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Довжина залізниць 
Радянського Союзу пере
вищує тепер 132 тисячі 
кілометрів. У п’ятиріччі 
до них прибавиться ще 
7 тисяч кілометрів.

Вантажооборот ста
левих магістралей ста
новитиме в цьому році 2 
трильйони 50 мільярдів 
тонно-кілометрів. За «’я-

ЦИФРИ
Е ОАЕЕЕЕЕ
тнріччя пін збільшиться 
на 23 проценти. Тільки 
приріст ного, що дорів
нює 450 мільярдам тон
но-кілометрів, вдвоє біль
ший від вантажооборо- 
ту залізниць Англії, 
Франції, ФРН, Італії і 
Японії, разом узятих.

* * *

У листопаді 1932 ро
ку, напередодні ХУ-Ї річ
ниці Великого Жовтня, з 
воріт московського заво
ду «Динамо» вийшов 
перший радянський елек
тровоз серії «ВЛ» — 
«Володимир Ленін». Те
пер наша промисловість 
випускає електровозів 
більше, ніж такі великі 
капіталістичні країни, 
ян США, Англія, ФРН і 
Японія.

* $ *

Радянські залізниці 
щороку споживають по
над 28 мільярдів кіло
ват-годин електроенергії. 
Це в 14 з лишком раз 
більше, ніж виробляли її 
всі електростанції цар
ської Росії.

$ 4» *

Радянський Союз має 
тепер пряме залізничне 
сполучення з 24 країнами 
Європи і Азії.

22 підприємства і бли
зько півмільйона заліз
ничників нагород ж е н о 
орденами і медалями. 
377 чоловік удостоєно 
звання Героїв Соціаліс
тичної Праці, а 70 пра
цівників транспорту ста
ли лауреатами Держав
них премій.

(ТАРС).

жива сила
Костянтин Лпсенко повернувся з 

чергового рейсу. Здав слюсарям 
електровоз і неквапливо зайшов у 
кімнату інструкторів. Молодий маши
ніст зажурно опустив голову, при
сів на лавку.

— Захворів? — поцікавились дру
зі.

— Мабуть, не вродився я заліз
ничником.

Товариші співчутливо дивились на 
хлопця. Вирішили не заспокоювати, а 
но-серйозиому допомогти. Вже на 
другий день інструктор Микола Тол- 
куїций сів з ним у кабіну локомотива.

— Слідкуй за гальмами, — почав 
інструктор. — Від невмілого їх вми
кання перевитрачається електроенер
гія. А найбільше її можна заощади
ти, коли з розумом використовуєш 
живу силу, тобто рух поїзда но інер
ції.

Костянтин уважно стежив за кож
ним рухом старшого товариша. Слід
кував, як він веде поїзд на рівнині, 
у вибалках. І вже через місяць вів 
ие тільки знав, а її відчував, що та
ке жива сила.

І ось наслідок. Якщо в першому 
кварталі бригада Лнсенка перевитра
тила шість тисяч кіловат-годин слек-
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ПИТАННЯМ поліп
шення медичного об- 

сл угову ва 1111 я н аселсп 11 я 
України, обміну досві
дом була присвячена рес
публіканська нарада ме
дичних працівників, ніо 
відбулася 3 серпня в 
Києві.

З доповіддю про стан 
та заходи но дальшому 
полі пінен ніо медичного 
обслуговування насе
лення республіки висту
пив міністр охорони здо
ров’я УРСР II. Л. Шу
тій.

троенергії, то в другому — дев’ять 
тисяч заощадила. Чимало зекономи
ла її і в липні. Екіпаж став передо
вим не тільки в колоні, а й у депо.

Взаємодопомога в нашій роботі 
всеодно, що вітаміни для організму 
людини. Адже техніка, яка б вона 
найкращою не була, залишається тех
нікою. 1 з кожною машиною .можуть 
трапитися неполадки. А коли не під 
час слідування? Не зупиняти ж поїз
да! Пам’ятаю випадок, який трапив
ся зі млою.

Маршрут від Мнронівки до Зна
м’янки знайомий. Десятки разів во
див тут поїзди. Тому їхав на підви
щеній швидкості. Раптом помічаю, 
що стрілка вимірювача швидкостей 
падає вниз. Ще раз перевірив прила
ди і до свого помічника:

— Євгене, бери інструмент і мер
щій до блоків.

Женя Воровськпй не примусив се
бе ждати. В одну мить опинився біля 
серця машини. Через кілька хвилин 
повернувся в кабіну.

— Підгоріла блокіроізка контак
торів. Ледве дістав викруткою. Коли 
повернемося, треба сказати слюса
рям.

Серпень — пора клопотів, 
місяць дивовижних кольо
рів і форм. Біля тваринни
цького містечка, яке при
вільно розкинулось при Ін- 
гулецькій долині, мов дві 
гострочолі Говерли, гордо 
застигли в мареві золотисті 
скирти соломи. А поруч них 
ось уже кілька днів юнаки 
та дівчата під керівництвом 
ланкового Микити Маркови
ча Матяша зводять зелену 
піраміду.НА ВАРТІ НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я

В ного доповіді і вис
тупах відзначалося, то 
за останні роки в респуб
ліці проведена значна 
робота по дальшому 
розвитку системи охоро
ни здоров’я, зміцненню 
її бази. Тепер па Україні 
працює понад 115 тисяч 
лікарів, 345 тисяч серед
ніх медичних працівни
ків.

Україна стала важли
вим центром медичної

— По ній найкраще ви
вчати хліборобську геомет
рію, — з добрим гумором 
каже відомий ланковий.

Він якийсь час стоїть се
ред зеленого шумовиння, 
потім іде за агрегатом, при
скіпливо вдивляється, чи 
акуратно зрізають стебла. 
Але у Григорія Настащука 
робота чиста. Дарма, що 
недавно став за штурвал: 
щодня збирає по 8—9 гек
тарів.

науки. В республіці 41 
спеціальний науково-до
слідний інститут, 15 ме
дичних та 3 інститути 
вдосконалення лікарів. 
В цих закладах зайнято 
7 тисяч наукових пра- 
цівникіп, в тому числі 
понад 600 докторів та 
близько 3 тисяч канди
датів наук.

Велике місце в роботі 
наради зайняли також 
питання санаторно-ку

ФІНІШ
ЮВІЛЕЙНОЇ
МОСКВА, 4 серпня, 

(ТАРС). Сьогодні на 
Центральному стадіоні 
імені В. І. Леніна відбу
лось урочисте закриття 
IV ювілейної Спартакіа
ди народів СРСР, при
свяченої п’ятдесятиріч
чю Радянської держави.

