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«БІЙ З ТІННЮ»
Минулої п’ятниці в музично-дра

матичному театрі Імені Кропивниць- 
кого відбувся перегляд спектаклю 
«Бій з тінню» за драмою 8. Тура. 
Цо — широке полотно про чоажку 
роботу геологів, про нашого моло
дого сучасника. Головні ролі □ 
спектаклі виконують Ю. Волохов, 
Л. Нооінооо, Є. Садовська, В. Ми
ронович, І. Терентьев та Інші. 
Здійснив постановку вистави ре
жисер А. Ситник.
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БАРВИ РІДНОГО, 
БЛИЗЬКОГО

В його кімнаті картин одразу й 
но перелічиш, І ссі оті полотна 
створив сам він, Анатолій Хольц- 
ман, робітник Ульяновського цук- 
розаооду. «Сині роси», «Зустріч 
на світанку», «Весніс», «На вино
граднику», «Степівчани», «Вечір 
над Синицею» — цс нращі з по
лотен, створених самодіяльним 
художником торік. До славного 
ювілею — 50-річчя Великого 
Жоотня А. Хольцман готує Ціпу 
серію картин- «Зорі над заводом», 
«Святково вахте», «Оновлення», 
«Портрет ветерана», «Урожай наш, 
урожай...»

М. СЕМЕНЕЦЬ. й

ЗГАДАЛАСЯ
ЧЕРВОНА
ЗИМА...

Юність Володимира Сосюрн тіс
но зв’язана з Кіровоградщиною. 
Тут він починав свою службу кур
санта військово-політичних курсів, 
тут він вперше почав друкуватися.

З тих пір минуло більше чоти
рьох десятиріч. Всі ми зачитува
лись «Червоною зимою». «1917-им», 
«Залізницею».

Після визволення Кіровоградщи- 
ни від німців Володимир Микола
йович першим привітав жителів 
нашої області. Тоді ж Герой Ра
дянського Союзу Г. В. Балицький 
подарував йому спою шаблю з 
особистим підписом.

«Буду прагнути до того, щоб мос 
поетичне слово так само знімало 
ворожі голови, як у свій час зні
мав їх оцей меч», — такою була 
відповідь поета.

Про все цс розповів старий 
більшовик Аврам Іванович Щср- 
ба— учасник всіх цих подій, осо
бистий друг В. Сосюри — на лек
ції, організованій у кіровоград
ському книжковому магазині № 2. 
Вона була присвячена IV з’їздові 
письменників.

Попереду-екзамени
Першокласниця Іра Севрюкова з не

терпінням чекала світанку, бо ще зве
чора любовно, квітка до квітки, підібра
ла весняний букет. Сьогодні на остан
ній для випускників одинадцятої серед-

ньої школи урочистій лінійці вона пода
рує його старшим товаришам.

І ось срібно дзвенить для них восіан- 
и< дзвоник у руці Іринки СІкорської. 
Легкий сум охоплює вісімдесят сім юна
ків І дівчат, які зібралися на шкільному

Нині політичне навчання молоді має знач
но більше різноманітних форм, ніж у попе
редні роки. І підсумкові заняття пройшли 
и нинішньому році значно цікавіше. Своє
рідна форма і цих занять. Тематичні збори 
і вечори, читацькі і теоретичні конференції,
диспути.

У другому цеху заводу «Червона зірка», 
де секретарем комсомольської організації 
Олександр Кобець, а пропагандистом Воло-

Первенепь 
Таджикистану

Свято хіміків у Таджикис-
такі відзначається завершен
ням пусконалагоджуваль- 
іпіх робіт на першій техно
логічній лінії карбаміднего 
виробництва Вахшського 
азотнотукового .заводу. Че
рез кілька днів підприєм
ство відправить колгоспам і 
радгоспам республіки перші 
тонни азотних добрив.

Вахшський азотнотуковий 
завод відкриває історію «ве
ликої хімії» республіки. Те
пер в Яванській долині бу
дується найбільший в Се- 
реднііі Азії електрохімічний 
комбінат.

Прикам‘я — 
центр нафтохімії

Потужний хімічний комплекс споруджується 
в Пермі на базі нафтопереробного комбінату 
імені ХХШ з’їзду КПРС.

Західний Урал сгав одним з прсшлнид нафто
вих районів країни. Тут відкрито понад 50 родо
вищ рідкого палива, які е хорошою 5я юю для 
розвитку нафтопереробної ппомистоност

Завод нарощує вотужносгі
Десять нових продуктів ввійшли в цьому році В 

номенклатуру Єреванського ізводу хімічних реак
тивів — найбільшого в країні підприємства по ви
пуску органічних речовин. Напередодні свята хі
міків гут почав видавати продукцію ще один ве
ликий цех,

Скарби пустині
■ Великі соляні родовища знайшли геологи Ка
захстану у північному Прикаспії. Цікаво, що в 
кам’яних шапках, які вкривають соляні куполу 
знайдено самородну сірку і гіпс. Спеціалісти вва- 
жають, що такі шапки, розташовані звичайно ду
же близько до земної поверхні, стануть постав
щиками дешевої сировини для виробництва сір- 
чаної кислоти і соди. (ТАРС)«

подвір’ї, щоб передати малюкам еста
фету добрих справ І йти далі в 
життя, назустріч дерзанням І трудовим 
звершенням.

Галя Левко, Катя Романова, Ріта Ва
нденко, Анетолій Шварц обводять погля
дом таке знайоме подвір’я, будівлю 
школи, І їм не віриться, що ось СЬОГОДНІ 
бони стали дорослими, що ніколи біль-

ше не покличе їх дзвінок на алгебру чи 
фізику...

На пам'ять про себе випускники по
дарували школі багато унаочнень а фі
зики, хімії, біології, та 
щим подарунком будуть 
Дені випускні екзамени.

все ж найир*- 
успішно силе-

Фото М. ЧЕРКАЄВА.

димир Ерман, підсумкова розмова почалася 
з комсомольської пісні, а закінчилася твор
чою зустріччю молодих робітників з вете
ранами праці, учасниками Великої Вітчиз
няної війни. Особливо схвилювала молодих 
розповідь кавалера трьох орденів Слави 
Миколи Івановича Жосана.

В енергоцеху цього ж заводу підсумкові 
заняття проводили в день річниці відкриття 
XV з’їзду ВЛКСМ. Знов-таки поруч з комсо
мольцями цеху сиділи ветерани та учасни
ки Великої Вітчизняної війни. І це законо
мірно. Адже у рік 50-річчя Радянської вла
ди, як ніколи, відчутно розгорнулося зма
гання між молоддю за кращі результати у 
праці, за примноження славних традицій 
батьків. І комсомольці стали частіше запро
шувати ветеранів на свої збори, щоб почути 
оповіді про героїчний шлях країни Рад, час
тіше стали рапортувати їм про свої здобут
ки. От і тут виступив колишній командир 
ескадрильї бомбардувальників Судаков. 
Молоді робітники підбили підсумки вико
нання соціалістичних зобов’язань, розпові
ли, як виконують рішення XV з’їзду ВЛКСМ.

