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...Закінчуються стежини літа. Фотоетюд В. КОВПАКА.

КЗЕЗЗЕЗЕИ
т ший ®

Радянська кіноленініана поповниться 
до ювілею вождя новими творами май
стрів екрана, повідомив кореспондента 
ТАРС голова Комітету по кінематогра
фії при Раді Міністрів СРСР О. В. 
Романов.

Деякі карти-:» уже готові. Високу оцінку 
дістав, наприклад, фільм «Шосте линия», 
який виходить на екрани країни. Режисер 
цієї картини 10. Карасик приступив недавно 
до роботи ще над однією «сторінкою» Лені
ніани. В основу нової картини «Кремлівські 
куранти» покладено події, які знайшли відо
браження в широко відомих п’єсах М. Пого- 
діна.

В. 1. Леніна, який проводжає черво- 
ноармійців на боротьбу з ворогами Ра
дянські’ влади, кіноглядачі побачать у

фільмі «Красна площа» режисера 
В. Ординського.

Центральна студія дитячих і юнацьких 
фільмів імені М. І орького включила в план 
спільну радянсько-шведську постановку «1003 
паровозів для Леніна», яка розповідає оро 
прорив економічної блокади молодої Радян
ської Республіки.

Фільми на ленінську тему створюють
ся на всіх кіностудіях країни. До юві
лею вождя вони готують і чимало нових 
документальних, пакоуво • популярних 
картин. Завершується робота над до
кументальною кіноленініаною, яка вклю
чає 14 фільмів. Воші відобразять основ
ні етапи життя і революційної діяль
ності В. І. Леніна.

їв серпня наша країна відзначає День 
Повітряного Флоту, свято крилатих, свято 
льотчиків, космонавтів, вчених і конструк
торів, інженерів, техніків, робітників.

Охорона повітряних рубежів нашої Бать
ківщини, вдосконалення бонової майстер
ності, створення нових зразків авіаційної і 
космічної техніки, виховання молоді, що 
мріє про польоти, — ось трудові будні тих, 
хто присвятив своє життя авіації і космо
навтиці.

Історія вітчизняної авіації, яка дала 
людству перший у світі літак Можаіісько- 
го, налічує більше восьми десятиліть. За 
цей порівняно невеликий строк пройдено 
величезний шлях від перших неповоротких 
літаків до надзвукових гіганті» і космічних 
кораблів.

Історія Великої Вітчизняної війни повна 
прикладів мужності і героїзму радянських 
льотчиків. Героями Радянською Союзу за 
роки війни стали 2420 авіаторів, 65 чоловік 
одержали цс звання двічі. На всіх конги- 
зісптах знають імена тричі Героїв Радян
ського Союзу Олександра Покришкіиа та 
^□аііа Кожедуба.

Зараз на варті неба Батьківщини пильно 
стоїть надзвукова, реактивна, раксюносна, 
всспогодпа авіація. Такою взнали її ми — 
перші космонавти, що прийшли в ряди 
крилатих захисників Батьківщини в піс
лявоєнні роки.

Військово-Повітряні Сили направили в 
заїін космонавтів своїх кращих вихован
ців: Юрія і агаріна, Германа Титова, Павла 
Попоіінча. Валерія Биковського, Володи
мира Комарова, Олексія Леонова, Павла 
Бєляєва та багатьох інших. Інтенсивні 
льотні тренування пройшли перша в світі 
жінка-космопавт Валентина Тсрешкова, 
вчений Костянтин Феоктнстов і лікар Бо
рис Єгоров.

Паші доблесні авіатори постійно вдоско
налюють свою майстерність, день у день 
зміцнюють обороноздатність Радянського 
Союзу. І $і впевнений, що в дружній сім'ї 
радянських льотчиків трудяться зараз нові 
герої космосу. Вони набирають досвіду для 
нових польотів у космічний простір. І за
раз, уже побувавши в космосі, ми продов
жуємо носити льотну форму. Лін космо
навти, невіддільні від авіації.

(АПП).

Наполеїливо вдосконалює 
свою бойову майстерність 
старший льотчик першого 
класу комуніст капітан Ми
кола Селезнев.

(Фотохроніка РХТАУ).

ЙОГО ЕМ’Я НА КАРТІ СВІТУ
«Всім! Всім! Починаємо радіоподорож. Но

ву піонерську радіоподорож!» Цими словами 
1 відкрився черговий випуск дитячої радіогазе- 
ти Українського радіо, яка оголосила, іцо всі 

-дружини, всі загони можуть взяти участь в 
цікавій радіоподорожі «Леніна ім’я на карті 
світу».

Радіоподорож присвячується сторіччю з дня 
народженния Володимира Ілліча Леніна. Во
на починається зараз і закінчиться в квітні 
1970 року.

Ті, хто вирушить в радіоподороже дізнають
ся і нанесуть на свою загонову карту ленін
ські назви місі І сіл, станцій і річок, гірсь
ких висот, садів і .лісів в нашій та в інших 
країнах.

Вони також знайдуть і запишуть нові або 
маловідомі твори народів світу про великого 
Леніна: пісні, легенди, оповіданий, вірші.

Учасники радіоподорож! створюють в шко
лі чи в Будинку (Палаці) піонерів ленінський 
загін юних слідопитів з двома лапками: гео

графічною і літературно-дослідною, обирають 
командира, дають назву своєму загонові.

Учасники радіоподорож! надсилають до ре
дакції «Піонера України» найяскравіші, найці
кавіші розповіді, нариси про ленінські геогра
фічні назви, про ленінські сади і парки. Вони 
також знайомлять редакцію з пісними, леген
дами та іншими творами, які розшукали.

Хто ж буде переможцем?
Той загін, який не тільки створить найкра

щу загонову карту, не тільки запише цікаві 
легенди та пісні, але її зробить на рідній 
землі щось хороше, корисне на честь дорого
го Ілліча. Нехай це будуть нові сади, пар
ки, алеї, нові сорти 
зеї.

Переможці будуть 
радіо.

Редакція дитячої . .. . .
до всіх піонерів республіки з закликом взяти 
активну учямгь у цій цікавій радіопередачі.

(РАТАУ).

квітів, нові

відзначені

радіогазегн

шкільні му-

Українським

звернулась

В ОБКОМІ ЛКСМУ

ДЕВІЗ—СОЛІДАРНІСТЬ
ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Гарячий відгомін в сер
цях радянських юнаків і 
дівчат знайшли полум'яні 
слова заклику учасників IX 
Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів «За солі
дарність, мир і дружбу», 
докласти максимальні і най- 
різнобічніші зусилля для 
того, щоб підтримати 
політичними і матеріальни
ми засобами справедливу

ФЕСТИВАЛЬНОЇ ЛОТЕРЕЇ
боротьбу в’єтнамського на
роду.