Спартакіада стала чу* 
довим святом спорту, 
юності, здоров'я. Голов
ний приз Ради Міністрів 
СРСР за загальноко
мандну перемогу одер
жали спортсмени Моск
ви.

На закінчення відбув
ся марш-парад учасни* 
ків Спартакіади.

Міцно обнімаю плечі молодшого 
друга.

— Молодець, Женю!..
Всього може трапитись у дорозі. 

Отож, нерідко збираємося всією ко
лоною і розповідаємо про подібні не
поладки, ділимось, як їх скоріше 
усувати. 1 про те, як знаходити живу 
силу, ведемо мову. Завдяки й таким, 
так би мовити, неофіційним заходам, 
наша колона стала кращою на під
приємстві. Хлопці економлять елек
троенергію, дотримуються графіку ру
ху, намагаються побільше провести 
великовагових поїздів.

Он Анатолій Чернявськнй зі своїм 
помічником Ігорем Смуглієм тільки 
за півріччя заощадив 31 тисячу кіло
ват-годин електроенергії, провів 16 
великовагових поїздів, перевіз понад 
план тисячі тонн народногосподар
ських вантажів. Майже стільки 
встигла і бригада Юрія Удовиченка.

Та хіба тільки воші! Кожен прагне 
зберегти державну копійку. В депо 
підрахували, що з початку року наша 
колова зекономила близько 400 тисяч 
кіловат-годин електроенергії, про
вела понад триста великовагових по
їздів.

На зекономлену електроенергію 
можна провести товарний поїзд май
же через увесь Радянський Союз. Та
ка ювілейна траса молодих електро
возників, дарунок святу — Дшо за
лізничника.

і. ДЕРИ ПАС, 
громадський інструктор ком
сомольсько-молодіжної колони 
електровозів Знам’янського ло
комотивного депо.

На повному ходу, підру- 
льовує під транспортер ав
томашину Володимир Туз- 
ниченко. Якась мить — і на 
Раю Хвилюченко і Таїсу 
Слонь сиплеться пахуча зли
ва кукурудзяного поля.

Таїса навчається в Олек
сандрійському медучилищ!, 
в літні канікули проводить 
в рідній артілі. Працювала 
на току, тепер силосує. Рая

(Закінчення на 2-й стор.).

рортного обслуговування 
трудящих.

На нараді виступили 
міністр охорони здоро
в'я СРСР Б. В. Петров- 
ськип, заступник Голови 
Ради Міністрів Україн
ської РСР П. Т. Тропько.

З величезним підне
сенням учасники наради 
прийняли вітальні листи 
ИК КПРС і ЦК К11 Ук
раїни.

(РАТАУ).

МІСТО 
ПРО СЕБЕ

Вбираючись по-сучасному 
все більше в скло і бетон, 
Кіровоград свято береже 
для нащадків спогади про 
минулі часи, розповідає про 
них фортечними гарматам», 
меморіальними дошками, 
багатьма пам’ятниками ста
ровини. І люди, молоді й 
літні, зслухаючнсь в ту його 
розповідь, в шанобі схиля
ють голови перед мужністю 
і витримкою своїх поперед
ників, з висоти історично
го порівняння краще сприй
мають красу сьогоднішнього 
і завтрашнього дня.

(Закінчення на 2-й стор.).

.,СЛУХАЄ 
СЕКТОР 
ОБЛІКУ...“

«Я з задоволенням читаю 
під рубрикою «Клуб комсо
мольського активіста» ма
теріали про проведення 
комсомольських зборів, ро
боту комітету комсомолу, 
про рейди «прожекторис
тів»... А ось чим займається 
сектор обліку? Мені здає
ться, що це просто канце
лярська робота: сиди цілий 
день над паперами, запов
нюй комсомольські доку
менти, приймай внески...»

Лист такого змісту наді- 
I йшов до «Клубу комсомоль-

КОМСОМОЛЬСЬКІМ
Д АКТИЫСТА^

ського активіста» від члена 
ВЛКСМ Олександра Шев
чука. З цим листом ми по
знайомили першого секре
таря Добровеличнівського 
райкому комсомолу Михай
ла Красковського і попро
сили його розповісти про 
роботу сектора обліку рай
кому на сторінках «Молодо
го комунара».

(Закінчення на 2-й стор.).

Вчора в Кіровоград» а 
парку імені В. І. Леніна 
відкрилася виставка кві
тів. Про наймолодшого 
учасника виставки читай
те на З-Г» стоп
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(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

— школярка. Вона каже, що 
виробнича практика у неї 
ніколи не кінчається.

Микита Маркович сідає в 
кабіну, і за кузооом здій
мається сірий шлейф пи
люки.

— Який це рейс, Воло

дю? — цікавиться ланковий.
— Сьомий, — відповідає 

хлопець.
А до обіду ще далеко.
Курган росте на очах. Зе

лень дбайливо розправля
ють Майя Матяш, Галина 
Слонь, Ліда Узлова. Ось 
уже новий шар підготовле
но, і Майя посипає силос

кухонною сіллю, хімічним 
розчином.

— Вдень закладаємо по 
150—200 тонн, — каже Ми
кита Маркович. — Отже, 
сьогодні наша піраміда ва
жить понад 600 тонн. А та
ких курганів в артілі уже 
декілька. Думаємо загото
вити по 8—9 тонн силосу 
на корову.

Серпень — місяць кло
потів, пора хліборобської

арифметики. Молоді тру- 
дівники артілі вивчають її, 
зводячи скирти соломи, за
готовляючи сінне борошно, 
креслячи загорілими руками 
піраміди достатку.

М. СОЛОДЧЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосп їм. 40-річчя 
Жовтня,
ГІетрівського району.

0

МІСТО
ПРО
СЕБЕ

(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.).

Сьогодні я зустрів групу 
хлопців і дівчат. У центрі 
виділялась висока молода 
жінка. То — науковий пра
цівник обласного краєзнав
чого музею Емілія Олексан
дрівна Коляда. Вона допо
магає екскурсантам (сьо
годні це школярі з піонер
ського табору) зрозуміти 
мову міста. Міля розповідає 
немовби тихо, та вітер від
носить слова далеко від 
групи:

— ...Торік у місті введено 
в дію 54 500 квадратних 
метрів житлової площі. Це 
значить, що 1500 робітників 
і службовців справили но
восілля.