По формі підсумкові заняття були різні, 
а по змісту — тотожні. Так, в гуртку «Мо
лодь і суспільний прогрес», що працював у 
другій міській лікарні, пропагандист Г, Во- 
ронюк, порадившись з секретарем комсо
мольської організації Н. Озеровою і слуха
чами гуртка, провела підсумкові заняття 
у формі читацької конференції по роману 
Б. Полового «Лікар Віра».

Рік, що минув, відзначається зрослою по
літичною зктивністю комсомольців, пошука
ми і цікавими знахідками в системі політос
віти. Та все ж деякі комсомольські оогані- 
зації недостатньо потурбувалися про ідей
ний гарт молоді. На ремзаводі «Укрсіль- • 
госптехніки» (секретар комсомольської ор
ганізації Н. Савельєв), на панчішно-шкар
петковій фабриці (секретар комсомоль
ської організації Н. Ільїна) не провели ще 
підсумкові заняття і, по суті, до них досі не 
готові.

Ю. РУДНЄВ, 
секретар Кіровоградського 
міськкому комсомолу.

но паралелях ’ меридіанах
ДНІ РАДЯНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ
СОФІЯ. У столиці Бол

гарії в урочистій обста
новці відкрились дні ра
дянської культури, при
свячені 50-річчю Радян
ської влади. В залі на
родної опери були при
сутні керівники БКП, дія
чі культури і мистецтва, 
політичні та громадські 
діячі, представники тру
дящих.

Присутніх вітав глава 
радянської культурної 
делегації, заступник го
лови комітету по куль
турних зв'язках з зару
біжними країнами при

Раді Міністрів СРСР 
І. М. Медведев.

ЗРОСТАЮТЬ РЯДИ 
ПОРП

ВАРШАВА. Газета «Три
буна люду» пише про 
швидке зростання в ос
танні роки рядів Поль
ської об’єднаної робіт
ничої партії. З 1959 року 
по кінець 1966 року чис
ло членів і кандидатів у 
члени партії зросло на 
86 процентів. Особливо 
швидке зростання рядів 
ПОРП спостерігається в 
сільських парторганіза- 
ціях.

(ТАРС).

ПОДІЇ В КИТАЇ

Демократична Республіка В’єтнам, в одному із жилих 
кварталів Ханоя, зруйнованих американськими бомбардуваль
никами.

Фото Г. СПИРИДОНОВА. АПН.

В Китаї галасливо відзна
чається 25-а річниця виступів 
Мао Цзе-дуна на нараді з пи
тань літератури і мистецтва в 
Яньані. В багатьох містах про
водяться мітинги і демонстра
ції, на яких виступи Мао Цзе- 
дуна підносяться як «поворот
ний пункт» в історії марксизму- 
денінізму. На площах Пекіна 
з’явились пропагандистські 
групи, в програмі яких дві те
ми: звеличення Мао Цзе-дуиа і 
очорисння його противників у 
керівництві партією і держа
вою.

Кульмінаційним пуп к т о м 
«ювілею» став масовий мітинг, 
проведений 23 травня в Пекіні 
під головуванням дружини 
Мао Цзе-дуна Цзян Цін. Член 
Постійного комітету політбюро 
ЦК КПК і глава групи в спра-

вах культурної революції при 
ЦК КПК Чень Бо-да назвав ви
ступи Мао Цзе-дуна «епохаль
ною політичною декларацією 
про перетворення партії і сві
ту». «Мао Цзе-дун, — заявив 
він, — відзначив, що історію 
було поставлено з ніг на голо
ву». Із серйозним виглядом 
Чень Бо-да запевняв, що «тепер 
її перевернули назад».

Деякі вимушені признання у 
виступі Чень Бо-да свідчать 
про те, що групі Мао Цзе-дуна 
не вдалося повністю оволодіти 
становищем у країні. Він за
явив, що представники буржуа
зії є в центрі, в партійних і 
урядових установах, і на міс
цях — у провінціях, містах і 
автономних районах

(ТАРС).
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0 За чотири місяці 1967 ^року 
нафтохіміки і нафтопереробннки 
виробили понад план тисячі тонн 
автобензину, 116 тисяч штук авто
мобільних і мотоциклетних шин.
0 У цьому році хімічна промис

ловість випустить валової продук
ції у 332 рази більше, ніж її ви
роблялося у 1913 році.

СОБА ідо дає керівні вказівки, детальні 
настанови, навчає правильної постановки 
справи, іменується інструктором. Так свід- 

"‘а’^комсомольському повсякденні оте 
аюво «особа» означає кучерявого юнака 
ш. °? високу дівчину, що працює в ранком,, 
чи Д’ІВ“° пу пого секретаря Володі Кри- 

іцо є, за в,псл?я°‘ єднальною лапкою між ранко- 
шевича, зв язківце. , - Тож варто замисли-
МОМ і первинною посада? 1 так, і ні,

' вмі“"ям' 
ентузіазмом і иеспокоєм ,.шипатпвою

ннка. Тепер підприємство рекон
струюється. Після закінчення ро
біт випуск мінеральних добрив 
збільшиться майже втроє. '

0 Більше десяти тисяч тонн доб
рив понад план — такі передсвят- 

I ковІ досягнення колективу Верх- 
ньокамського фосфорного руд-

2 crop.

ВИМІР

ф Сьогодні—День прикордонника
В

в очі і

Читач обговорює 
листа «Друг- А чи 
справжній!» («Моло
дий комунар» за 1 
травня).

Командир відділення Н-ської прикордонної гастави молодший сержант Борис ПЕЛЕХ — 
частин гість у колгоспників. Тут кожний третій житель — член народної дружини сприяння 
охороні державного кордону. Фото Л. ЛОЛІКАШИНА. |АПН|.
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ХІМІКИ ЗУСТРІЛИ свято
28 ТРАВНЯ — ДЕНЬ ХІМІКА. СВОЄ СВЯТО ВОНИ ЗУ

СТРІЛИ НОВИМИ ВИРОБНИЧИМИ ПЕРЕМОГАМИ

■

КОЛИ заходиш в Мартоіванівську школу, в очі 
впадає портрет людини з мужнім вольовим 

обличчям, з очима, в яких застигла посмішка.
Кожного першого вересневого дня вчителі, 

піонервожаті розповідають першокласникам про 
колишнього Прикордонника Гаврила Івановича 
Самохвалова.