Цей заклик глибоко усві
домлює молодь Кірово- 
градщини. Недавно почало
ся розповсюдження лоте
реї «XI Всесвітній фести
валь молоді і студентів». 
Глибоко розуміючи цей за
хід, тисячі юнаків і дівчат 
Кіровоградщини вже при
дбали білети лотереї. Особ

ливо широко розповсю-

джуються вони 
ївському районі, 
що керівники 
провели тут 
роз’яснювальну та органі
заторську роботу серед 
комсомольців, молоді, піо
нерів, школярів та інших 
груп населення.

В первинних комсомоль
ських організаціях і групах 
пройшли мітинги солідар
ності з героїчним народом 
В'єтнаму. На них брали сло
во юнаки, дівчата, люди 
старшого віку. Кожен ви
словлював свою солідар
ність з в’єтнамськими пат
ріотами, бажав успіху в їх 
справедливій боротьбі. Бу-

в Онуфрі- 
Це тому, 

РК ЛКСМУ 
відповідну

ли організовані спеціальні 
бесіди.

А це й сприяло успіхові: 
онуфріївці першими в об
ласті реалізували всі виді
лені для району лотерейні 
білети «IX Всесвітній фес
тиваль молоді і студентів».

Обком ЛКСМУ схвалив 
досвід Онуфріївського рай
кому комсомолу і реко
мендував використати дос
від онуфріївців у всіх 

: і райкомах ком- 
Подібна робота 

справі дальшого 
молоді

і пат-

онуфріївців 
міськкомах : 
сомолу. 
служить 
виховання в нашої 
почуття радянського 
ріотизму та пролетарського 
інтернаціоналізму.



2 crop „Молодий комунар“ 17 серпня 1968 року

— Пройдено багато. По
заду — торовані дороги, — 
говорили комсомольці ра
йону на нашому святі тва
ринників.

Сяяли посмішками лиця 
молодих. Поліна Склярев- 
ська доповідала:

— Піврічне завдання по 
виробництву молока пере-

V І
виконали. За сім місяців на
доїли від кожної корови по 
тисяча дев’ятсот кілограмів 
молока. Добовий над|й до
вели до тринадцяти кіло
грамів.

Ось і хочеться розповісти 
про них, про цих дівчат, 
про всю нашу молодіжну 
ферму. |

В цьому році, в ювілей
ному комсомольському, різ-

СЛІДИ
ко підвищилася продуктив
ність праці кожної доярки. 
Якщо в 1966-му за сім міся
ців по фермі надоїли 1642 
кілограми молока на коро
ву, то нині — на 228 кіло
грамів більше.

...Корівник залитий світ
лом. Вечірнє доїння. По мо
локовозах пульсує тепле 
молоко. Збігає в резервуа
ри. Марійка Тригуб і Лари-

са Лисиця гомонять між 
собою:

— А я, було, йду зі шко
ли, побачу доярок в білих 
халатиках, і так мені хо
четься сюди...

— А я?..
Йду далі. Ось Катя Лиси

ця. її недавно прийняли в 
члени КПРС. Раїса Василів
на, зоотехнік, говорила, що 
в неї близько двох тисяч 
кілограмів молока на коро- 
ву’ - -

Після доїння дівчата зби-

раються в добротному Бу
динку тваринника. Тут і те
левізор, і радіола. В побу
товій кімнаті можна випра
сувати сукню чи зробити 
зачіску, в спальній кімна
ті — відпочити. А хто дру- 
жить з книжкою — будь 
ласка, бібліотека в ленін
ській кімнаті. Тут є свіжі га
зети та журнали. І коли 
скажеш, що будинок став 
другою домівкою дівчат — 
не помилишся.

Ніна Голубовська ввімкну

ла приймач. Лине мелодія. 
Казкова. Космічна. І разом 
з тим така земна-земна. 
Вслухаються засмаглі гос
подині ферми, закривають 
очі і бачать простори своє/ 
землі. І сліди, сліди... Слі
ди, які залишає на ній мо
лодь.

Г. ТИТАРЕНКО, 
секретар партійної ор
ганізації колгоспу іме
ні Суворова Бобринець- 
кого району.

МАЛИЙ ФЕЙЛЕТОН

Дъ

Нагорода— 
„Золотий колос“

На обличчі Іпана Киричснка 
зворушлива посмішка.

— І не снилося, й не гада
лося...

— Л ти не «скромничай». 
Нагорода по заслузі.

То секретар Олександрій
ського райкому комсомолу 
Михайло Пащепко вітав еко
номіста колгоспу «Ленінським 
шляхом», вручаючи йому зна
чок «Золотий колос». Підій
шли молоді односельчани. 
Теж поздоровляють. Один хло
пець навіть пожартував:

— Справжній. Печатка ЦК 
ВЛКСМ стоїть у посвідчен
ні... І .золото на значку...

Приємна така відзнака в 
тридцять років, і вона, дій
сно, заслужена. З першого 
дня, як отрнмап Іван комсо
мольський квиток, — він на 
громадській роботі. Шість ро
ків підряд комсомольці арті
лі обирали його секретарем 
свого комітету. 1 зараз, став
ши комуністом, колишній во
жак молоді е членом штабі' 
«Комсомольського прожекто
ра». Допомагає оформляти 
сатиричні стіннівки, підказує 
цікаві теми. Нерідко юнаки 
та дівчата радяться з ним, 
як краще організувати вечір 
відпочинку, куди поїхати на 
екскурсію.

У Киричснка, як І багато 
років тому, на все є змістов
ні відповіді. За це і відзнака.

4’ В мене друг — Славка Марічсв. Нічим иі- 
би не примітний і ростом не вдався, і си

лою не взяв. Так собі, звичайний... Зірок з 
неба не .знімає — вистачає йому засвічених 
зір на землі.

Славка — зварювальний. Варто йому торк
нутися електродом до металу — 
одразу спалах. 1 виростає на сті
ні циклопічна тінь Славки. Голо
ва, накрита чепчиком, впираєть
ся в самісіньку стелю височенно
го цеху. і

Таки:* великим стає Славка і 
в праці. Наче Прометей, креше 
блискавки хлопець но цеху. 
Майже на льоту спіймав іскру, 
•гримає голубий вогонь в ру
ках, Коли зварить, то вважайте 
навічно!

Десятки кілограмів електродів 
на обварку вагонних коліс. І

А ВІН-ДО
жсвд

витрачалось 
___г_ , ось задумав 

звільнитись від зайвих витрат. Прихватить по 
всьому диску мотки дроту, а потім варить. 
Подвійна економія електродів, електроенергії 
і часу.

