Штраух подав 500 тисяч 
анекдотів. Але жюрі ви
ставки визнало найціннішою 
колекцію Пауля Хінтце. В 
ній була велика кількість 
філософських і релігійних 
документів — від єгипет
ського папірусу 3000-річної 
давності до мікрофільму 

І Біблії англійською мовою.

УКАТОРСЬКІЙ 
бухті побли

зу Пераста (Юго
славія) руками 
людей створено не
великий острівець 
тут колись виступала з моря скеля. На ній 
під час бурі врятувались від загибелі двоє 
братів. З допомогою людей вони навезли 
сюди каменів і збудували церкву, яка збе
реглась до цього часу. Ця церква — своє
рідний музей. Вона розписана фресками, в 
ній є 2500 срібних пластинок, на яких запи
сано історію мореплавців міста Пераста,

Тепер щороку в певний день жителі 
навколишніх місць підвозять на човнах до 
цього острова камені. (РАТАУ).

острів
За існуючою легендою,

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

КОНКУРС- 
ВІКТОРИНА 

Відповіді на завдання № 2
1. В 1946 році Михайло 

Ботвинник офіціально ви* 
ж лика в на матч на пер
шість світу з шахів чемпіо
на світу Альохіна. Але 
раптова смерть Альохін^і 
зірвала цей матч. Вперше 
в історії шахів чемпіон свр. 
ту вмер непереможеним, 
За рішенням XVIII конгре
су ФІДЕ (міжнародна фе
дерація з шахів), який від. 
бувся в 1947 році, для ви
явлення чемпіона світу був 
організований матч .- тур
нір в складі Ботвинника, 
Смислова, Ксреса, Решев- 
ського, Файна і Ейве. Але 
Файл відмовився від участі- 
й змагання було проведено 
при п'яти учасниках. Пер-

I ші два круги відбулися р 
Гаазі, решта — в Москві, 
Переможцем вийшов Ми
хайло Ботвинник.

2. Млин — комбінація, 
в основі якої лежить по.

І слідовне чергування шахів 
і розкритих шахів, які про
водить атакуюча сторона.

Подивіться класичний 
приклад млина з партії 
Торре — Ласкер.

МИНУЛЕ
ВІДКРИВАЄ 
ТАЄМНИЦІ

Ближній і Середній Схід, Північна Африка — напевне, най- 
благодатніші райони для археологічних розкопок, вивчення 
яких дав можливість відкрити сторінки древньої ІсторП.

Заступ археолога невтомно постукує в районах все нових 
І нових розкопок у пошуках найменших повідомлянь, які мо
жуть доповнити наші знання про давні народи. Не минає й 
тижня, щоб телетайпи світових агентств не повідомляли про 
нові успіхи, про трудівників цієї благородної професії.

Спеціалістами пропонуються 
різні способи швидкісного 
вирощування лісових порід, 

Один з них розробляється зараз 
лід керівництвом професора 
Д. Комісарооа п Ленінградському 
науково-дослідному інституті лісо
вого господарства.

Стимулятором швидкого росту 
взяли поліетиленову плівку. З неї 
виробляються легкі, ангарного ти
пу прикриття, які встановлюються 
над посівами лісових культур. Під 
плівкою створюється свій мікро
клімат, який благодійно впливає 
на ранні сходи. Вже в перший 
сезон СоджанцІ виростають у

ф За ЗО кілометрів 
від Каїра, якраз там, де 
закінчуються земні фар
би життя Нільської до
лини і починаються 
мертві піски Лівійської 
пустелі, стоїть ступінчас
та піраміда фараона 
Джосера. її творця, Ім- 
хотепа, недарма назива
ють «Леонардо да Вінчі 
древнього Єгипту». Дер
жавний діяч, архітектор, 
вчений, мислитель — він 
найлегендарніша фігура 
країни. Але найбільшу 
славу йому принесло 
мистецтво лікування лю
дей. Імхотеп — єдина 
людина не царського 
Ідому, який став через 

півтора тисячоліття піс
ля смерті лікувальним 
богом у своїй країні. 
Його могила була міс
цем, куди- сходилися 
хворі, сподіваючись оду
жати. Римлянам він був 
відомий під іменем Ес
кулапа.

Зараз місце його по
ховання невідоме. Але 
англійський єгиптолог 
професор Емері нат
кнувся на цілий підзем
ний лабіринт галерей, 

те, що лабірин- 
видно кінця, про- 
вважає, що для 

через 
там не 
фесор

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

БК 00104. Індекс 61197. Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

більш цікавого відкрит. 
тя потрібно буде нб 
менше чотирьох сезонів 
роботи.

ф Французька експе
диція, яка проводила 
розкопки на східній око
лиці столиці Марокко 
міста Рабата, виявила 
близько 300 гробниць 
поблизу розвалин рим
ських будівель, відомих 
під назвою «Сала Коло
нів». Багата кераміка та 
інші предмети побутово
го і культурного харак
теру дозволяють стверд
жувати, що час похован
ня в цих гробницях — кі
нець першого тисячоліт
тя до нашої ери.

ф В Ізраїлі, поблизу 
містечка Безамун було 
виявлено розвалини. 
Французька археологіч
на експедиція незаба
ром оголосила про нез
вичайно цікаву знахідку. 
Розвалини виявилися за
лишками доісторичного 
села.

В результаті розкопок 
виявлено багато предме
тів матеріальної культу
ри: кам’яні сокири і но
жі, леза серпів, стріли, 
жорна.
Юрій ТИСОВСЬКИЙ.