йому не було й 18 літ, 
«оли в Олександрію при
йшли на відпочинок бій
ці Першої кінної армії 
будьонного. А коли ес
кадрон залишив місто, в 
Його рядах був юнак з 
Марто-Іванівки Гаврило 
Самохвалов, Були важкі 
переходи, небезпека під
стерігала на кожному 
(фоці. В одному бою з

не знаємо,

питання, чи 
дружити з 

відповідаємо

це перш 
відвертість, це 
помилок това- 

Друзі повинні

САМОХВАЛОВА
бїлополяками молодого 
бійця поранили, та після 
лікування він знову на 
передньому краї, на цей 
раз у Криму, де завда
вався остаточний удар 
орангелівцям.

ПІслп громадянської війни 
Грвряло Самохвалов повар* 
Ж вся о рідно соло, працював, 

мотужкн вчився, багато чи-

його покликанням була вій
ськова справа, І він добровіль
на вступав до Чорвоної Армії. 
Гаврило Іванович став служи
те у прикордонних військах нп 
Півдні нашої країни. Тут він 
Пройшов шлях від червоноар- 
МІ Я ця до начальника застави.

В 1931 році на заставу 
Непале велика банда 
(тан-бека. Начальник за
стави довго сидів над 
картою, слухав донесен
ня розвідників. Банда 
прямувала до озера Ха- 
лакакуль, сили басмачів 

значно перевершували 
Сили прикордонників. 
Гаврило Іванович добре 
знав, що там, куди при
йдуть басмачі, буде дим 
йожеж, сльози сиріт.

Коли заставу огорнули 
сутінки, начальник зібрав 
усіх прикордонників, 
Сказав твердо:

— Нам треба затрима
ти басмачів, знищити їх, 

не дати змоги заглиби
лися в нашу країну.

Вночі Самохвалов по
вів бійців до озера Ха- 
лакакуль і раптовою ата
кою змусив басмачів ті
кати.

Бійці любили свого команди
ра за вимогливість, за особис
ту хоробрість. У вечірні годи
ни збирались вільні від чергу
вання воїни І слухали, як спі
вав Гаврило Іванович україн
ські пісні. Незабаром всі на 
заставі: І росіяни, І туркмени, 
І білоруси — знали улюблені 
пісні командира.

У травні 1933 року че
рез кордон з Ірану йа 
нашу територію прорва
лася' велика банда бас
мачів. Під ударами ра
дянських військ басмачі 
змушені були відійти в 
глиб Кара-Кумів. Треба 
було нанести останній, 
рішучий удар.

Гаврилу Івановичу Са
мохвалову в цій операції 
доручили командувати 
кавалерійським дивізіо
ном. Після важкого вось- 
мидобового переходу по 
безводній гарячій пусте
лі, дивізіон Самохвалова 
першим побачив басма
чів. І знову ворогів було 
більше. Та роздумувати, 
чекати підмогу не було 
часу. І командир повів 
бійців в атаку. Люди, 
прикордонники витрима
ли й спеку, і важкий пе
рехід, і спрагу. Не ви
тримали коні. Коли до 
ворогів залишилось кіль
ка метрів, стомлені важ
ким походом, коні.зупи
нились.

— Вперед, за мною! — 
скомандував Самохва
лов і в пішому строю 
повів бійців в атаку. Ось 
упав від ворожої кулі 
комуніст Осипов, загинув 
політпрацівник Біба.

— Приготувати грана
ти! — дав останню коман
ду Самохвалов і впав, 
пронизаний ворожою ку
лею.

Він не бачив, як єди
ною стіною йшли бійці 
в атаку, не бачив, як з 
іншого боку підійшло 
підкріплення.

Ім'я нашого земляка, 
комуніста присвоєно од
ній з прикордонних за
став на півдні СРСР.

...Кожного року на за
ставу приходять молоді 
прикордонники. Коман
дир підводить їх до 
портрета І розповідає 
про людину, чиє ім’я но
сить застава, розповідає 
про Г. !. Самохвалова. І 
висить на заставі порт
рет, такий же, як і в 
Мартоіванівській школі,

А. КОХАН.

А мій— 
справжній
Друг?.. Це святе сло- 

з, Володю. Не так 
просто знайти його, 
справжнього друга, а 
знайшовши, треба бе
регти і цінувати. Хіба 
друг вимовить оте брид
ке «вислужуєшся»? Хіба 
той, хто добре вчиться 
1 працює — служака 
або чинуша?

Я хочу розповісти то
бі, Володю, що таке 
справжній Друг. Одного 
разу майстер дав мені 
складне завдання, попе
редивши, що після його 
виконання я одержу ве
лику премію. Я квапив
ся і допустив брак, а пе
реробляти це хотілося. 
Від товаришів я цього 
не приховував, бо знав; 
ніхто не «продасть». То
ді до мене підійшов мій 
друг, заглянув “ :
запитав:

— Тобі не 
таким шляхом 
вати гроші?

Я обурився:
— Ти ж друг!
Він пішов до майст

ра, і замість премії я- 
одержав догану та ще й 
кілька годин перероб
ляв брак.

Пройшов час, і я зро
зумів, хто з нас був 
правий. Довелося проси
ти вибачення.

Чимало весен про
майнуло з того часу, 
але дружба наша стала 
ще міцнішою, ще світ
лішою. Якщо у мене го
ре, я йду за порадою 
до друга, за святковим 
столом на першому міс
ці мій друг.

Ю. МАТІВОС, 
робітник заводу 
«Червона зірка».

м. Кіровоград.

соромно 
одержу-

—ОПІЛІСТ10, знанням і ВМІННЯМ, ознаками: політичіююзрілістю^^^^^ . пошуком

Мова йде про останнє — про четвертий вимір іи- 
структорової праці.

Ініціатива й пошук..,
__ Ми

^кращГпове, здобуте нашим народом, - каже 
Володя Ьанченко, заворг. - А райком комсомолу - 
оперативний штаб цієї безнастанної боротьби.

2- Перш за все, інструктор — не ревізор, а по 
мічиик порадник. Неприпустима з його боку иетак- 
тов їсть а тим більше - огульна критика. Знайти 
добре, раціональне в роботі первинної, оргашзацн, 
підтримати його — мета посланця райкому. Це 
слова Сашка Шмигала, завідуючого сектором обяжу.

...«Хто е інструктор» — таке питання стояло на 
порядку денному комсомольських зборів Ьобрниець-

ЧЕТВЕРТИЙ

нас добре знав увесь

Відповідаємо: 
так!

ВолодимиреІ
Прочитавши твого 

листа,, нам залишається 
тільки нагадати тобі сло
ва видатного радянсько
го письменника М. Ост- 
ровського:

«Дружба 
за есе 
критика 
риша. 
першими дати жорстоку 
критику для того, щоб 
товариш міг виправити 
свою помилку».

На твоє 
можеш ти 
Віктором, 
— так!

Адже ми ______(
чи боровся ти за вашу 
дружбу?

А. КОВПАК, 
Ю. КАНСЬКИЙ, 

В. КОНЦЕБА — 
ДРУЗІ 

с. Долипівка, 
Гайворонського райо-

кого райкому. Обговорюва
лася стаття з «Советской 
России» про інструктора 
райкому партії.