Такий характер у Слаки. Він знає, що все 
прекрасне, від стародавніх єгипетських піра
мід до штучних супутників, створено руками 
людніш, її трудом. А тому Славці зда
ється, іцо коли будуть монтувати перші вок
зали иа Місяці і Марсі для стоянки косміч

них кораблів, без нього не обій- 
----------------- дуться.

1 вага, і ріст у Славки — ви
граш для ракети. Та є ще у 
нього й інша мрія: Обійти всю 
Кіроноградщипу пішки, і не 
просто обійти. Обов'язково від
крити щось нове, ну, хоч би, 
нову стежку.

Скажу по секрету... Коли на 
його шляху попадеться завале
ний хід, Славка не відступить.

Руками прокопає, тому що бачить блакитну 
залу, бачить стріли золотих сталактитів. А 
ще чує плескіт зеленого водопаду.

І він дійде до цієї зали...
Л. ПОПРАВКО.

м. Кіровоград, 
завод «Червона зірка».

Подарунок

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА»

З НАШОГО КРАЮ

Малята нашого міста напе
редодні свята будівельників 
одержали чудовнії подарунок 
—дитячу лікарню.

Збудована вона за новим 
проектом. Мгє 120 ліжок. 
Три відділення: молодшого і 
старшого дитинства, психо
неврологічне.

Лікарня обладнана найнові
шою медичною апаратурою.

І радісно, І хвилююче сьо
годні на серці в дівчат-ліка- 
рів. Перші прийоми. Як вони 
пройдуть?

Обласна нарада працівників тваринництва
В четвер в Кіровограді‘відбулася обласна нарада працівників тваринни

цтва. З доповіддю «Про підсумки роботи в тваринництві за сім місяців ни
нішнього року та завдання по підготовці до проведення зимівлі худоби» ви
ступив начальник обласного управління сільського господарства В. С. Клюй, 
В обговоренні доповіді взяли 5Часть М. В. Гончар, Л. Й. Шліфер, П. С. Ка- 
рабило, Т. І. Марущак, В. О. Жєнилова, В. І. Могила та інші керівники і спе
ціалісти сільського господарства.

З промовою на нараді виступав секретар обкому партії Д. П. Макси
менко.

СТИШЕНО передавали команду:
— Виходити зі зброєюі

Хтось не втримався від жарту:
— І дружину з собою брати?
На це йому відповідали:
— Встигнеш повернутися, доки 

спиться.
Григорій Кобець додав:
— Он краще сідла не забудь, бо дове

деться їхати охлялі
Засміялися товариші. Він завжди отак: 

скаже щось таке, що не можна не за
сміятися. А сам і вусом не поведе. За
те в бою — сміливий рубака. Служив на 
рідній Єлисаветградщині у щойно орга
нізованому Червоноармійському Брат
ському полку, в Першому Інтернаціо
нальному батальйоні під командуванням 
Володимира Коломійця, а зараз ось у 
частині, якою командує Тимофій Шаба- 
ров.

Єлисапстградський степ принишк, настовбур- 
чився бур янлми. Па кожному кроці можна 
чекати пострілу чи куиемстної черги. Ближче 
до сіл — смужки селянських піадесятіїн та 
четвертей. А ось куркульський клин — десятин 
з шість. Зорано добротно, в пору. За неї павук 
битиметься до смерті. Поглядають на поле 
бійці, сумно кивають головами: а коли ж вони 
візьмуться за чепіги та пройдуть свою бо
розну?..

Ідуть степовими шляхами, подалі від 
сіл.

Візьміть сокиру,
Євгене Григоровичу!..“
— Алло!.. Та алло ж!.. — Євген Григорович дмухає 

в телефонну трубку. — Ти, люб?.? Вечерю приготуй... 
Приготуй, кажу, вечерю. Гості будуть.

Сіли круг господаря. ІІоруч Петро Семенович Клочков 
головний агроном радгоспу «Зоря», за ним агроном п ятого 
відділку цього ж радгоспу Олександр Прокопович Березняк, 
потім бригадири Василь Оникійович Коротков, Ніна Псі рів
на Бергова, голова колгоспу «Україна» Павло Лфаиасіио- 
вич Сандул, голова колгоспу імені Жданова Андрій Михай
лович Педченко. Круг почесних гостей замкнув заступник 
директора овочевої бази міськхарчоторгу Микола Кнриловнч 
Гридін, що прикотив з Кіровограда.

Я не представив господаря — Євгена Григоровича 
Талпу. Він — директор радгоспу «Зоря». Так написа
но... і в Кіровоградському магазині № 88 міськхар
чоторгу, що по вулиці Леніна. Та про це потім.

Отже, — випили. Євген Григорович виделкою в 
огірок — тиць. Не наколюється. В другий — тиць. Як 
залізний!

— Це ти такі викохав* — підняв очі на Березняка
— Ні. тиждень тому були гарні, — божиться агроном.
— То цс, мабуть, Сандул, — полегшено всміхається гос

подар.
— Таким ділом не займаюся, — солідно пробасив голова 

колгоспу «Україна».
— Ага! То цс Педченко.
— Без року неділя, як головую, — пояснює ждаиівськпіі 

голова.—А старий господар жодного огірка не відправив у Кіро
воград.

— Кіровоград? А при чому тут Кіровоград?
— Старієш, Євгене Григоровичу. Ми ж разом постачаємо 

овочами і фруктами 88-й магазин, що по вулиці Леніна.
— Та не забув. Але при чому...
— Огірки ж із цього магазину, — прохоплюється 

раптом дружина. — А за цибулею, картоплею, пет
рушкою, морквою бігала на базар. Салатний перець 
теж на базарі брала.

— Е, не кажіть, — не втримався 
ступник директора овочевої бази Микола Кирило- 
вич Гридін.— Цибулю я сам відправляв у магазин. 
Бачив там і салатний перець.

— Ото цибуля?! Ото перець?!— загорілася гос
подиня. — Крізь сито вашу цибулю треба просівати. 
А перцю й свині не їстимуть.

— Мо’ вип'ємо, — запропонував Євген Григоро
вич. — А огірки все ж того... не наколюються, — 
мовив, закушуючи.

Від автора. Мушу щиросердо признатися, що такої 
вечері не було. Бо якби була, то не було б у мага
зині № 88 Кіровоградського міськхарчоторгу старих 
пожовклих огірків, дрібної, як біб, цибулі (50 копі
йок кілограм!), старого зморшкуватого салатного 
перцю. А дійсно, пригостити б отих вечірніх гостей 
Талпи продуктами згаданої «торгової точки». Може, 
замість того, щоб вирішувати проблему, як розруба
ти сокирою вельмишановний огірок, вони зайнялися 
б вирішенням іншої.

і заперечив за-

м. Кіровоград.
В. ДІМІН.

Г

ї ШАБЛЯ,
Змахнувши руками, мов шуліка криль

ми, бандит падає на землю, на окрайку 
прірви...