рож у минуле, — запрошує.
...Прогулюються ЛЮДИ. їх 

багато. І раптом за рогом 
злітає сміливо «Марсельє
за». То сигнал. Робітники 
відразу шикуються в коло
ну. Злітає червоний прапор 
з вимогою «Геть самодер
жавство!», «Хай живе 8-го- 
динний робочий день!». За
метушилися городові, за
сюрчали. Та й замовкли, ба
чачи, що робітників лавина, 
може змести. Коли з’явили
ся солдати Таганрозького 
полку, поліція відчула себе 
вільніше, накинулися на 
демонстрантів.

Це було Першого травня 
1905 року. Це була перша 
в Єлисавегграді маївка. А 
другого дня, в понеділок, 
почався загальний страйк 
робітників.

Потім ще не раз нинішні 
вулиці імені Леніна, імені 
Карла Маркса, площа імені 
Кірова були свідками ро
бітничих демонстрацій. Во
ни були свідками і багато
тисячної радості, к о л и 
прийшла звістка про пова
лення царського уряду, збо
рів і мітингів, що відбули
ся, коли перемогла револю
ція в Петрограді.

«Визнаючи і висловлюючи

ро-солдаток, робітників і 
бітннць Єлисаветграда 25 
листопада 1917 року.

Ні чад проповідей україн
ських націоналістів, ні про
паганда угодовських партій 
не могли збити робітників з 
вірного шляху, вказаного 
партією більшовиків.

«Стоячи на сторожі заво
ювань революції, проти сво
їх братів робітників і солда
тів Петрограда н інших міст, 
що борються за загальну 
справу, не підемо, а всіляко

на яких було вирішено утво
рити Ради робітничих де
путатів.

Леніна, 2. Звичайне при
міщення. І незвичайне вод
ночас. Меморіальна дошка 
повідомляє скупо, що тут 
знаходився штаб Єлисавет- 
градської Червоної гвардії і 
військово-революційний ко
мітет більшовицької Ради 
робітничих і солдатських 
депутатів. Сюди люди йшли 
з своїм щастям і роздума
ми, йшли, щоб одержати

НА ЧОЛІ РЕВОЛЮЦІЇ СТОЯВ РОБІТНИЧИЙ 
КЛАС. ЗАГАРТОВАНИЙ У СУВОРИХ КЛАСОВИХ 
БОЯХ РОСІЙСЬКИЙ ПРОЛЕТАРІАТ, КЕРОВАНИЙ 
ПАРТІЄЮ БІЛЬШОВИКІВ, ВІДЗНАЧАВСЯ ВИСО
КОЮ ПОЛІТИЧНОЮ СВІДОМІСТЮ, ОРГАНІЗОВА
НІСТЮ І СТІЙКІСТЮ В БОРОТЬБІ ПРОТИ ВСІХ 
ВИДІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1 ГНІТУ, ВИЯВИВСЯ ЗДАТ
НИМ ПОВЕСТИ ЗА СОБОЮ ТРУДОВЕ СЕЛЯН
СТВО.

(Із Тез ЦК КПРС «50 років Великої Жовт
невої соціалістичної революції).

Група школярів з піонерського табору «Червоні пітрила» 
профспілки будіоольникіз на екскурсії по місцях бойової, 
трудозої І революційної слаон п Кіровограді.

Фото В. Ковпака.
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— ... До революції в Єли- 
саветграді було 56 лікарів. 
Зараз у місті 13 лікуваль
них закладів. На кінець 
п’ятирічки налічуватиметь
ся близько 700 медпрацівни
ків...

Далі — про завод «Чер
вону зірку», про агрегатний.

— А тепер зробимо подо-

довіру владі Рад Народних 
Комісарів у центрі і Рад ро
бітничих, солдатських і се
лянських депутатів на міс
цях, ми всіма силами готові 
підтримати Ради проти 
контрреволюційних пося
гань, з чийого б боку вони 
не були» — так заявили 
учасники мітингу солдатів,

їх підтримаємо і ніяким 
буржуазним партіям і 
організаціям затопити сво
боду у братській крові не 
допустимо», — заявили ро
бітники заводу Ельворті на 
зборах 7 грудня 1917 року.

Від подиху історії суворі
шають обличчя.

А екскурсовод прямує да
лі, знайомить з обновами 
Ленінської. На розі, перед 
бібліотекою, знову зупиняє
ться.

Тут розміщувався партій
ний комітет, працювала іні
ціативна група по створен
ню «Партії молодих кому
ністів». Входили до тієї гру
пи молоді робітники-друка- 
рі Шульман, Грановський, 
Маслевковський, Остров- 
ськнй, Мошннський та інші.

Тут, у приміщенні ниніш
ньої бібліотеки, 23 березня 
1919 року відбулися орга
нізаційні збори Єлисавет- 
градської Комуністи ч н о ї 
Спілки Молоді.

Молоді робітники були 
вірними помічниками своїх 
старших братів-більшови- 
ків, з ними разом боронили 
завойовані здобутки від по
сягань різних «батьків» і 
ата.манів. У тому ж 1919 ро
ці 30 процентів комсомоль
ців було мобілізовано для 
боротьби з бандитизмом.

Гордістю 
світяться 
Здається, 
не перші 
суться в 
в засідці. А місто веде да
лі своїми вулицями.

Палац культури імені 
Жовтня. У березні 1917-го 
Палац слухав полум'яні про
мови і запальні суперечки. 
Це коли були збори пред
ставників робітників. Збори,

за ровесників 
погляди слухачів, 
що самі вони, а 
комсомольці, нс- 

атаку, принишкли

зброю для боротьби з біли
ми. Йшли ПООДИНЦІ І ЦІЛИМИ 
партійними групами і проф
спілками. Про те розповіда
ють очевидці і документи.

«З сьогоднішнього числа 
50 процентів всіх членів 
професійних організацій і 
заводських комітетів об’яв
ляються мобілізованими для 
боротьби з грнгор’ївщп- 
ною», — це з постанови кон
ференції професійних спілок 
і заводських комітетів Єлп- 
саветграда, що була прий
нята в липні 1919 року.

«...Відбулися загальні збо
ри членів партії КП(б)У. 
Прийнята постанова напра
вити в частини ЗО процентів 
членів партії з числа тих, 
хто ще не знаходиться в ре
гулярних частинах», — чи
таємо в пожовклих місце
вих «Известиях» за 31 лип
ня 1919 року.

Звідси, з ревкому, робіт
ники йшли не тільки у бій 
з бандами, а й в села, несу
чи правду Ілліча. Лише в 
березні 1919 року Єлисавет- 
градський партійний комітет 
направив у села десятки ко
муністів.

То був важкий і героїч
ний час.