Володя Кришевич:
— Власне, інструктор- 

комсомолець у всьому схо
жий на інструктора-кому- 
ніста. Отже, все мовлене в 
статті стосується й нас. Ро
бота наша вимірюється не 
годинами, а здобутками. 
Здобутки ж даються тільки 
пошуками. Вчити інших — 
значить уміти самому. 
Тому її рятуємо, щоб кожен з 
район, усі первинні організації. Тут за приклад мож
на поставити Вітю Антонова...

Вітя Антонов, інструктор:
— Планомірність і творчість — складові частини 

постійного пошуку, себто відсутність трафаретно
сті — неодмінні умови нашої роботи. Часто ми му
симо бути й організаторами-імпровізаторами, бо пра
цюємо ж з молоддю. Мусимо знати сільське вироб
ництво і побут, щоб не абстрактно пропагувати ідеї 
партії, а на місцевих фактах, вдумливо і дуже сер
йозно.

Валя Бібік:
— Нелегка професія — комсомольський працівник. 

І вчитися її треба особливо, тут універсальність пот
рібна. Хоча, здавалося б, яка ж трудність: переві
рив, допоміг, доповів у райкомі.

Взагалі, я ще не зовсім опанувала свою професію. 
Шкільний відділ працює безпосередньо з піонерами, 
його актив — вожаті. Виховувати завтрашніх комсо
мольців у дусі ідей ленінізму, на героїчних тради
ціях радянського народу першочергове наше зав
дання. І тут райкомівець — інструктор-пропагандист. 
Ось готуємося зустрічати п’ятдесятиріччя Жовтня, і 
це вимагає творчого підходу. Перше гасло: ніхто не 
забутий, ніщо не забуте. І якщо треба Вітчизні бу
де — стануть до бою нові Матросови.

Багато говорилося про звітно-виборні збори в пер
винних організаціях, про те, що комсорг — теж ін
структор, що член комітету первинної організації — 
повпред райкому.

— Буває, що тільки на зборах інструктор зустрі
неться з комсомольцями.Не секрет же, що ми знаємо 
іноді лише секретарів. А це заважає зрозуміти, в 
чому полягає та чи інша причина незгуртованості, 
безініціативності. Скільки ж користі справі принесла 
дружба райкому з Льонею Гараніннм з Кетрисанів- 
ба» 3 ^легом ®аРіиським — з «Червоного землеро-

— Ентузіазм інструктора, — продовжує Володя 
Івапченко, — джерело творчості, підвалина прести
жу райкому комсомолу. Індивідуальна робота з 
людьми, успіх справи, довір’я — свідчення комсо
мольського неспокою.
п™«ТкП-аЛї МЄТОДЙ'СТ Рійного Будинку піонерів 
пп??агпЬ*лобороД°ва- інструктор райради добровіль- 
RvL?ор™вного товариства «Колгоспник» Георгій 

КЙЙ’ комсорг Бобринецької середньої школи 
гащїапі?Р„Щ“К0- В°Н" ~ чле"" комсомольської ор- 
галізації райкому комсомолу, Його надійні інстружто- 
ли^Абл^ається п’ятдесятирічна віха на шляху Ве
ликого Жовтня, 1 це накладає відбиток і на поботу 
ф0роніуОЛЬСЬКОГО інструктора ~ бійця ідеологічного 

Потрібні йому й ораторська майстерність і віамп.
Тість. і політична пристрасність, fSS’i Т««™» 
вІ=ОмПЛ",",°І спец“фік". і ПОШУК, щоє четвертим 
виміром КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ооботп ’ГочТІ 1ствертнм

комсомолу. Динами, визначається дійовість

-

п. ЛИНОВИЦЬКИЯ.



В. ПОГРІБНИЙ,

7. «НЕБЕЗПЕЧНО! ДОРОГА ЗАМІНОВАНА!»< На знімку: ятранщ Л. КОВРИГА і В. СУГАК.

Є орден 
імені Єгорова

(Продовження. Початок в газетах за 9, 12, 14,
17, 24 і 26 трасня).

мисте- 
наяв- 
неви-

50 тисяч аматорів сцени
Ось і настав фінал обласно

го фестивалю самодіяльного 
мистецтва. Вчора в приміщенні 
філармонії відбувся заключний 
концерт, в якому взяли участь 
сотні кращих аматорів сце
ни — переможці міських та ра-’ 
йонннх фестивальних конкур
сів. Так, вчора було немало 
оплесків, було сказано багато 
слів похвали. І не безпідстав
но: то свіжа квітка з найяскра
віших пелюсток розцвіла на 
кіровоградській сцені.

Гарний фінал обласного фес
тивалю самодіяльного 
цтва ще раз ствердив 
пість у нашій області 
черпних джерел і майстерного 
співу, і художнього читання, і 
вогнистого танцю... Бо не хлі
бом єдиним живе нинішня мо
лодь. Ми наголошуємо на сло
ві «молодь» і не безпідставно? 
з п'ягдесятитисячної армії 
аматорів, які взяли участь у 
фестивалі, більше половини 
прихильників сцени — хлопці 
та дівчата.

Якось негарно говорити цифрами. 
Але Іноді суха цифра приховує не
абиякий смисл. Ось приклад, у ході 
проведення місцевих фестивалів в об
ласті з’явилося 360 нових самодіяль
них колективів. А це значить: ряди 
учасників поповнялися більше як де
в’ятьма тисячами осіб. Передує в цьо
му Ноаоукраїиський район.

Серед иоаоетаореиик яолвитиаїв на
родний хор І танцювальний колектив 
села Тернівки, Ноаоархангеяьеького 
району, танцювальні колективи Ком- 
паніївсьиого І Маяоаискіасмсого ра
йонних будинків культури, ансамбль 
бандуристів Рівненського будинку 
культури, жіночий вокальний ансамбль 
«Диіпряночка» Кремлівського пала
цу культури імені В. І. Леніна... При
ємний перелік можна було б продов
жити.

Що. ж вирішує успіх самоді
яльного мистецтва? Ентузіазм. 
Кваліфіковані кадри. Матері
альна база. Коли раніше ця 
проблема була ахіллесовою п'я
тою, зараз зовсім інше. Щоб 
ствердити то думку, знову 
звернемося до дзеркала цифр.