Зо

І ПЕРО

Ось і Златопіль. Ніде ні вогника.
— В сусідньому селі зібралася вели

ка зграя бандитів. За нашими даними, 
сам отаман Кваша там бенкетує. На 
честь цього бенкету мають замордувати 
сільських активістів.

Тихо. Тільки коні фиркають, чуючи три
вогу.

— Доволі вже вони напилися крові 
народноїі — продовжує командир.

— Доволі, — шелеснули ряди бійців.
Коли під’їхали ближче, від хати до ха

ти забігали опецькуваті фігури бандитів 
у добротних чумарках. Он з однієї хати 
вискочило одразу троє — в одних со
рочках. Чимдуж до конюшні — і верхи 
до яру. Але звідти відповіли дружним 
залпом кілька бійців, посланих у засаду.

Бандити кинулися в степ. За вершниками 
чимчикували піші. На ходу відстрілюва
лися. Поруч з Григорієм Кобцем упало 
двоє наших. На повнім скаку, з підня
тими шаблями.

— Брешете, не втекти вам зараз!
Мчали бійці. Падали скошені. Жоден 

не підняв руки вгору — знали, що до
ведеться заплатити життям за злочин.

Григорій погнався за товстим банди
том. Напевне, якийсь куркуленко. Такий 
не пощадить Цей уміє вбивати й вішати. 
Ще чотири, ще три кроки. Ось уже над 
його головою нависла гостра сталь шаб
люки. Але бандит ще мітить вистрілити 
у вершника. Так з піднятою цівкою обрі
за він і впав, розтятий шаблею.

Крутнув Григорій розпаленим конем і 
попрямував навздогін ще одному. Цей 
гнався до прірви, що зяяла на дні яру.

У мінській квартирі Григорія Кобця в 
шибках засіла нічна синява. Допізна за
сиджується біля письмового столу Гри
горій Якович. Часом його погляд відри- 
вається від аркуша, що стримить у дру
карській машинці, ковзає по шибках 
ковзає по книжках, що рядами, мов сол
дати, вишикувались у книжкових шафах. 
Серед них багато написаних господа
рем. Тут його п’єса «Гута», комедії «На 
заставі» та «Рятуй, боже!», сценарії кіно
фільмів «Двічі народжений» та «Шукачі 
щастя». шукачі

Спогади полонять душу.
Після боротьби з бандами Григорій 

Якович служив в армії Будьонного, очи
щав рідну землю від білополяків Та 
*'бг’ ВСЄ перекажеш. От би вистачило ві
ку та сил написати про це все!

І знову застукотіла друкарська ма
шинка Мов кулеметна черга. Неначе в 
роки буремної юності, у боях за владу 

д, у степах між Єлисаветградом і Зпа 
тополем чи під Замостям...

м. Новомнргород.
І. БОЙКО,

краєзнавець.
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ЗУСТРІЧ

НОВИНИ ЕКРАНА

Знайомтесь: Ян Копчак. Учень шостою 
класу селища Зборов у Чехословаччині.

Багато він чув від свого батька Яна Кар
ловича про Радянський Союз, а особливо про 
Григорія Лрсентійовича Мельника.

Та іі не тільки від батька, а й від учителів, 
односельчан. Ім’я І’. Л. Мельника у їхній 
країні звучить як символ мужності, безсмер
тя. Григорій Арсентійович — почесний грома
дянин кількох міст Чсхословаччини.

1 як не гордитися малому Яну, коли він 
знає, що його батько у Велику Вітчизняну 
був у партизанському загоні, яким керував 
Г. Л. Мельник.

У Яна, як і в усіх школярів, зараз ка
нікули. Вони йому запам’ятаються на все 
життя. Адже вій з своїми батьками побував* 
у гостях у Григорія Лрсентійовича, який жи
ве нині п Кіровограді.

Сподобалось хлопчикові наше місто, його 
привітні люди. Він побував у музеях, парках. 
Познайомився з піонерами тринадцятої шко
ли. Він теж піонер. А перед цим був не 
жовтеням, а «іскричкою». Тепер і п Яна бу
дуть особисті друзі в Кіровограді, як і в йо
го батька.

символом

під час невдалого стрибка зламати собі

не про ці цілком зрозумілі травми йде 
В країнах імперіалізму, де спорт пов- 
поставлсний на службу золотому тільцю,

ЛІ. Ч ЕР НИШ

ТЕОРЕМА
- ПІФАГОРА

Ну й сон приснивсь мені учора. 
Оце гадаю, чи й казати.,.
Немов би я до Піфаюр.а 
Приходив досвід переймати. 
Прийшов, прийому дочекався, 
Ступив сміливо в кабінет, 
Вклонився низько, привітався. 
Кажу: — За досвідом, поет.
— І що ж ви хочете від мене, — 
Промовив він. (А я мовчу).
— Ви ж добре знаєте, я вчений, 
Писати вірші не навчу.
*— Та ні, — кажу, — писать я вмію. 
Таланту в мене вистачає.
Га тільки, бачиш (чергонію), 
Ніхто до друку не приймає. 
Зберуться друзі: «Ах!» та «Ох!» 
1 заспокоять: «Обійдеться. 
Ти глянь, он кінь на чотирьох, 
1 то буває, що спіткнеться». 
Та з кожним днем все гірш і гірш: 
«Вірш нікудишній». «Що за тема?» 
Допоможи, щоб був мій вірш 
іакнй, як в тебе теорема.
Я. бачиш, хочу так писать, 
Такий творінню дать політ. 
Щоб міг людину хвилювать 
Сьогодні й через сотні літ. 
Писати вірш, я так гадаю, 
Д° не слова підримувать. 
А ке шуміть зеленим гаєм, 
Колоссьм зріти, жить, дерзать... 
Я виступав, аж заморився, 
Неначе вийшов на бугор. 
Розхвилював(;ь і пробудився — 
! зник і соп. і ІІІфаюр.

; % АЬлодіжце 
волинського району.

Здавна слов*) «спорт» вважалося 
фізичного зміцнення людського організму, си
ли, спритності, здоров’я, життя. Чому ж за ос
танній час на сторінках західної преси все 
частіше з’являються траурні замітки про тс, як 
спорт калічить оріанізм людини, про нові ка
ліцтва і смергі атлетів? Звичайно, кожному 
зрозуміло, що в будь-якому виді спорту мож
ливі серйозні травми. Не будемо говорити про 
альпінізм чи гірські лижі, але навіть тенісист 
може

'ногу.
Але 

мова, 
ністю 
де над атлетом тяжіє чистоган, спорт втрачає 
свої початкові природні функції, перестає 
служити зміцненню здоров’я людини. Він пе
ретворюється в розвагу пересичених глядачів, 
в посібник жорстокості і кровожерності.