Ленінградець С. Баранов 
у листі до Івана Тимофійо- 
вича Борисенка. товариша 
по революційній боротьбі 
па Єлисаветградщині, зга
дує:

«Це був святий час, не 
був час нечуваної духовної 
чистоти, безкорисливості, це 
був час, коли не було ні 
Вас, пі мене, пі Агапова, ні 
Колесникова. Це були кла
си — ми і вони».

Місто не мовчить. Воно 
розповідає...

В. ЦВЯХ.

„Документи Великого Жовтня“
Серед видань, присвячених 50-річ- 

чю Радянської влади, альбом «Доку
менти Великого Жовтня», випущений 
Політвидавом, займає особливе міс
це. В ньому зібрано найважливіші 
партійні документи, рукописи В. І. 
Леніна, що належать до періоду кві
тень 1917 — січень 1918 року. Уні
кальне видання відкриває один з пер
ших портретів В. І. Леніна, виконаний

у 1918 році художником В. Ізмайло- 
вичем. Цю роботу бачив Володимир 
Ілліч і поставив на малюнку авто
граф: «В. Ульянов (Ленін) 31 січня 
1918 року».

Хронологія документів, зібраних а 
альбомі, ведеться з часу повернення 
В. І. Леніна з еміграції в Росію в ніч 
з 3 на 4 квітня 1917 року. Для ювілей
ного видання відібрано і відтворено

сторінки творів, написаних Володими
ром Іллічем у вузлові моменти роз
витку революції.

В альбомі вміщено копію полоси 
«Известий» з текстом «Декрету про 
землю» і першу сторінку ленінського 
рукопису «Декларація прав трудя
щого і експлуатованого народу» та 
інші матеріали.

До історичних документів дається 
вступна стаття п’ятьма мовами — ро
сійською, англійською, французькою, 
німецькою та іспанською.

(ТАРС).
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САМОГО РАНКУ Ліну Блощенко 
чекають хлопці і дівчата. В рай
комі вона працює п'ятий рік, тому 
більшість комсомольців знає не прос
то в обличчя, а й по імені. Он біля 
вікна стоїть Віктор Балацький, робіт
ник районного об єднання «Сільгосп

техніка». Його манять далекі краї, романтика. 
Ліна знає про це, тому вчора цікавилася чи є 
комсомольські путівки на ударні будови. А за
раз, побачивши хлопця, зразу ж повідомляє:

_  Вікторе, хочеш □ Усть-Ілім, на Ангару. 
Ще б пак! Безумовно, згоден. Виходить з 

райкому задоволений. На прощання мовить:
—• Пришлю листа з будови.
А ось заходить секретар комсомольської 

організації студентського загону. Вона вирі
шила порадитися зі мною, з завідуючою -ек- 
тором обліку. І не тільки про внески про оо- 
лік, а й про умови роботи, що треба взяти 
з собою. Я поспішав у колгосп, другим секре
тар райкому у відпустці, тему Блощенко за
лишається одна за всіх. Вона радить, пояс
нює, консультує тих, у кого почазея третій 
трудовий семестр. А поті л:

— Буде важко — дзвоніть. Допоможемо.
У Ліни багато роботи, але допомогти вона 

завжди знайде час. Наші кабінети поруч, і я 
часто чую її привітний голос:

— Сектор обліку слухає... _
Дівчина уважно вислуховує людей, щоо по

тім негайно розпочати діяти. Тільки-но дзво
нили з колгоспу імені Чапаєва:

— Ліно, будеш у нас?
І Блощенко йде в колгосп, щоб допомогти 

підготувати комсомольські збори, розповсю
дити лотерейні білети, якщо треба, виступити 
перед комсомольцями. А на наступний тиж
день в її блокноті нові записи: «Треба побува
ти в комсомольських ооганізаціях дитсадка,
Виступити на се
мінарі секретарів 
комсомольськ и х 
організацій шкіл... 
Поговорити 
фотографом 
якість фото 
комсомольськ 
документів».
Заплановане 

Ліни — закон, 
непередбач е н е? 
Ось в райком за
йшла група поль
ських студентів:

КОМ(ОМОЛЬ(ЬКОІО
Д АКТИВІСТА.

«СЛУХАЄ
СЕКТОР
ОБЛІКУ

— Допоможіть...
І райком дбає про те, щоб хлопцям і дів

чатам з братньої Польщі пошили робочі спе
цівки, організує в Тишківці вечір їх зустрічі з 
місцевими жителями,

А надвечір в сектор обліку завітав секре
тар комсомольської організації райспожив- 
спілки Віктор Думбрава:

— Ліда Драга вступає кандидатом в члени 
партії, а як оформити документи, не знаємо.

1 Ліна зацікавлено допоможе.
Вірний Лінин помічник — акуратність, 

хочеться навести тут слова комсомолки 
Давиденко, які характеризують роботу 
дуючої сектором обліку:

— Я добре пам’ятаю той день, коли 
вручали комсомольський квиток. Взяла я 
цю маленьку книжечку і стала читати. Все тут 
було написано так чисто, красиво. Мені назіть 
подумалось, яка ж чиста і красива та людина, 
яка заповнює наші квитки.

Зараз, улітку, в Ліни особливо багато робо
ти. Частина випускників восьмих класів пере
ходить в інші школи, десятикласники вступа
ють до інститутів, багато молодих романтиків 
готуються в далеку дорогу на великі будови. 
Деякі комсомольці не завжди чітко зна-оть 
правила обліку. І Ліну Блощенко часто можна 
бачити серед випускників, яким вона ще раз 
роз яснювала Статут ВЛКСМ, обов'язки ком
сомольців, порядок обліку.

Часто доводиться Ліні затримуватися в рай
комі після роботи. Вона заповнює докумен
ти, наводить порядок у журналах, картотеках 
Але и ця канцелярська робота не надокучає 
бо вона доповнюється живою і активною орга'- 
нізаторською роботою з людьми.

Михайло КРАСКОВСЬКИЙ, 
перший секретар Добровеличків- 
ського райкому ЛКСМУ.

€
© 
й 
й
й

Й
и 
й

РИМ. 60 000 трудящих консервної 
промисловості Італії провели 4 серпня 
заіальнонаціональдай 24-х голиипмй 
страйк. Вони зажадали укладеній нової 
трудово, угоди, яка б більше враіові 
вала їх інтереси »фахову-

тівСТ "американського Ра'НінфКо^ССП^ІДЄН' 

иіішу інформацію про ЖХтеЖ

 (ТАРС>.