За час фестивалю в області 
придбано 31 піаніно, 47 комп
лектів духових оркестрів, 
23 комплекти оркестрів народ- 
них інструментів, 257 баянів, 
більше 4000 сценічних костю
мів... Отже, база помітно зба
гатилася. З’явилися в райцент
рах та в селах і кваліфіковані 
керівники гуртків художньої

самодіяльності. Причиною ос
таннього є відкриття в Кірово
граді обласної школи культос
вітніх кадрів. Залишається 
розв’язати формулу ентузіазму 
і, як кажуть, ми — на коні. І 
дійсно, де райкоми комсомолу 
доводять цю формулу до кін
ця, там чіткіше проявляється 
ясність геометричних ліній, там 
зникає проблема ахіллесової 
п’яти. •

З цього приводу хотілося б 
хоч в кількох словах зупинити
ся па деяких підприємствах 
обласного центру. Ну, не див
но, коли в якомусь далекому 
від райцентру селі працює 
один чи два гуртки художньої 
самодіяльності. На це є вагомі 
причини. А яке виправдання 
можуть знайти комітети комсо
молу взуттєвої та панчішної 
фабрик? Вони показали на 
фестивалі програми лише хо
рових гуртків.

Дуже мало уваги приділяється о Кі
ровограді І розвиткові драматичного 
жанру. Про цо свідчить хоч би той 
фанг, що в першому турі фестивалю 
виступало на сцені лншо вісім драма
тичних колективів. Для облесного 
центру це — надзвичайно мала кіль
кість, в той час, коли в великі мож
ливості підібрати корівників драм
гуртків. Чи, може, варто було з’їздити 
Кіровоградом до голоевніаців. За 
досвідом. Тем взяли участь у фести
валі 22 драматичні колективи!

Які ж завдання зараз перед 
колективами художньої само
діяльності? Слід закріпити ті 
досягнення в організаційному і 
творчому відношеннях, які здо
буті аматорами під час фести
валю. Для цього треба ширше 
активізувати роботу районних 
театрів народної творчості, 
правильно розпланувати обмін
ні концерти і вистави між сіль
ськими клубами, організувати 
постійну методичну 
гуртківцям. Зараз, як ніколи, 
треба переглянути 
якість виконання творів, і му
зичний супровід, і оформлення. 
Адже рік ювілейний, який 
демонструє досягнення куль
тури народу, дав добрий грунт 
для подальшого зросту талан
тів, тож хай стане він великим 
стартом для повного розквіту 
художньої самодіяльності се
ред молоді.

В. ЮР’ЄВ.

все — і

допомогу

ШИННИК“

Командир одного Із загонів 
з’єднання Федорова, легендар
ний підривник. Герой Радян
ського Союзу Г. В. Балицький 
(нині голова парткомісії Кіро
воградського обкому партії). 
За час боїв на залізницях під 
Ковелем його партизани пус
тили під укіс десятки фашист* 
еьких составів.

Фото 1944 р.

«Шинник» — спадкоємець добрих 
футбольних традицій. Адже футбол за- 

л родився в Ярославлі відразу ж після 
■* W революції.

У командах майстрів класу «Б» впер
ше в 1957 році дебютував ярослав
ський «Хімік». Волжани поступово під
німалися по сходинках досвіду I май
стерності. Почавши з 13-го місця в 
зоні, «Шинник» (так команда зветься 
з 1960 року) о 1962-у блискуче вийшов 
на перше. Ярославці вважалися фа
воритами у фінальній пульці. Проте 
боротьба о зоні відняла багато енл, І 
«Шинник» опинився останнім. У другу 
групу першого ешелону команда 
увійшла о зв’язку з розширенням 
«географії» великого футболе.

Наступний рік приніс сенсацію. 
Волжани чудово пройшли важку ди
станцію футбольного марафона І в 
боротьбі з такими колективами, як

СУПЕРНИКИ „ЗІРКИ*

горькіоська «Волга», «Чорноморець!, 
«Кубань», аУралмвш», «Даугава», 
«Жальгіріс», першими прийшли до фі
нішної стрічки.

Але, на думну спеціалісті«, тренери 
«Шинника» о 1964-у році передовірили 
ключові позиції «старичкам». І хоч ве
терани непогано «попрацювали» иа 
команду, витримати напруження бо
ротьби з командами першої групи 
класу «А» «Шинник» не зміг. В ре
зультат] — знову друга група, до в 
1965 році волжани зайняли перше міс
це в своїй підгрупі.

З минулого року «Шинник», як І 
«Зірка», виступав о АРУгій підгрупі 
другої групи класу «А». Зустрічі між 
ними принесли волжанам одно очко. В 
гостях еони зіграли внічию (1:1|, а на 
своєму полі програли з рахунком 
0:2. В підсумку ярославці посіли 
шістнадцяте місце.

Невдало розпочав «Шинник» ниніш
ній сезон. Після десяти турів команда 
мас чотири виграші І шіеть поразок.

М. МАР’ЯНЕНКО.

Припасливий народ партизани. Конячину зустрі
ли _  до воза. Об’ємистий ящик від снарядів —•
на віз. А недавно, як підходили до Волинських лі
сів, до річки Уборті, прихопили федоровці з со
бою кільканадцять шпал та залізничні рейки від 
вузькоколійки. Тепер вони дуже в пригоді стали 
підривникам Єгорова. Вони побудували свою «за
лізницю», яку стерегли, як справжню. Неначе ось- 
ось по ній промчиться пасажирський «Брест —* 
Москва». А за насипом все підкрадається «ворог». 
Хоче замінувати, підірвати полотно. Декому вда
валося це зробити. І ці люди вважалися найвина- 
хідлмвішими.

Якось до об’єкту одного погожого дня пряму
ють вершники. Охорона їх затримала: «залізниця» 
і міст через Уборть заміновані. Ледве на міни не 
наскочили. Партизани викликали Єгорова, Гості 
виявилися дуже поважними. На першому — гні
дому Дем’ян Сергійович Коротченко сидів. А з бо
ків — начальник українського партизанського ру
ху генерал-майор Строкач і його заступник Ста
ринов (полковник Старинов — незамінний кумир 
Єгорова).

— Що це у вас за кріпості? — питає Коротченко.
— Навчальний об'єкт, товаришу Дем’ян! — за

доволено посміхається Єгоров.
Подивилися, перевірили навчання, а пізніше 

секретар ЦК КП(б)У поплескав старшого лейте
нанта по плечу:

— Справжня у вас лісова академія! Молодці. 
Ще ніколи не чув такого спокою в партизансько
му краї. Так організовано...

Та нелегко було начальникові «академії». Строк 
для підготовки підривників — дуже короткий. І 
справа тут не тільки в тому, щоб люди знали 
принцип дії міни сповільненої дії. Головне — ви
тончена диверсійна тактика. В даному разі нова 
тактика, яка передбачала використання нової тех
ніки. Мінами нажимної і раптової дії «на шнур» 
Ковельський вузол не осідлаєш. Цей метод почав 
застарівати.

Для того, щоб підірвати ворожий состав, потріб
но повести на виконання завдання велику опера

тивну групу. Від
шукати зручне міс
це, влаштувати за
саду, забезпечити 
охорону 
відходу. А завер
шальний 
рації! Часом під
ривник вибігав на 
полотно, коли по
їзд мав ось-ось 
показатися з-за по
вороту, його 
віть машиніст 
запримітити, 
нічого вже 
встигав зробити. 
Колія рвалася або 
перед самим но
сом у паровоза, 
або під ним, або 
під першими ваго
нами.