Давно завоювала популярність у читача кни
га західнонімецького письменника Е. - М. Ре
марка «Життя в позику». Згадаємо головних 
героїв цієї книги. Ліліан, хвора на тяжду фор
му туберкульозу. Вена ніби живе в позику, 
позичаючи кожний ' новий день у неминучої 
смерті. І поояд з нею повний здоров’я і сил 
чоловік — Клерфе. Він — автогонщик-црофе- 
сіонал. 1 його життя — це теж життя в пози
ку, тому що він продав себе менеджерам авто
гонок, хазяям фірм, тому, що в кожному боже
вільному змаганні за великий приз, на кожно
му віражі його чекає смерть. І вена настигає 
то здорову людину навіть раніше, ніж вми
раючу Ліліан.

Клерфе всього лише вигаданий герой. Але 
він списаний з натури. Розповімо про справж
ніх Клерфе, про тих, що загинули лише за ос
танні дванадцять місяців. Це троє італійських 
спортсменів, які знайшли смерть під час гонок 
в Казерте, аргентінець Карлос Мартін («Вели
кий приз Мар-дель-Плати»), француз Жак Ро
бі Вебер (Ле- Май), італієць Лоренцо Ван.ііні 
(«Великий приз Монако»), англієць Валі Піт- 
тар (приз Монци), француз Жан-Клод Веп- 
насконі, німець Гюнтер Класе, голландець Вім 
Лоос, чемпіон світу англієць Джім Кларк і 
багато інших. Всього їх було більше п'ятде
сяти.

І все гому, що автомобільні фірми, вимагаю
чи божевільної швидкості, не звертають ніякої 
уваги на безпеку спортсменів. З метою досяг
нення найбільшої реклами, через бажання 
одержати великий прибуток створюються особ
ливо тяжкі траси, такі, як в Себпінгу (СЛІД), 
Нюрбургрінг в Західному Берліні, Тарга Фло- 
ріо в Італії (на цій трасі в романі Ремарка 
гине Клерфе), в Ле-Мані (Франція), де декіль
ка років тому відбулася найстрашніша ката, 
строфа в автоспорті, в якій загинуло більше 
ста чоловік.

Недавно французька спілка антоглнщикіп- 
професіоналів, створена для захисту інтересів 
спортсменів, опублікувала заяву. В ній гово
риться: траса в Ле-Мані настільки ускладнена, 
що дуже мало змагань на ній обходяться бел 
нещасних випадків і катастроф. Лін вимагаємо 
заборони проведення змагань на цій трасі 
смерті.

Є свої Клерфе І в професіональному боксі. 
Ось останній приклад. Талановитий дпадцяти- 
дворічний японський боксер Іошіо Кубо не 
встиг те створи пі собі імені. Менеджери не

змагань на цій трасі

„ФІАТ“
ВИХОДИТЬ

Завод ще будується у волзькому місті 
Іольятті, а зразки його малолітражної авто
машини ВАЗ-2101 уже з’явилися на вулицях 
Москви Нова автомашина — модернізований 
італійський «Фіат-124» з урахуванням кліма
тичних і шляхових умоп нашої країни.

Автомобіль п’ятимісний. має двигун по
тужністю 60 кінських сил, його максимальна 
швидкість — 110 кілометрів за годину, паль
ного вистачає в середньому 8,9 літра на 100 
кілометрів. Він розрахований на пробіг 100 ти
сяч кілометрів до капітального ремонту.

Серійний випуск таких машин почнеться в 
наступному році.

(РАТАУ).

ВИЙШОВ на екрани міста та 
області новий художній 
фільм «ЩИТ І МЕЧ». Фільм 

зняго за відомим романом Ва
дима Кожевникова. Це роз
повідь про радянського роз
відника Белова, який під ви
глядом німецького офіцера 
Погана Вайса довгий час пра
цює на території окупованої 
Польщі та Німеччини, кожної 
хвилини наражаючись на 
смертельну небезпеку.

Складається фільм з чоти
рьох серій: «Без права бути 
собою». «Наказано — вижи
ти», «Оскарженню не підля
гає». «Останній рубіж».

У головній ролі — таланови
тий молодий актор Станіслав 
Любшин, відомий за фільмами 
«Альпійська балада», «Якщо 
ти правий» та ін.

Виробництво кіностудії «Мос- 
фільм» з участю кіностудії 
ДЕФЛ (ІІДР) та творчого 
об’єднання «Старт» (Польща). Щ Е РАЗ ПРО КОХАННЯ».-

Глядачі зустрінуться в 
цьому фільмі з чудовою 
актрисою, яка порівняно не
давно прийшла з театру в кі
но. Цс — Тетяна Дороіііна, ві
дома глядачам за фільмами 
«Старша сестра». «Три тополі 
на Пліощпсі». Тут вона теж 
грає нашу молоду сучасницю— 
стюардесу Наташу Александ

рову, ніжну і сильну ДІВЧИНУ. 
Фільм і розповідає про її ко
хання. мужність: Наташа ги
не, рятуючи екіпаж літака.

Вячеслав Тихонов зняв
ся у головній ролі у філ >- 

мі «ДОЖИВЕМО ДО ПОПЕ-

цікавилися молодим хлопнем: па ньому, вва
жали вони, навряд чи заробиш.

Нарешті ІОшіо запропонували провести бій з 
Шігсо Нірасава, суперником сильнішим і до
свідченішим, ніж Кубо. Нірасава недавно по
терпів поразку під заїжджого боксера-ирофе- 
сіоиала, і тепер йому треба було «блискучою 
перемогою» все одно над ким повернути собі 
колишню репутацію. Іошіо цілком підходив 
для цього.

Звичайно, в інший час Кубо не згодився б 
на цей поєдинок, але тепео йому нс приходи
лось вибирати. І він вийшов на токійський 
ринг. Уже в першому раунді Кубо двічі падав. 
Судді і менеджери бачили, що сили нерівні, 
що на рингу відбувається звичайна бійка, але 
ніхто і не думав припинити бій. Так пройшло 
сім раундів. У Кубо все обличчя перетворилося 
в криваве місиво. У восьмому раунді він, як 
мішок, упав па капати. Проте озвірілий про
тивник продовжував бити молодого хлопця.

Кубо встигли довезти до лікарні, але тям пчі 
незабаром помер від крововиливу в мозок. 
Японська громадськість знову вимагає заборо, 
нити в країні професіональний бокс, підкрес
люючи. що за .останні п’ять років професіо
нальний бокс в Японії забрав шість жертв. 
Кубо став сьомим...

Гроші, гроші і ще раз гроші, 
винаходять спеціальні види спорту. О«ь, 
приклад, американський

Заради цьогз 
~ . ня* 

футбол/ Ві іьмсмо

Це пам’ятник переможцеві. 
вигляд має переможений?