(ТАРС).

В обчислювальному центрі Новосибірського відділення Академії наук СРСР в Новосибірську 
встановлена нова швидкодіюча електронна лічильна машина ШЕЛМ-6. Вона спроможна вести роз
рахунки >1 швидкістю мільйон операцій на секунду. Цьому сприяє І таке нововведення, як набір 
швидких регістрів, що мають найбільш вживану Інформацію.

Спеціальна програма, названа диспетчером, дозволяє машині вирішувати одночасно кілька за* 
дач з різних пультів, у тому числі I з тих, які розміщені в Інших місцях, що зв'язані з машиною 
телеграфом.

Нині сибіряки зайняті налагодженням І регулюванням нової машини, введення в дію вкої 
дозволить промисловим підприємствам, науковим І навчальним закладам Сибіру, Далекого Сходу 
широко користуватися послугами обчислювального центру.

На фото (зліоа направо): співробітники обчислювального центру — старший Інженер Фелікс 
ЦАНГ, ведучий програміст Володимир МИНАСВ і старший Інженер Юрій ЄРЬОМІН налагоджують 
роботу ШЕЛМ-6.

Фото А. ЖИГАЛЬОВА. |АПН|.

Ї-КГОРОДСЬКИЙ агроном 
Микола Сядристий — 
подібно герою класич

ної повісті Миколи Лескова 
«Лівша» — підкував блоху, 
ім’я теперішнього «Лівші» 
широко відоме — про ньо
го часто пишуть газети й 
журнали.

Нині про таємниці свого 
мистецтва Сядристий сам 
написав книгу, яку назвав 
«Чи важко підкувати бло
ху?»

Розповідаючи про себе й 
своїх товаришів по захоп-

•МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ,

Л І с 
ПІД... 
ПЛІВ
КОЮ

ленню, автор підкреслює, 
що мікрорізьблення — не 
тільки «хоббі», прояв певних 
якостей творчого хисту лю
дини. Останнім часом у цьо
го мистецтва виявились і 
певні прикладні напрямки. 
Приклад тому — створення 
самим автором книги мі
ніатюрного бронхоскопа. 
Рік тому в Іркутську з до
помогою такого бронхоско
па було врятоване життя 
дитини. Думка сибірських 
медиків: мікроапарат Ми
коли Сядристого знайде ве
лике застосування в прак
тиці.

Закарпатський агроном 
побив усі існуючі рекорди 
мікрорізьблення. Йому на
лежить найменша в світі 
книга — це «Кобзар» Тара
са Шевченка: в маковому 
зерні можна вмістити не 
менше трьох таких «томів»;

2—3 рази швидше, ніж у відкри
тому грунті.

Професор Комісаров розробив 
особливого типу прикриття з роз
сувними рамками. Воно дозволяє 
використати дощові опади. При 
цьому немає необхідності попи
вати саджанці. Плівка натягується 
• два шари на дерев'яні чи ме
талеві каркаси.

На протязі двох років праців
ники лабораторії Хомісароаа ве
ли експерименти по швидкісному 
вирощуванню лісових культур під 
Плівкою в СІверському і Тосней- 
ському лісових господарствах під 

Ленінградом, (АПН|.

ЧИ ВАЖКО 
ПІДКУВАТИ 
БЛОХУ?

найменша балалайка — ра
зом з футляром вона легко 
вмістилась у центрі маково
го зернятка, і, нарешті, най
менша в світі скрипка, дов
жиною три з половиною мі
ліметри — абсолютна копія 
справжнього інструменту. 
З скрипкою Сядристого 
можна буде ознайомитися 
на Всесвітній виставці в 
Монреалі, де вона увійде в 
експозицію радянського 
павільйону. .

Володимир ПОПОВ, 
кореспондент АПН.

1. Сіб! Ф:1ю: 2. Т^74- 
КрИ8; З.Т:і7+Кре8;4.Те74і 
КрН8; 5. Т:в7-ЬКрє8; 6. 7^7 
-ЬКріі8; 7. Т§5 + Крй7; 
8. Т:Ь5 і білі виграли.

3. Комбінація розв'язує
ться так:

1. Т^6:е6; Те7:е6;2. ФйЗ— 
26+Тє6:й6; 3. 1і5:й6 +-КрІі7-^- 
Ь8; 4. Ке5—ПХ-

Першими правильні від
повіді надіслали: учень 9 
класу з м. Новоукраїнки 
Олег Іщенко, Сергій /і; 
рієнко із Знам’янського ра
йону, Микола Атаманіок 
з м. Гайворона,

Всім читачам, які пра
вильно розв’язали завдан
ня № 2, нараховано 5 очок.

ЗАВДАННЯ № З
1. Хто з радянських ша

хістів був чемпіоном світу 
серед юнаків і в якому ро
ці? За правильну відпо
відь нараховується 1 очко.

2. Що означає термін 
«скажена тура»? Наведіть 
приклад. За правильну від
повідь нараховується '2 оч
ка.

3. Знайдіть комбінацію.

Білі: Краї, Фе1. Тф, Тб7, 
Кс2, нн:а2. 116(7 фігур ;

Чорні: КрІі8, Фс4, Тс8, 
Ті8, Кіб, пп:а6, в2, е4, е7, 
17, 117 (11 фігур).

На полі в2 має бути чор
ний пішак.

Білі починають 1 в11’
грають.

За правильне розв’язання 
нараховується 3 очка.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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