Часто колеса пі
дірваного локомо
тива летіли через 
голови мінерів. ( 
це вважалося най
більшим 
мужності, 
робили

шляхів

акт опе-

на- 
міг 
але 
не

виявом 
Дійсно, 

п о д і б- 
люди надзвичайно сміливі. «Ось тобі, гаде! 

— говорили усміхнені вуста партизана. — Оце то
бі за Сталінград, оце тобі за Київ, проклятий фа
шисте».

Та дуже дорого іноді коштувала така насолода. 
Фашисти посилювали охорону залізниць, добре 
вже знали, як робляться партизанські нальоти і 
не завжди вдавалося поставити міну під саме ко
лесо паровоза. Крім того, і це основне, у сутич
ках з ворогом гинуло багато прекрасних людей.

У ТВОГО РОВЕСНИКА
ГОЛОС ЗАХІДНОНІМЕЦЬКОЇ МОЛОДІ

БОНН. Рішучий протест 
проти воєнних дій США 
у В’єтнамі заявили учас
ники конференції захід
нонімецької молодіжної 
організації «Друзі при-

роди», яка відбулась у 
Гейдельбергу. В прийня
тій резолюції делегати 
конференції рішуче за
суджують «будь-яку мо
ральну і матеріальну під

тримку війни Сполучених 
Штатів у В'єтнамі» з бо
ку ФРН.
Конференція засудила 

військово - фашистський 
переворот у Греції і по-

8 стор.—
Єгоров розумів, — і його в цьому підтримували 

підпільний обком і командування, що, маючи 
на озброєнні стару тактику і стару техніку, заго
ни Федорова не нанесуть ворогові удару, якого 
.чекають там, на фронтах, — під Орлом і Бєлго
родом, під Курськом і Харковом.

Встановлення на ворожій залізниці мін сповіль
неної дії не вимагало великої кількості людей, що 
мали, йдучи на операцію, ризикувати життям. Це 
одне. А інше — воно давало можливість паралізу
вати рух фашистського транспорту. Не шкодити 
гітлерівцям — а паралізувати рух по залізниці.

— Пропустимо состав на схід, — гаряче гово
рив на заняттях Єгоров, — значить пропустимо 
тисячу смертей для наших братів і сестер...

І далі розкривав секрети нової тактики.
— Нам треба так зробити, щоб фашист з ума 

сходив. Підірвався ешелон. Розчистив фриць до
рогу —- запалив цигарку від задоволення. Пустив 
пробний поїзд — нічого. Можна. Пустив основний. 
А він за півкілометра від учорашнього місця — 
на шматки. «Партізанен!» —- горлає фашист та із 
собаками нишпорить біля того місця. А ми сиди
мо ось тут і кашу партизанську їмо. Ми зробимо 
так, що чергового поїзда буде чекати чергова 
міна...

Підривники не одразу вірили. Незвично якось. 
Ти тут сидиш, а за двадцять кілометрів від тебе— 
поїзди ідуть під укіс. Тож не просте діло переко
нати партизан у перевагах нової техніки.

Нова диверсійна тактика вимагала тонкої робо
ти. Перше мистецтво — встановити міну так, щоб 
вона вибухнула на третій день і саме під парово
зом, та ще й — під колесами тяги. Друге мисте
цтво —• замаскувати міну. Третє — зробити так, 
щоб ніхто не зміг її розмінувати. Четверте — вмі
ти підійти до залізниці...

«Нелегко буде їй, «емзедушці», прижитися» — 
згадує Єгоров слова Старинова. Так, так, товари
шу полковнику. Але я вірю в неї, як і ви, і парти
зани повірять.

Партизани — неорганізована маса? Такої думки 
про них лише гітлерівське командування. Єгоров 
розробив графік занять, склав розпорядок дня,

«Більшовики ведуть тут партизанську вій
ну. Між лініями не видно ні солдат, ні циг 
вільного населення. Противник, з’являється 
то в одному, то в іншому місці. Постачання 
німецьких військ зв’язане з винятковими 

труднощами. Транспортні колони не мож
на посилати без охорони».

(Із повідомлень фашистської газети «Дейчо цейтунг їн 

Остланд»].

На сон і відпочинок залишається кілька годин. І 
що ж? Підривники дотримувалися суворого по
рядку. Ми не спатимем. Ми прийдем під Ковель 
з червоними, впалими очима, але ми донесемо 
ненависть свою до тебе, фашистський мучителю!..

«Може, ось Миколі, як кісточку розлущить, а 
мені ця міна — темніше нашого лісу», — розпо
відає Клоков Єгорову про розмову з одним май
бутнім підривником.

— Яка думка? — питає Олексій свого інструк
тора.

— Знайти іншу людину, поки не пізно.
— А ти, Всеволоде, май на увазі, що грамот

нішого не знайдеш. Сміливий?
— В огонь полізе!
— Ось і буде рити ямки під шпалами. Нам по

трібен диференційований підхід до людей. Одні 
будуть ставити міни, інші — маскувати, треті — 
охороняти. Потрібна спеціалізація...

Волинський підпільний обком партії дав завдан
ня підготувати 300 підривників для нанесення уда
ру по Ковельському вузлу. Комуніст Єгоров спра
вився з цим завданням. В середині червня, після 
того, як з’єднання на своїх партизанських аерод
ромах одержало достатню кількість боєприпасів, 
Федоров готовий був іти в останній рейд — від 
Уборті до Мановицьких та Цуманських лісів.

8. ПРОЩАЙ, УБОРТЬ!

«Населення перестає вірити в силу ні
мецької армії, так як бачить, що ми не мо
жемо справитися з партизанами. Тому міс
цеві жителі охоче подають допомогу пар
тизанам і навіть вступають у їх ряди»,
(Із зізнання генерала піхоти фон Шенкендорфа).

— Для кого ліс вантажите, вуйки? — зіскочив з 
коня соцький.

— Для одних людей, пане соцький.
— Для кого вантажите?
— Партизани наказали... Та ще просили пере

дати, щоб ои передали німцям, що краще хай нас 
не чіпають.

— Де партизани? — поплескав канчуком по ха
ляві соцький.

— А он їдуть, пане сотнику...
Сіра курява заховала пана зрадника та його 

швидкого коня.
— Ну, тепер тримайся, Петре! Приведе поліцай 

військо,
— Не приведе!

А як приведе, то в Горині потоплять...
(Далі буде).

І
4

ставила вимогу звільнити 
всіх політичних в’язнів У 
цій країні»

Делегати конференції 
закликали західнонімець
ку молодь до активних 
дій протесту проти від
родження неонацізму в 
ФРН.
 (ТАРС).
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ЕЛЕКТРОННІ ОКУЛЯРИ
Оригінальним електронний апарат для читання звичайних друкова

них текстів на допомогу тим, хто втратив зір, сконструювали амери- 
канські інженери. Електронні окуляри зроблені у вигляді ноаеликого 
пістолета, «зеряджекого» фотоелементами і вібраторами. Взгвши 
пістолет □ руку, сліпий рухає ним по сторінці книги чи рукопису.