Мал В. ОСТАПЕНКА.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 18 серпня. Перша 

програма. 9.00 — і імнястпка 
для дітей. (М). 9.15 — Тслс-
ііовіпіи. (М). 9.30 — «Будиль
ник». (М). 10.00 — «Пам’ятни
ки архітектури». (К) 10 30 —
Для юнацтва. «Шукачі». (М). 
11.30 — «Для вас. жінки». Те
лежурнал. (М). 12.00 — До
Дня Повітряного Флоту СРСР. 
«Рицарі п'ятого, океану». (М). 
13.45 — «Угорські національні 
костюми». (Угорщина) 14 15 — 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (М). 14.45 — «Новини 
дня». Кіножурнал. (М). 11.55— 
«Наша афіша». (К). 15.00 — 
«Музичний кіоск». (М). 15 30— 
«Крила». Передача, присвяче
на Дню Повітряного Флоту 
СРСР. (Харків). 16.30 — Про
грама кольорового телебачен
ня. (М). 18.00 — «Камертон

доброго настрою». (Одеса). 
18.30 — Телегячок. (К). 18.45 — 
«Сім днів». Міжнародна про
грама. (М). 19.30 — Першість
СРСР з футбола. «Динамо» 
(Київ) — «Динамо» (Москва),
21.15 — «Таланти твої, Украї
но». (Харків). 22.15 — «Естра
да наших друзів». (К).

ПОНЕДІЛОК, 19 серпня. Пер
ша програма. 17.40 — Тслсвісті. 
(К). 18.00 — Для школярів «На 
приз «Шкіряний м'яч». (Лу
ганськ). 19.00 — Бернард Шоу 
«Груїцоби». Прем’єра телевізій
ного спектаклю. (Ленінград).
20.15 — Телереклама (К). 20.30— 
ІнФормпрограма «Час» (М'.
21.15 — Кінопанорама. (М).

ВІВТОРОК, 20 серпня. Перша 
програма. 17.00 — «З майстерні 
митця». Скульптор ІО. Павлов, 
(Дніпропетровськ). 17.30 — Теле-

З отої». ------------ -

ІЗ ЗНАЙОМИМИ

Кадр з фільму «ІЦе раз про кохання».

ДІЛКА». Це розповідь про 
вчителів, які вчать дітей і самі 
вчаться.

Постановка С. Ростоцького, 
виробництво кіностудії імені 
Горького.

опис цього, з до.'волу сказані. виду спорту 
із статті «Найдорожчі кістки світу», опубліко
ваної в західнонімецькому журналі «Штерн»: 
«З первісною сплою І люттю носорогів члени 
обох команд мчались назустріч один одному.. 
Голови, захищені спеціальними шоломами, по
ни виставили впепед, як гострі смертоносні 
роги; Копт вони з брязкотом і глухим шумом 
зштовхнулись, публіка закричала в сталії ви- 
іі'о’-л задоволеній і екстазу.

Проте, кол.і клубок гравців розплутався, 
один із гладіаторів, блідий і непорушний, за
лишився лежати в трапі. Кар’єра американ
ського сппинтсра світового класу Стадна 
Джонсона (на олімпійських іграх 1900 року пін 
був п’ятим п бігопі на 200 метріп) закінчи
лась смертельним пошкодженням шийних хреб
ців».

Жупіілл наводить страшні цифри. .3 1930 поку 
на футбольних полях Америки загинуло біль
ше 600 чоловік. А скільки молодих, здорових 
хлопців залишилися на псе життя каліками!

За останній час велике розповсюдження 
одержали різні збочення в професіональному 
спорті. Так. п Каліфорнії (США) на автодро
мі «Санніуіл трек» щороку проводяться авто
гонки малюків віком від чотирьох до восьми 
років. Причому, швидкість автомашин досягає 
110 км на годину. В Англії мотогонщик Лжім- 
мі Гіллс демонструє «стрибок через живі схо
ди». 20 чоловік лягають в ряд на землі поряд 
з трампліном, а Джіммі перескакує через них 
на мотоциклі. В Австрії гірськолижник Еріх 
Фелбермайєр спеціалізується в стрибках на 
лижах з літака. В останньому стрибку пін, не
вдало приземлившись, тяжко покалічився. У 
Франції «спортсмени» їздять на автомобілі по 
дротові через прірву і т. д. І т. п.

Нема кінця збоченням в професіональному^ 
спорті, знущанню над здоров’ям людний. Са»‘ 
ме пін, професіональний спорт, породив гаке 
поняття, як допінг. Все для завоювання приза 
— навіть наокотики, (по руйнують здоров’я. 
Тільки в 1967 році від допінгу загинули вело
сипедисти англієць Сімпсон і іспанець Уріона. 
Калікою і невиліковним наркоманом став чу
довий французький велосипедист Роже Рів’єр. 
Наркотична виразка роз’їдає зараз і любитель
ський спорт західних країн. На боротьбу з до
пінгом приходиться пставати Міжнародному 
ол’мпійському комітетові.

Можна навести тисячі прикладів зловісного 
впливу золотого тільця. Проте зрозуміло одне: 
саме прагнення до наживи, до прибуткової 
реклами породжує спорт, що культивує на
сильство, приносить смерть, народжує атлетів, 
для яких все існування — життя в позику.

Олексій ГУРКОВ, 
спортивний коментатор АПН.

вісті. (К). 17.50 — Для школя
рів. «Піонерська естафета». 
(Одеса). 18.30 — Нова економіч
на реформа в дії. (Львів). 1900
— Телереклама. (К). 19.10 — «За 
здоров’я людини». (К). 19.33 — 
Г. КвТтк а-Основ'яненко. «Бок- 
жінка». Телеспектакль. (Ю.'-’Т’О
— Ьіформпрограма «Час». (М>. 
21.15 — «Екран хлібороба». (Кі
ровоград) 21.30 — Кіножурнал. 
(Кіровоград). 21.40 — Художній 
фільм. «Я родом з дитинства». 
(Кіровоград).
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Колекція Олега Баудера
З

і

в цій 
бачиш
Деку,

майстра. На 
музикантів, 

виготовлений 
кремонської

своя, не- 
товщипок,

не важко.

■

соп
СТАВИТЬ

ЧИ ВАРТО КУРИТИ?

На робочому столі 
квартирі завжди 
скрипковий гриф <111 
шматочки дерева чи струпи. 
А на роялі, на книжковій по
лиці — скрипки. Древні і но
віші, цілі і розібрані.

Господар, Олег Баудер — 
режисер Кірове якої сту
дії телебачення. А збирання 
і реставрація скрипок — за
хоплення якому він віддаєть
ся з пристрастю справжнього 
любителя.