І



Лй 93 (793)

І"':'

З стор,

у „королеви Августи44
Здрастуйте, «королево»! і
Вона піднімає горду голову, 

розправляє ажурні тендітні пё- 
фвстки і посміхається справді ко
ролівською посмішкою. Поруч 
млосно зітхає «мадам Самльє». 
А з глибини квітника виграє 
бумноцвіттям «водопад».

Із-за крислатих кущів з’являєть
ся володар «королев», «водопа- ( 
дії», «пишок».

— Добрий день, Сашко!
— Добрий день!
— Квіти ие сємїють?
— Ні. ’
— А ти?
— Хіба з ними засумуєш?
Дійсно, питання недоречне. У 

такому веселому різнобарв’! нас
трій стає схожим на веселку. 
Восьмикласник Сашко Супрунен- 
ко показує на троянду. «А знаєте, 

І— говорить він, — якщо квітку 
зрізати не нижче третього листоч
ка, то вона буде добре цвісти ще 
раз...»

В сім’ї Супруненків є два най- 
завзятіших квіткарів. Це мати і 
наймолодший син. Тамара Петрів- 

Іна квіти любить фанатично. Це 
відбилося на Сашкові. Квіти пізна
ють його здалеку, і навіть «коро
лева Августа» по-дружньому ки-

вае йому ніжного голівкою.
— Які твої найулюбленіші кві

ти, Сашко?
Хлопець ніяковіє, не знаючи, що 

відповідати, нарешті говорить: 
«Троянди, коли вони цвітуть, а 
коли цвітуть жоржин«, тоді жор
жини, а ще піони і гладіолуси, і 
гвоздики, і. . .»

— Квіти в нього всі найулюбле
ніші, — виручає сина Тамара 
Петрівна.

Добре прижилися в Сапіковому 
квітнику хризантемні та пелюстко
ві жоржини. Юний квіткар поза
торік вперше брав участь на вис
тавці квітів, що була організована 
в парку їм. В. І. Леніна і посів 
трете місце. Він з гордістю дістає 
зі схованки посвідчення квіткаря, 
на якому пурпурно горить гвоз
дика.

— В цьому році теж будеш 
святі квітів? — запитую.

— Обов'язково.
— А що ти приготував?
— Це секрет фірми, — сміється 

Тамара Петрівна.
— І ніякий не секрет. Я з дру

зями готую стенд, присвячений 
50-річчю Великого Жовтня.

— А хто твої друзі?
— А ось вони.
На подвір’ї заклопотано щось

на

ладнають два підлітки, Сашкові 
ровесники. Це Слава Колесников 
і Саша Симоненко. Хлопці ніяк не 
можуть збити рівно дві планки, 
пофарбовані у червоний колір. 
На допомогу знову приходить Та
мара Петрівна. І ось уже на стен
ді горить цифра 50, викладена з 
безсмертників. Хлопці починають 
сперечатися про композицію стен
да, оформлення ТОЩО.

Я йду до квітника. Хто б міг 
подумати, що в нашому місті по 
вулиці Терешковоі є такий гарний 
куточок. Я дуже люблю жоржини

і тому не можу ПІТИ ЗВІДСИ, щоб 
не глянути наостанку ще раз на 
криваво-гарячий цвіт «Герцена», 
на жовтавий — «Шаляпіна». Про
воджу пальцями по пружавих зе
лених листочках. Пробачте, «ко
ролево Лвгусто», я поспішаю, ба
жаю вашій величності рости і бу
яти на радість клопітливим Саш
кові! м друзям і на добру посміш
ку Тамари Петрівни...

В. ГОНЧАРЕНКО.

У№ 90 нашої газети 
була вміщена кри

тична кореспонде н ц і я 
«Запрограмовані відмін
ники», в якій ішлося про 
те, що чотирьом випуск
ницям Добровеличківсь- 
кої восьмирічної школи в 
свідоцтва були вистав
лені завищені оцінки.

Як повідомив редак-

РЕДАКЦІЯ 
ОДЕРЖАЛА 
ВІДПОВІДЬ

цію секретар шкільної 
партійної органі з а ц і ї 
В. Я. Меделян, корес
понденцію обговорено на 
партійних зборах. Збори 
засудили безвідповідаль
ність класного керівника 
В. С. Мороз, безприн
ципність директора шко
ли Ф. П. Бондаренка. На 
Ф. П. Бондаренка накла
дено суворе партійне 
стягнення.

А як же з незаслуже- 
иими , «п'ятірками» в 
свідоцтвах? У листі про 
це ні слова. Мовчить чо
мусь і Добровеличків- 
ське райвно.

БЕЗ ПРИТУЛКУ
— Наглядачі Катерино- 

славсьсої в’язниці скажені
ли: наближалося 1 Травня 
1905 року, і крізь грати то 
тут, то там ластівками рва
лися на волю революційні 
пісні. А Віктор Олексійович 
не злякався царських кара
бінів. У промінні сонця за
майорів виставлений у йо
го вікні червоний прапор, 
зроблений ним з власної 
сорочки.

Голос юного екскурсово
да, учня Маловисківської се
редньої школи №3 Станісла
ва Бровченка заучить дзвін
ко і схвильовано. Він розпо
відає відвідувачам «Народ
ної музейної кімнати», яку 
обладнали шчолярі разом з 
своїм учителем, керівником 
краєзнавчого гуртка Олек
сандром Сергійозичем Ков
туном в кінотеатрі «Колос», 
про їх героїчного земляка, 
члена партії з 1907 року, 
одного з перших членів Ма- 
ловисківського р е в к о м у 
В. О. Гольшу.

Тягнуться до «Народної 
музейної кімнати» і ветера
ни резолюції та воєн, і юні 
піонери, й комсомольці. Бо

кому ж не цікаво, напри
клад, порівняти карту Малої 
Виски 1861 року, на жу, як 
найважливіші пункти, нане
сені церква, маєток та кор
чма, і сучасну карту з помі
ченими на ній школами, за
водами. Старі колгоспники 
пізнають себе на знімках, 
зроблених на початку ко
лективізації, посміхаються, 
дивлячись на перший мало
сильний «Фордзон», з яким 
вони починали колективне 
господарювання.

Велику справу зробили 
школярі третьої Маловис- 
«івської школи разом з 
О. С. Ковтуном. Відвідувачі 
«Народної музейної кімна
ти» мали змогу познайоми
тися з біографіями чоти
рьох мужніх маловищан, 
братіз Швиденків, з матері
алами про земляків — 
учасників революці иного 
руху, з археологічними 
експонатами.