Зображення, які просігтуїоться на фотоелементи при допомозі 
26 мініатюрних транзисторів, що вмонтовані в ручку апарата, пере
порюються в електричні, а потім у механічні коливання. ЦІ вібрації 
І відчуває сліпий, причому, кожній букві відповідає певний характер 
вібрації.

До того ж оптична система апарата збільшує дрібні газетні і жур
нальні тексти в п'ять раз, і фотоелементи, які аналізують поєднання 
темних І езітлмх ділянок знаків, «бачать» їх снсотою в півдюйма.

д
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настільки копія 
до оригіналу. І

Точно змі- 
полів

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировогредского 

обкома ЛКСМУ,

поверхні

НОВА КАРТА МІСЯЦЯ

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

повітря 
до ви- 
повітря

Перевірте!

ваг порівняно з аналогічними 
зарубіжними виданнями.

Карта супроводжується ко
роткими довідковими даними 
про рух та фігуру Місяця, 
умови П спостереження, де
яких фізичних властивостей І 
основних подій в дослідженні

земного супутника космічними 
об’єктами. На карті — біля 
150 найменувань місячних ут
ворень.

Науковий корівник роботи— 
доктор фізико-математичних 
наук Юрій Лнпський.

|АПН).

ПОНЕДІЛОК, 29 травня. Перша 
програма. 17.00 — Для дітей. «Як 
лежебока Нсохоткін роботягою 
став». /Аульїфільм. (К). 17.10 — 
«На рівні кращих зразків». Кіно
репортаж. (Чернівці), 17.30 — 0 
ефірі «Молодість». «На завод при
йшов хлопчина». (Харків). 18.00 — 
До 50-річчя Великого Жовтня. «На

Гц РОЇ ІШЛО понад 500 років з 
появи перших полотен великих 

венеціанців, а живопис Белліні, Ті- 
Ціана, 1 шторрето, Веронезе н ін
ших майстрів по-справжньому ди
вує своєю свіжістю.

Протягом багатьох століть над 
Цією загадкою ламали голову 
художники і вчені. Якими фарба
ми писали венеціанці, що надава
ло їх полотнам вічну стійкість? 
Першим розв’язав загадку член 
Всесоюзної художньо-експертної 
ради художник і реставратор Ар
мен Вартанян. Посланий в НДР, 
щоб зробити в Дрезденській гале
реї копію «Автопортрета з Сас- 
кією» Рембрандта, Вартанян на
стільки точно повторив кожний ма
зок великого художника, що зов
нішньо копія мала вигляд оригіна
лу, який втратив лише деякий від
биток часу.

Подібність виявилась настільки 
дивною, що було вирішено про
світити нове полотно рентгенів
ськими променями. Тільки вони, 
проникаючи крізь барвисті шари, 
могли показати, настільки копія 
дійсно близька 
виявилося, що Вартанян малював 
тими ж фарбами, що і Рембрандт, 
що він використовував ту ж тех
нологію і техніку. В цьому пере
конували і збільшувані знімки ок-

рсмих дільниць картини, написаної 
реставратором — мого полотно 
співпадало з оригіналом усіма точ
ками.

Якими ж фарбами писав Варта
нян — олією чи темперою?

— Тільки не олією, — відпові
дає художник. — Істина, як це 
найчастіше буває, виявилась прос
тою. Секрет фарб венеціанських 
майстрів я намагався безуспішно 
розкрити довгі роки. Коли я зов
сім упав у відчай, стало зрозумі
ло, що ию прірву мені не переско
чити, руки почали творить щось 
таке, в чому не приймала- участь 
голова. Несподівано одержалось 
те, що я шукав протягом 14 літ. Я 
не вірив своїм очам. Повторив ще 
і ще раз. І тоді виявив, що все за
лежить від того, як чергувати фар
би. Зрозумів я і те, чому венеціан
ці і голландці писали так швидко, 
створюючи за короткі строки вели
чезні полотна, зрозумів причину 
їхньої досконалості.

Довгі роки проникненню в та
ємницю «заважали» вчені, яким 
художники беззаперечно вірили. 
Дослідники знаходили в складі 
фарб олію і стверджували, що ве
неціанський живопис — олійний. 
Це не відповідає істині.

Зробивши перший крок, Варта
нян почав готувати фарби для

реставраторів Державної картин
ної галереї Вірменської PCP, де 
зберігається багато 'унікальних по
лотен. В їх числі картина «Мило
сердя самаритянина», яку довгий 
час приписували синові Якобо Ба- 
сапо — Леандру. Картина мала 
досить жалюгідний вигляд. Ху- 
дожники-рсставратори відтворили 
дивний по красі твір. Вперше в 
історії реставрації втрачені ділян
ки були відновлені пензлем, який 
переносив на полотно фарби, що 
ністільки не відрізнялися від тих, 
якими працював великий венеціа
нець.

Генрієтта АЛОВА. (АПН).

СТРУМ, НАРОДЖЕНИЙ СВІТЛОВИМ тиском
віднос- 
світлові 
спокою

Положення теорії 
ності, згідно якого 
кванти не мають маси 
і завжди зобов’язані рухатися
з швидкістю світла, кожний із 
нас «відчув» на власному дос
віді, намагаючись у дитинстві 
піймати сонячний зайчик.

Але за 
носності

тією ж теорією від- 
в такому ж стрімко- 
у світлових квантів

народжується маса, яка здат
на відчутно діяти на речовину. 
Цей світловий тиск на речови
ну вдалося спостерігати ще в 
1899 році російському фізико
ві Петрові Лебедєву.

З тих пір, коли під дією світлового 
потоку закрутились виготовлені Лебе- 
дссим найлегші алюмінісві крильця, 
фізики виявили відмінність проявів 
подвійної природи світла — потоку 
частинок-корпускул і хвильового 
цесу, Вони вияснили таемницю

тоелектричного ефекту, знайшли Іс
нування світлового тиску на гази, який 
відкидає кометні шлейфи, і навіть роз
робили конструкцію «сонячних віт
рил» які, можливо, коли-небудь понс^ 
суть крізь космічні простори легкі 
носмічні кораблі без сопел і дюз.

Лазерний промінь спрямува
ли на встановлену під кутом 
металеву пластинку-мішень, 
оточену чутливою реєструю
чою апаратурою, 
рявши параметри

верхневого струму, який виник 
в опроміненій мішені, цю мі
шень повертали на 90 граду
сів. Напрямок струму зміню
вався на зворотний. Аналогіч
не явище вдалося спостеріга
ти і в плазменому факелі, 
який теж, як відомо, добро 
проводить електричний струм.