У Баудера дуже цікава ко
лекція. Уже на першому ін
струменті, що поклав початок 
збиранню, був маленький яр
личок: «Ніколи Амагі, Кре
мона, 16(19 р.». Але не зав
жди можна вірити ярлику. У 
кожного майстра 
повторна система 
і за спеціальними таблицями 
визначити школу 
А скрипці, про яку йде мова, 
школі Аматі належить тіль
ки верхня дека. Останні час
тини під цю класифікацію не 
підходять. В чому ж справа?

— Багато скрипок, які дій
шли до нас, — «гібриди», — 
розповідає господар. — По
трапляє зроблений відомим 
майстром інструмент до рес
тавратора, і той заміняє у 
нього, скажімо, верхню де
ку, ставить її на іншу скрнп-

ку. В результаті одержуєть
ся скрипка знаменитості з 
підробленою декою і своя 
«шматочком» Амагі чи Гвар
нері. З однієї скрипки — дві.

Ось ще один інструмент: 
На одній тільки верхній деці 
помітно близько 30-1 и вели
ких і маленьких тріщин, за
рівняних рукою 
думку видатних 
цей інструмент 
представником 
школи — найбільш блискучої 
і значної з усіх італійських 
шкіл. Не виключено, що ав
тор скрипки — хтось Із учнів 
Ст радіварі.

— А цс — найстаріший ін
струмент моєї колекції, -10- 
ворнть Олег Баудер. — Влас
не, це ще не скрипка в пов
ному смислі слова — вона 
стоїть на грані між скрипкою 
і її предком, древньою віо
лою. '

Інструмент дійсно виглядає 
незвіїчію — подовжені бокові 
вирізи, "незвичайної форми ку
зов, дивний малюнок резона
торних отворів. 1 звук — 
надто низький для скрипки.

Господар дістає з шаф 
ящиків нові й нові скарби. 
Ось він показує фотографію 
скрипки чудового американ
ського музиканта Ієгуді Ме- 
нухіна, а потім поряд з фото-

графією кладе інструмент — 
точну копію знамени гою на 
весь світ Сградіварі.

— Ця скрипка — з двома 
режимами, — пояснює колек
ціонер. — Па пій можна гра
ти у великому залі, де вона 
дасть широкий і повний звук, 
і в маленьких приміщеннях. 
В цьому випадку звучання бу
де м’яке, камерне. Це відбу
вається через тс, що в пер
шому випадку звук утворює 
вся поверхня 
ньої дек, а и 
ше певні їх 
справа тут у 
ІІОК, ЯКИЙ був 
ним із секретів школи 
кого майстра.

Є в зібранні Баудера й ін
струмент школи Маджіні — 
крупного майстра, що жив в 
італійському місті Брешіа. Є 
німецькі і чеські скрипки. 
Особливо гордиться він бук
вально із уламків поверненим 
до життя інструментом пари
жанина Жана Вільйома.

Олег Сергійович займається 
не тільки діяльністю збира
ча. Як реставратор він відо
мий далеко за межами Кіров- 
ської області, більше 60-ти 
скрипок повернено ним до жит
тя. Серед них скрипки шкіл 
Вільйома, Гварнері, Рауха — 
німецького майстра XVIII сто
ліття , творіння російського 
умільця XIX століття 
скрипка Петра Скчова.

Володимир ШІ1ШКІН. 
(АПІІ).

верхньої і ииж- 
другому — ••II- 

діляпки. Вся 
підборі товщи- 
у свій час од- 

вели-

— Якби лікарі мали можливість по
стійно спостерігати сновидіння людей до 
Захворювань, па протязі хвороби і в пе
ріод одужання, — говорить кандидат 
Медичних наук Василь Касаткін, — вони 
могли б помітити характерні зміни в 
них.

Ленінградський дослідник Василь Ка
са і кін неголослівний у твердженнях. 
До цих висновків він прийшов на основі 
тридцятирічних спостережень, піддавши 
ретельному аналізові близько шести ти
сяч сновидінь! Частина з них — природ
ні сни, інші — результат спеціально по
ставлених експериментів, або 
цірнальних проб», під час сну.

Висновок лікаря-вченого: по 
діинях можна ставити діагноз 
до офіційного визнання 
лікарем!

Ось приклади можливих строків перед
бачення захворювань (за даними Васи
ля Касаткіна) на основі сновидінь. Ангі
ну і грип, гострий бронхіт і катар ди
хальних шляхів, кон’юнктивіт, фурунку
ли і шкіряні нагноєння, гострий апенди
цит, гострий гастрит і шлунково-кишко
ві отруєння, наприклад, можна «перед
бачити» в ніч напередодні захворювання. 
Гостру дизентерію — в ніч напередодні 
і за 1—2 дні, черевний і насипний тиф, 
хворобу Боткіна, інтоксикаційні психо
зи — за тиждень.

«функ-

снови- 
задовго 

захворювання

В чому 
СИМПТОМИ 
«ВІЩОГО

- випадку?
«Хворобливі» сновидіння відрізняю- І 

ться від звичайних насамперед настир
ливістю і однотипністю. Професіональні 
ж знання, освіта і рід занять людини 
надають їм свого, специфічного забарв
лення. І тому жінка-лікар, що почи
нає хворіти на ангіну, бачить у сні в 
себе «білі дифтерійні плівки» в горлі, а 
людина, яка не має медичних знань, — 
Просто поранення чи пошкодження гор- 
ла.

Людина хоче виринути з води, але не 
може, дихання утруднено. Чи піднімає
ться вгору, і їй тяжко дихати. Відбуває
ться якась аварія, грудну клітку засипає 
землею. Незручний одяг, відчуття заду
хи, тривоги, страху... Це — у сні. Мож
ливий же діагноз: запалення легень, 
плеврит, бронхіт, туберкульоз.

Ну, а якщо вам нічого не сниться? Це 
теж може бути «сигналом біди», який 
посилає нервова система! Зменшення 
сновидінь по відношенню до звичайного 
стану, можливо, вказує па послаблення 
основних нервових процесів, на збіднен
ня психічної діяльності. Це може бу
ти, наприклад, результатом підвищення 
внутрічерепного тиску.

— Аналіз сновидінь допомагає-набли
зитися до розуміння цілого ряду функ
ціональних особливостей головного моз
ку, — говорить, оцінюючи значення пра
ці Василя Касаткіна, член-корес- 
пондент Академії медичних наук СРСР 
професор Наталія Бехтерева.

Віктор ПОПОВКІН. 
(АПН).

ж проявляються ПІ «СНОВИДЦІ» 
захворювання? Яка Картина 

сну» в кожному конкретному
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у ЗВ’ЯЗКУ з тим, що жінок- 
курців у СІЛА тепер набага

то більше, ніж 10—20 років 
тому, повідомляє управління 
громадської охорони здоров’я

країни, захворюваність на 
рак легенів серед них зросла 
з 1955 року на 52 проценти.