Учні не лише зібрали цін
ні історичні скарби,не лише 
розкласифікували їх по від
ділах, а й виділили із свого 
середовища лекторів, які 
могли дати кваліфіковану 
відповідь з тих питань, яки
ми вони займалися в гу
ртку. Не раз водила езоїх 
слухачів бойовими шляхами 
героїв Великої Вітчизняної 
війни випускниця Світлана 
Горобчус, про перших ком
сомольців Малої Виски роз
повідала Алла Бойчук.

Все це було ще недавно.

Жителі міста і району дяку
вали юним краєзнавцям за 
їх труди. До музею при
їздили відвідувачі навіть з 
інших областей.

А тепер Іван Микитович 
Кужімов, директор район
ної кіномережі, і деякі ін
ші районні керівники при 
згадці про урочисте від
криття «Народної музейної 
кімнати» з виступами гос
тей і перерізанням черво
ної стрічки морщаться, як 
від зубного болю. І є чого, 
бо музею в «Колосі» більше 
немає.

Потрібна була кімната 
для бухгалтерії, і всі с<ар- 
би, зібрані школярами, пе
рекочували в підвал, де 
поступово псувалися разом 
з якимось мотлохом.

Першим забив тривогу 
О. С. Ковтун. Районне ке
рівництво зглянулось над 
ентузіастом і вирішило ви
ділити під народний музей 
дві (І) кімнати в приміщен
ні колишнього райвиконко
му. Та поки питання вирішу
валося, кімнати зайняла 
районна дирекція електро
мереж.

Зараз юні краєзнавці жи
вуть ще однією надією: че
кають, коли завершиться 
будівництво районної біб
ліотеки, яке розпочалося 
ще восени 1966 року і кін
ця жому не видно. Може, 
там знайдеться місце для 
їх експонатів? Та бібліотека 
будується, а експонати, зва
лені у безладді, псуються...

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

м. Кіровоград.
0>ото М. ЧЕРКАЄВА.

РОСТЕ 
ЗМІНА

ХЕРСОН, 3 серпня. 
(РАТАУ). Сьогодні тут 
закінчився «малий» чем
піонат України з футбо
ла па приз клубу «Шкі
ряний м’яч», який втретє 
проводився ЦК ЛКСМУ 
та республіканською піо- 
перською газетою 
«Юный ленинец».

Золоті медалі чемпіо
нів України в молод
шій віковій гр у п і 
(1954—1955 рік народ
ження) завоювали хлоп
ці київської команди 
«Ентузіаст». Срібні ме
далі вручено господа
рям поля — херсонській 
команді «Чайка», брон
зових нагород удостої
лись юні футболісти лу
ганської команди «Золо
тий ключик».

У старшій групі 
(1952—1953 рік народ
ження) золоті меда
лі завоювали юні футбо
лісти дніпропетровської 
команди «Дніпровець».

ВГОРІ 
ТАБЛИЦІ— 
ПО-СТАРОМУ

Початок не обіцяв нічого 
цікавого. Чи то під впливом 
28-градусної спеки, чи з 
інших причин команди дія
ли повільно, розігруючи 
м’яч в основному в центрі 
поля. Склалося враження, 
що вони мовчазно погоди
лися на нульову нічию. Про
тягом перших тридцяти хви
лин воротарі Луньов і Вебер 
майже не вступали в гру.

Перелом намітився лише 
на 42-й хвилині, коли Суч
ков, використавши передачу 
Квасова, з кута штрафного 
майданчика послав м’яч у 
протилежний кут воріт «Ло
комотива».

У другому таймі господа
рі поля активізувалися. А 
гості після того, як В. Ве- 
ремєєа красивим ударом 
подвоїв рахунок, зовсім зні
тилися. Далися взнаки, ма
буть, недоліки в фізичній і 
психологічній підготовці 
команди.

Однак, кіровоградцям не 
вдалося залишитися «сухи
ми». Кравченко І Архипов, 
маючи змогу відпасувати 
м'яч Веберу, який вийшов 
назустріч, «люб'язно» на
дали цю можливість Голов- 
кіну, і той сквитав один гол. 
До кінця зустрічі м’яч, 
сильно пробитий Корольо- 
вим і на ходу підправлений 
Сучковим, втретє потрапив у 
сітку воріт калужан.

Інші ігри 24-го туру за
кінчилися так: «Металіст» — 
«Волга» (Г) — 3:0, СКА (О)— 
«Сокіл» — 3:2, «Дніпро» — 
«Таврія» — 3:1, «Молдо
ва» — «Труд» — 0:1, «Ло
комотив» (В) — СКА (Л) — 
0:0, «Металург» (3) —
«Шинник» — 2:1, СКА (К) — 
«Волга» (К) — 3:0, «Аван
гард» — «Суднобудівник» 
— 0:0, «Карпати» — «Мета
лург» (Т) — 2:1.

Зараз турнірна. таблиця
має такий вигляд:

1 в н п м о

СКА (К) 34 15 6 4 32—14 35
«Мста-
лург» (3) 24 11 10 3 32-14 32
«Карпа 24 12 5 7 32—21 29
ти«
СКА (Л| 24 9 11 4 26—17 29
«Дніпро» 24 10 9 5 29—21 29
«Труд» 24 11 6 7 28-19 23
«Зірка» 24 11 6 7 28-22 28
«Локомо 24 10 6 8 32—27 26
тив» (З)
«Мета 24 7 11 6 19—18 25
лург» (Т)
«Металіст» 24 9 5 10 22—19 23
«Молдова» 24 6 11 7 9—11 23
«Сокіл» 24 8 6 10 25—21 22
«Авангард» 24 6 10 8 15—18 22
«Шинник» 24 9 4 11 22—26 22
СКА |О| 24 5 11 8 14—25 21
«Волга» |Г] 24 4 12 8 10—17 20
«Суднобу 24 2 15 7 10—20 19
дівник»
«Локомо 24 6 7 11 21—32 19
тив» |К|
«Таврія» 24 5 5 14 25-46 15
«Волга» |К] 24 3 7 14 13—36 13

В ЗИМКУ у відділі тихо, спокій
но. Та ось настає весна, за

нею — літо, і все йде шкереберть.

— Що ж це ти, Сергію Йосипо
вичу, не зорієнтувався? Треба бу
ло так і сказати, що пішли на ста
діон. У директора серце лг’яке до 
болільників.

Невимовні труднощі вриваються в 
кабінети разом з пахощами кві
тів. Особливо це стосується мене. 
І саме тоді, коли я залишаюся за 
начальника відділу чи його заступ
ника. Вони спішать на стадіон. Як 
на зло, в такі хвилини мене викли
кає директор.