Природа ефекту 
проста. Вдаряючись 
верхню провідника, 
кванти при зіткненні

досить 
об по- 
світлові 

з атома-

ми й іонами, 
електронами, 
електрони 
додатковий 
приводить 
рух. Отже, 
ни передадуть тиск світла ре
човині, вони створюють елек
тричний струм.

Так була вписана нова сто
рінка в, здавалося б, закінче
ну історію досліджень світло
вого тиску.

т л

АЙЖЕ ШІСТДЕСЯТ років минуло від то
го червневого дня, коли над східноси
бірською тайгою, в районі Підкам’яної 
Тунгуски з гуркотом пронеслося загад
кове небесне тіло. Його падіння супро
воджувалось яскравим спалахом світла, 
громоподібним вибухом. Це і був нині

знаменитий «Тунгуський метеорит», «Тунгуське 
диво».

Знову і знову вчені всього світу звертаються 
до нерозгаданої таємниці. Що ж це було? Метео
рит? Уламок антиречовини? А може, корабель 
інопланетної цивілізації, який потерпів аварію 
при посадці?

Головна загадка — що послужило причиною 
цього виняткового за масштабами вибуху?

Тунгуське тіло важило, очевидно, більше міль
йона тонн і пролетіло в густих шарах атмосфери 
по похилій траєкторії близько восьмисот кіло
метрів. Його швидкість досягала тридцяти кіло
метрів на секунду, тобто більше ста тисяч кі
лометрів на годину!

Через це при вторгненні в атмосферу воно 
утворило ударну балістичну хвилю, сприйняту 
спостерігачами, як гудіння, гуркіт, удари. Випаро
вування речовини з його поверхні викликало 

велике світіння. На висоті приблизно десяти кілометрів 
над поверхнею Землі тіло піддалося повному механічному 
руйнуванню. Вибух викликав третю, сферичну ударну хви

лю, яка наклалась на другу — 
циліндричну. Обидві хвилі і ви
кликали величезний завал лі
су в тайзі на площі 2200 квад
ратних кілометрів. А дія трьох 
ударних хвиль викликала сейс
мічне коливання грунту і стри
бок тиску, зареєстрований при
ладами в різких районах пла
нети.

За розповідями очевидців, 
декілька діб ^спостерігалися 
світлі ночі: навіть на півдні Єв
ропи можна було читати га

зети. Потім кристалики льоду поступово розсіялись в атмос
фері і розтали. Оптичний феномен зник. Таке пояснення 
повністю відповідає сучасній теорії утворення сріблястих 
хмар.

Що ж до підвищеної радіоактивності в районі вибуху тунгуського ті
ла, то Ті можна пояснити забрудненням грунту продуктами розкладу ре
човини. Виявлена радіоактивність, особливо в шарах деревини тих піт, 
повинна спостерігатися також і п зонах, які прилягають до місця звалу 

таиги. Цей висновок базується на висунутому нами передбаченні про те, 
що комети, які пролітають в міжпланетному просторі поблизу могутньо
го природного ядерного реактора — Сонця, — піддаються бомбардуван
ню космічними променями І при цьому стають радіоактивними.

іаким чином, тіло, яке вибухнуло над Тунгуською тай
гою, було невеликою крижаною кометою. При вльоті з 
космічною швидкістю в атмосферу Землі вона перетвори
лась у вибуховий газ. Його вибух і створив найрідкісні- 
ший феномен природи. Марк МІЛЬХІКЕР. (АПН).

ОТЖЕ,КРИЖАНАКОМЕТА?

Не вірите?
0 Протягом доби на 

Землі буває до 200 ти
сяч гроз, а щосекунди 
близько ста блискавок.

0 Метеори, які вріза
ються в атмосферу Зем
лі, загоряються на висо
ті близько 100 кіломет
рів, а гаснуть на висоті 
60—70 кілометрів. Вони 
доставляють Землі щод
ня близько двох тисяч 
тонн найтоншого пилу і 
попелу.

0 Вся рослинність 
земної кулі протягом ро
ку бере з атмосфери 
близько 550 мільярдів 
топи вуглекислого газу, 
а повертає в неї близь
ко 400 мільярдів тонн 
кисню.
0 Атмосфера постій

но містить приблизно 10 
тисяч мільярдів тонн во
дяної пари — в серед
ньому 200 тони над кож
ним гектаром 
Землі.

0 Що тиск 
має відношення 
вихів. Тиск 
щільно притискає одні 
до одних поверхні суг
лобів, забезпечуючи їх 
нормальну діяльність. 
При зниженому тиску, 
наприклад у горах, лю
дина може вивихнути 
ногу, навіть не спіткнув
шись.

0 Що тільки за ос
таннє століття промис
лові підприємства вики
нули в атмосферу близь
ко 360 мільярдів тонн 
вуглекислого газу, а це 
збільшило його середню 
концентрацію майже на 
13 процентів.

В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ ви
йшла о світ карта видимої 

півкулі Місяця (масштаб 
1:5 000 000), складена Дер
жавним астрономічним Інсти
тутом Імені Штернберга І То- 
погеодезичною службою СРСР. 

Місячна карта, яка являє со
бою точно підібрану мозаїку 
Із фотографій видимої пів
кулі, створена □ СРСР впер
ше. Вона володіє рядом поре-
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м. Кіровоград вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре^ 
таря — 45-35, відділів — 45-36.

БК 01262. Індекс 01197.

поглинаються 
Таким чином, 

ніби одержують 
імпульс, який і 

їх у спрямований 
перш ніж електро-

(АПН).
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моридіанах України», (К), 17.00 — 
Спортивна породача. (К), 19.45 — 
Телефільм, (Кіровоград). 20.30 — 
«Трудящим багатий стіл». (Кіро
воград). 20.40 — Телероклама. (Кі
ровоград), 20.50 — Кіножурнал та 
художній фільм «Жінки», (Кіро
воград).

Друга програма. 11.00 — Тслс- 
вісті. (К). 11.10 — «Пропало літо», 
Кінокомедія, (К). 19.45 — П, Чай-
ковський — «Мазепа». Спектакль 
Львівського театру опери та бале
ту ім. Ів. Франка. (Львіо),

ВІВТОРОК, ЗО травня. Перша

програма. 18.00 — «Ювілею на
зустріч», (Кіровоград), 18.10 — 
Телефільм, (Кіровоград), 18.20 — 
Но допомогу вивчаючим марксизм- 
ленінізм, Політекономія «Соціа
лістична система господарства»,
(К), 18.50 — «Старт-67», Тележур
нал, (К), 19.20 — «Наша пошта», 
(К). 19.30 — До 50-річчя Воликого 
Жовтня, Фестиваль української му
зики, (Трансляція з Жовтневого 
Палацу культури). В перерві 
о 20.30 Т, Н, (М). 22.00 — Кіно
журнал та художній фільм «Лі 
винно о усьому», (Кіровоград),

J
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