Управління закликає курців 
замислитись над цими циф
рами.

РАДІАЦІЙНИЙ БАЛАНС 
ЛЮДИНИ В РІЗНИХ 

КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

ВАРТОВІ 
погоди

З

...їх двадцять два чоловіка, 
тих, хто своєю працею за
безпечує цілодобове спостере
ження за «кухнею» погоди 
Центральної Арктики. Вони 
приїхали на острів Котель
ний в Північному Льодовито
му океані, в далекий суворий 
край, з усіх кінців країни, 
Мирон Семенов — москвич, 
Анатолій “ _
ва, е тут 
звикли до північної 
природи, і жителі 
для яких мороз в __
п’ять градусі здавався спер
шу чимось страшним.

Але проходить час, людина 
не тільки звикає, але й за
кохується в неозорі простори 
Арктики. Багато з дослідни
ків живуть на ост.юві довгі 
роки, хоч життя полярника 
там нелегке. Тут тяжко добу
вати навіть пнітєву воду, то
му що пічна мерзлота не до
зволяє ріпи колодязі. Кожно
го тижня, якщо дозволяє по
года, проводиться заготовка 
снігу для води. Замерзлий 
сніг розпилюють пилками і 
утрамбовують в бочки. Таким 
же чином забезпечують по
лярнії мі водою і свою лазню.

з усіх 
Семенов

Рижоп — з Тамбо
ві магаданці, що 

суворої 
півдня, 

тридцять

Я

Для нормальної діяльності організму 
кількість енергії, яка затрачається на 
різні життєві процеси, повинна врівнова
жуватися новим надходженням енергії. 
Людина має два джерела поповнення 
витрат: внутрішнє — тепло хімічних пе
ретворень харчових продуктів, і зовніш
нє — сонячна радіація.

Не все сонячне тепло поглинається 
людиною. Значна частина його відбиває
ться. Частка відбитої радіації в залеж
ності від кольору шкіри коливається між 
шістнадцяти і сорока п’ятьма процента
ми. Одяг служить додатковим/ щитом, 
що відкидає атакуючі людину промені 
сонця. Якщо він зшитий з білої тканини, 
відбиває половину всіх променів, якщо з 
тканини ‘захисного кольору — третину, з 
синьої — чверть, а з чорної — всього 
десяти процентів.

Вчені Головної геофізичної обсервато
рії імені А. Воєйкова під керівництвом 
члена-кореспондента Академії наук 
СРСР професора Михайла Будико впер
ше опрацювали методику подібних роз
рахунків, яка враховує залежність тепло
вого стану людини від метеорологічних

факторів, теплоізоляційних властивостей 
одягу і ступеня фізичного навантаження. 
«Згоряння» харчових продуктів в орга
нізмі людини дає на годину не менше 
півкалорії тепла на кожний квадратний 
сантиметр поверхні. Якщо людина зна
ходиться у спокої — цього достатньо. 
При тяжкому фізичному навантаженні 
тепла вимагається в шість разів більше.

За даними про величини сонячної ра
діації і ступені її відбиття визначений 
радіаційний баланс тіла людини для ста 
двадцяти пунктів Радянського Союзу, 
складені місячні карти розподілу цих да
них.

Дякуючи одягові не все тепло радіа
ційного балансу йде на поповнення енер
гетичних ресурсів. Одяг, зберігаючи'теп
ло, що утворилося від згоряння їжі, в 
той же час не пропускає частину тепла 
сонячної радіації. При швидкості вітру 
всього чотири метри па секунду «засвою
ваність» сонячного тепла людиною в лег
кому одязі падає до тридцяти процен
тів, у демісезонному — до десяти і в зи
мовому — до п’яти.

Розрахунки, виконані вченими, допо- 
пожуть раціональніше підходити до ви
бору одягу при різних кліматичних, умо
вах. Це особливо необхідно в районах 
Крайньої Півночі і Сибіру, де велика за
лежність теплової рівноваги людського 
організму від суворого клімату.

Вячеслав МАРКІН, 
науковий співробітник Інституту 
географії Академії наук СРСР.

(АПН).

#-

Да.тско за Полярним ко
лом, зовсім поряд з Північ
ним полюсом, живе й тру
диться невеликий колектив ра
дянських людей, який добу
ває цінні від імості про пого
ду високих широт.

L г '■ к А ВИ ЗНАЛИ ПРО ЦЕ?

st, IL CIS«

На знімку: 
роботи антени, з 
якої приймаються 
діозонда.

Фото Р.

підготовка до 
допомогою 
сіп пали ра-

Денисова. 
(АПН).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, 

Телефони: секретаріату — 2-45-3S, від

ділів — 2-45-36.

КОМПОЗИТОРОВІ 10 РОКІВ
Артем Казарян свою першу 

музичну фантазію створив, ко
ли йому було 4 роки. Тепер 
обдарованому вірменському 
композиторові 10 років. Він 
автор 40 п’єс, етюдів, фанта
зій — творів для скрипки, ві
олончелі, труби.

Відомий радянський компо
зитор Арам Хачатурян високо 
оцінює твори юного компози
тора.

КРАЇНА ДОВГОЖИТЕЛІВ
В Азербайджані з кожних 

ста тисяч чоловік 81 перей
шли сторічний рубіж, а лю
ди, яким більше 80 років,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кноовоірадского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

становлять понад один про
цент населення республіки.

Вчені вважають Азербайд
жан першою країною в світі 
за довгожителями.

ріп. Але при медичному огляді 
у нього виявили чотири нирки. 
Всі вони 
мильно.

функціонували нор-

ю тисяч

МАШИНА ШИЄ...
БЕЗ НИТОК

Радянські інженери створи
ли оригінальну швейну маши
ну. Вона шне без ниток. Ма
теріали з синтетичного волок
на вона з’єднує пунктирним 
або безперервним швом мето
дом розплавлювання тканини 
в точці складання під дією 
ультразвуку.

Л ЮДИНА З ЧОТИРМА 
НИРКАМИ

У Дамаску (САР) Абдул 
Аль Хасан 65 років не скар
жився на здоров’я і не хво-

ШТУЧНИХ ЛІОРІВ 
І ОЗЕР

Па нашій планеті існує вже 
більш як десять тисяч штуч
них морів і озер, спорудже
них людиною. їх загальна по
верхня досягає 500.000 квад
ратних кілометрів, а загаль
ний об’єм — близько 3000 ку
бічних кілометрів.

Найбільше за площею штуч
не водоймище 8 500 квадрат
них кілометрів — Лкосомбо 
на ріці Вольта в Гані, а най
більше за об’ємом води — 
Братське море па Ангарі.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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