— Де Іван Степанович?
— Пішов до лікарні, у нього 

щось з очима, — відповідаю (мені 
здається — тонюсіньким голос
ком).

— А Петро Іванович?
— Пішов до управління.., 
Наступного дня начальник і йо

го заступник накидаються на мс-

Па чергову гру я теж залишив
ся на господарстві. І треба ж тра
питися, знову викликає директор.

— Де? — запитує він.
Я вже знаю, про кого мова, то

му сміливо відповідаю:
— На стадіоні...
І що б ви думали — знову не

приємність.
— Теж зорієнтувався, — каже 

назавтра начальник, — не міг чо
гось іншого придумати.

Перед черговим туром я при
думав. У день гри я заходив до 
начальника і казав, що нестерпно 
болить голова. Він мене відпускав 
з умовою, що я підтягну роботу 
завтра чи післязавтра. Па наступ
ну гру в мене боліло горло, потім 
вухо, нирки... Словом, швидко у 
мене переболіло всг. Зате я не

■■■■ УСМІШКА
брехав директорові й не слухав 
докорів начальства.

Та неприємність спіткала з ін
шого боку.

— Може, Сергію Йосиповичу, 
вам важкувато працювати? Ви 
часто хворієте? Я радив би пере
йти на легшу роботу...

Від цих слів у мене кольнуло в 
серці, у вухах зашуміло. Я попря
мував до свого кабінету. Перед! 
мною на столі лежав календар 
футбольних баталій.

До кінця сезону і до спокійного 
життя у відділі залишилося ще 
тринадцять турів.

Що ж іще придумати?
Іван МАЙСЬ КИЙ.

м. Кіровоград.
ГГП Е__ :____---------—
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Електростанції в рулонах
Фотоелектричні перетворювачі соняч

ної енергії все ширше застосовуються в 
різних галузях науки і техніки.

В Радянському Союзі створені соняч
ні батареї, які своєю гнучкістю нагаду
ють аркуш паперу. Цей гнучкий «аркуш» 
складається із десятків спаяних між со
бою маленьких прямокутників — крем- 
н і нових фотоелектричних перетворюва
чів. Вони міцні, і якщо навіть один зруй
нується, великої біди не буде: перетво
рювачі з’єднані в секції не послідовно, а 
паралельно. Тому при виході зі строю 
одного елемента електричний ланцюг в 
батареї не переривається, пошкоджений 1 елемент просто виключається з роботи.

Такі батареї не бояться дій вібрації. 
Ця особливість у поєднанні з високою 
механічною міцністю дозволила зробити 
їх набагато легшими від батарей старої 
конструкції. Якщо раніше вага кожного 
квадратного метра сонячних батарей та
кої потужності складала шість — вісім 
кілограмів, то зараз вона стала п десять 
разів меншою. Добрі умови теплопере
дачі збільшили потужність батарей на 
десять — п'ятнадцять процентів.

Новими фотоелектричними батареями 
можна покривати поверхню з будь-яким 
радіусом кривизни. Тому на їх основі 
створюють дивні електростанції, які 
згортаються в рулони, як звичайний на
пір.

Такі батареї застосовуються для жив
лення маяків, буїв, у релейних лініях 
зв’язку, використовуються в пустинях і 
засушливих районах для забезпечення 
енергією водопідйомних агрегатів на па
совищах.

Новими фотоелектричними батареями 
зацікавилось багато зарубіжних фірм, і 
радянське зовнішньо-торговельне об’єд
нання «Лицензннторг» організувало про
даж ліцензій.

•ЗВИЧАЙНИЙ технологічний 
** процес одержання репро
дукцій дозволяє точно від
творити зображення і колір 
оригіналу, але відчуття рельє
фу мазка, як говорять, «по
черк» художника, губиться. І 
це не дивно. Максимальний по 
товщині фарбовий шар, який

першу чергу, вирішили вони, 
потрібно підібрати матеріал — 
основу, яка імітуватиме факту
ру оригіналу. Маючи такий ма
теріал, можна на репродукції, 
раніше віддрукованій відповід
ною гамою фарб, створити не
обхідний рельєф.

З цією метою безпосередньо

заливають розплавленою вос
ковою масою. Після охолод
ження віск покривають шаром 
графіту і вміщують у мідну 
гальванічну ванну.

Одержаний шар міді точно 
передає фактуру оригіналу ' 
рельсф мазка. Але точний 
гюк з оригіналу на мідній

і
злі-
по-

рельєфна репродукція
сприймається відбитком у про
цесі друку, — це 1,5—55 мік
рон. Товщина ж фарб на ори
гіналі може бути до декількох 
міліметрів.

Як же зберегти всі деталі 
живописного оригіналу? Цим 
питанням зацікавилися праців
ники Київського філіалу нау
ково-дослідного інституту по
ліграфічної промисловості. В

з художнього оригіналу зняли 
матрицю-зліпок. Зліпкова маса 
була створена на основі син
тетичного термостійкого каучу
ку. Вона здатна сприймати най
точніше рельєфне відображен
ня, легко відокремлюється від 
оригіналу, не залишаючи на
віть найменшого пошкодження 
на фарбовому шарі. Матрицю- 
зліпок одержану з оригіналу,

верхні — ще не кінець техно
логічного процесу. Необхідно 
виготовити друкарську форму.

З цією метою гальвановід- 
нладання заливають гарячим 
металевим сплавок — гартом 
або пластмасою. Гальвано
стереотип обробляють і вста
новлюють на друкарську ма
шину.

Тепер раніше віддруковані

відбитки фарбової репродукції 
набудуть художніх особливос
тей масляного живопису, яких 
їм не вистачало раніше.

Тиснення рельєфу остаточно 
наблизить репродукцію до 
оригіналу. Багата кольорова 
гама малюнка доповниться 
рельєфними мазками і факту
рою поверхні. Здасться, зовсім 
недавно тут побував 
художника 
ній мазок,

Розміри 
різні: це 
листівок, вклейки в книжку або 
журнал. Звичайно, не будь- 
який формат картини можна 
відтворити в поліграфії. її роз
міри після процесу репро
дукування не можуть перебіль
шувати площу талера друкар
ської машини, тобто бД'Х'Юб 
сантиметрів.

Ірина МОГИЛ ЕВСЬКА, 
інженер. (АПН).

пензель
і, залишивши остан- 
завершив малюком.
такої репродукції 
може бути набір

Євген ГРУЗИНОВ, 
інженер. (АПН).

Хто ЯК спить?

Думна читача

БК 00432.

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

Індекс ОН97,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 

срг»н Кировоградского 

ебиомв ЯКОМУ,

С. Журавлинна,
Голованіаського

ВІД РЕДАКЦІЇ, 
бажання автора 
номврі телепрограму не друкує
мо.

ЦІнаао почути думку Іншим чи
тачів з цього приводу.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
їелефони: редактора — 45-00, відповідального сенре 
тар» — 45-35, відділів — 45-36.

Тог-ариші з редакції! Проаналі
зувавши останні номери «Молодо
го номунара», я прийціоо до вис
новку, що друкувати телепрограму 
не потрібно. По-мосму, на тако
му обширному місці, яке займає 
«Телеекран», краще вндруковуьати 
Інші матеріали.

Леонід ПОЛІЩУК,

району.

Враховуючи по
лнею, ■ цьому

ТВАРИНАМ, як і людині, 
необхідний сон. Але як 

тварини сплять, адже у них- 
немає таких зручностей, як 
у людей?

Слон, який належав Лю- 
довикові XIV, королю Фран
ції, не лягав п’ять років. Він 
спав стоячи, підтримуючи 
голову своїми бивнями, за
совуючи їх у дві дірки, ви
довбані ним у кам яній сті
ні загону.

Вчені пояснюють це тим, 
що слон був один. Адже 
слони на волі і в неволі під 
час сну виставляють варто
вих. В одному американ
ському цирку, наприклад, 
було 35 слонів-самців. П'я
теро з них завжди стояли 
на варті, поки інші спали.

Через кожні півгодини двоє 
вартових лягали на землю, 
а їх негайно заміняли два 
інших слони.

Птахи, які ночують на гіл
ках дерев, сплять стоячи. 
Коли вони сідають на гілку, 
то їх сухожилля, зв’язане 
з сильним м'язом, так діє 
на пальці, що вони немов 
намертво охоплюють гілку.

Тюлені можуть спати у 
воді. Спостереження зооло
гів показали, що самка і 
самець дванадцять раз під
німалися з дна акваріума 
наверх із закритими очима, 
щоб подихати повітрям. Во
ни прокинулися тільки піс
ля різкого звуку, який їх 
потурбував. *

Завжди діяльні мурашки 
теж сплять. У невеликій ям
ці в грунті вони укладають
ся, тісно притиснувши ніж
ки до тулуба, а коли про
кидаються (приблизно піс
ля трьох годин відпочинку), 
витягують голови і ніжки 
на всю довжину і часто 
струшують ними.

(РАТАУ).

ОСТАННІ ВІСТІ 
НА ПЛАСТМАСІ
Газеті «Вуа л’омм тренуй?», до видання якої 

приступив молодіжний клуб Нормандії (район 
Франції), не загрожує небезпека бути розірваною 
па шматки, а футбольні уболівальники з успіхом 
можуть користуватися нею, як парасолькою лід 
час дощу". Вона виготовлена із пластмаси.

20 липня, коли вийшов перший номер цієї не
звичайної газети, можна вважати першим днем 
проникнення пластмаси в газетну справу. В цей 
день в містечку Люнри (поблизу Гавра) вийшли 
верші десять тисяч примірників першої в історії 
газети із білого полистиролу.

в. голові н.
(ТАРС).

ДВА МІСЯЦІ ТОМУ у Франції 
депо якнайсуворіше обмеження шу

му. Нова постанова передбачає виго
товлення ящиків для сміття із прогумо
ваного пластику або іншого «безшум
ного» матеріалу; транзисторні приймачі 
можуть працювати в громадських міс
цях лише з виносним динаміком для од
ною слухача, щоб решті 
людей не заважав шум; в 
автомобілі, який стоїть, за
бороняється вмикати радіо; 
звуки працюючих радіо
приймачів, телевізорів і 
магнітофонів не повинні 
проникати за межі квар
тири.

Французи намагаються 
позбавити свої міста пе
чальної слави иангаласли- 
віших у світі. Ця постанова 
пята в зв'язку із зростаючими вимогами 
медиків і вчених, які доводять шкідли
вий вплив шуму па організм людний.

Наприклад, вчені Мью-йоркського уні
верситету встановили, що одна з кож
них п’яти дітей, які живуть в найшум- 
пішнх районах страждає від нервового 
виснаження.

В експериментах встановлено, що звук 
від сильно грюкнутих дверей, збільшує 
кров'яний тиск у чотири рази.

Сильний шум веде також до посту
пової »грати слуху. Так, жителі Лондо
на мають менш тонкий слух, ніж меш
канці віддалених районів Судану.

Великою небезпекою є шум для люд
ської психіки. Звичайно, не всі шуми 
шкідливі і не всі роздратовують. На
приклад, ритмічні удари якої-небудь ма
шини можуть мати навіть стимулюючий 
характер (так само, як і дріб бараба-

*

пів, який піднімає бойовий дух солда
тів). Безперервний потік неголосних пов
торюваних звуків — спів цвіркуна або 
шум дощу — діють усипляюче. Вчені 
США підрахували, що третина помилок 
в рахунку і одна четверта помилок па 
письмі є наслідком шумових подразни
ків.

Чи потрібно друкувати 
телепрограму?

ВОРОГ людини 
ШУМ

Багато випадків підтверджує, що пі- 
шоход може бути збитий більше всього 
в тому місці, де йде ремонт дороги. 
Сильніш шум відволікає його, і віл стає 
менш уважним. Ге ж саме відбувається 
з пішоходом в місцях інтенсивного ру
ху автомобілів. Важкий грузовик викли
кає такий же шум, як і Міагарський 
водоспад.

Людський організм не може звикну
ти до шуму. І хоча досліди вчених по
казують, що людський мозок має влас
тивість «по приймати до уваги» шум, 
все ж повністю відключитися від цього 
подразника він не може.

Шум — ворог. І зовсім не обов’язко
во розплачуватися своїм здоров’ям зз 
досягнення цивілізації. Шум може і по
винен бути виключений у багатьох випад
ках і зменшеїіий до мінімуму в інших.

С. ЧУРКІН.
(За матеріалами зарубіжної преси).

нгй-

~ --------- >
Товарилгу чтитйчг/

НАПИШИ НАМ:
1. Які матеріали цього номера газети тобі 

більше сподобалися!
2. Яні, на тсою думку, не слід було друкувати!
3. Про що ти хотіс би прочитати в найближчих 

номерах!
Твої побажання І зауваження ми обов’язково 

врахуємо.
.На конверті, в якому надсилатимеш відповіді на 

щ запитання, зроби помітку: ..Думна читача>>, в в 
листі зазнач номер газети, про який іде мово (в да
ному випадку — 93).
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