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Вчора в Кіровограді 
відбулася обласна нара
да ідеологічних праців
ників, в якій взяли участь 
с е к р е т арі райкомів і 
міськкомів партії, які ві
дають питаннями ідео
логії, завідуючі відділа
ми пропаганди і агітації 
райкомів і міськкомів 
партії, секретарі райко
мів і міськкомів комсо
молу, редактори міськ- 
районних газет, завідую
чі районними відділами 
культури.

З доповіддю про роз
гортання масово - полі
тичної роботи, спрямо
ваної на' забезпечення 
виконання Поста н о в и 
жовтії свого (1968 р.) 
Пленуму цк КПРС, ви
ступив завідуючий відді
лом пропаганди і агіта
ції обкому КП України 
О. К. Піскунов.

В роботі наради взяли 
участь секретарі обкому 
партії М. М. Кобильчак 
і Н. П. Сухаревська.

В КОСМОСІ — 
«ПРОТОН-4»

16 листопада в СРСР 
за допомогою потужної 
ракети-носія успішно 
здійснено запуск най
більшої у світі автома
тичної наукової косміч
ної станції «Протон-4». 
Загальна вага корисного 
вантажу, виведеного на 
орбіту (без останнього 
ступеня ракети-носія), 
становить близько 17 
тонн. Вага наукової апа
ратури станції — 12,5 
тонни.

Станцію виведено на 
орбіту з апогеєм 495 
кілометрів і перигеєм 225 
кілометрів.

(ТАРС).

БІЛЯ РАКЕТИ залишилося троє. Командир, зам
політ і молодий капітан з орденом Червоної Зірки 

на вигорілій гімнастьорці. Ніби прощаючись з багато- 
й метровим велетнем, люди кинули останній погляд на 
ч ракету, на пускову установку. А гучномовець продов- 
1’ жував відраховувати час: до старту дві хвилини... 

одна... пуск!

...Сашко був тоді зовсім малий, одначе пам’ять 
зберегла той осінній світанок воєнного року і не
сміливий, невпевнений стукіт у двері. В будинку всі 
зразу проснулися — і мати, і батько, і він, Сашко. 
Мати кинулася в сіни, загриміла засувом. Сашко по
бачив на порозі свого брата Володимира, який опи
рався на милиці.

— Відвоювався Володька, — гірко проговорив ба
тько.

І він, I хлопчаки, його товариші, мріяли в ті дні

стати тільки військовими. Вони бачили, якими геро
ями з орденами й медалями на грудях приходили 
додому селяни, їх сусіди.

Йшли роки. Давно відгриміла війна. Та Олек
сандр як і раніш, мріяв надіти гімнастьорку. А коли 
підійшов час закінчувати .школу, пішов до військкома
ту: вибирати училище. Вибрав військове училище 
льотчиків. Та на місці раптом виявилося: не підхо
дить Кисельов до пілотської справи, щось із здо
ров’ям. А тому запропонували хлопцеві стати авіа
ційним техніком. Він подумав та й погодився. І но
вела його дорога в далекий Іркутськ, до авіаційно- 
технічного училища...

Одного разу настав той щасливий день, коли пе
ред лейтенантом Олександром Кисельовим відкри
лась чудова перспектива — авіаційний полк і робо
та біля стрімких сріблястих машин... Але доля в

лодих колгоспників і робітників справжні бійці, спе- 
ціалістн-ракетники екстра-класу. На всіх інспектор
ських і інших перевірках робота йогб підрозділу оці
нювалася із завидною сталістю. Тепер, як і в учили
щі колись, він знав тільки один бал — відмінно. 
Незабаром на погонах Кнсельова заблищала но
венька третя зірочка. І йому самому стало іноді зда
ватися, що в частині він уже давним-давно.

УТО не закохувався у 
** розмаїту україн с ь к у 
пісню? Деякий час мені 
довелося жити за межа
ми України, і я згадую, 
як годинами просиджу
вали мої друзі — росія
ни, башкири, татари — 
біля радіоприймача, від
шукуючи концерт україн
ських артистів, а коли 
знаходили, все в кімнаті 
гуртожитку завмир а л о, 
всі слухали мрійливу ме
лодію, що захоплювала 
цілком, переносила у сте
повий край, де в будин
ках, обсаджених кучеря
вими садками і пломе
ніючими мальвами, жи
вуть люди, здатні творити 
таку красу.

І пісня, і квітники, і че
пурні будинки — все це 
потяг степовиків до пре
красного, бажання бачи
ти у звичайному хвилюю
че і не лише бачити, а й 
зробити із буден ного 
святкове, красиве.

В кінці греблі 
шумлять верби, 

Що я насадила...
Прислухайтесь до цієї 

пісні, що зринає увечері 
над Пантазіївкою, і поці
кавтеся, хто співає її. Вам 
скажуть: то дівчата з ком
сомольсько _ молодіжної 
повертаються додому. А 
пісню цю вони вподоба
ли, бо й справді над ста
вом зашуміли верби, а 
насадили їх Валя Криво
ручко, Галя Середюк, Ва
ля Максименко, Шура 
Черкас, Оля Войтович, 
Ліда Берестовська разом 
з комсомольцями села.

Друзів вибирають по 
уподобаннях, а уподо-. 
бання у дівчат одне: кра
са в житті, краса у сто
сунках, краса праці. Пра
цювати вони вміють, уся 
область знає комсомоль
сько-молодіжну групу з 

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК 1 АРТИЛЕРІЇ

МТФ колгоспу імені 
Дзержинського Знам’ян- 
ського району. А ось над 
тим, як зробити все село 
красивішим, дівчата за
думувались не раз.

Гарну справу варто ли
ше почати, а люди завж
ди підхоплять, допомо
жуть. Одного разу тітка 
Віра Розлач, літня дояр
ка, зупинилася на порозі 
ферми та й руками 
сплеснула:

— Ластівочки ви ж 
мої...

А «ластівочки», заляпа
ні вапном, вже закінчува
ли білити стіни. Квіти, 
принесені з дому, довер
шили картину: приміщен
ня ферми засяяло, заус- 
міхалося вимитими шиб
ками.

— Незабаром приб’є
мо табличку: «Витирай 
ноги!» — жартують дів
чата.

Гарний початок — по
ловина справи. При -в’їзді 
у Пантазіївку вас зустрі
не алея струнких тополь 
і осокорів. Той, хто не бу
вав у цьому селі, відразу 
здогадається, що тут жи
вуть люди, які розуміють 
красу, шанують природу. 
А вже потім у, селі роз
кажуть, що це комсо
мольці під час суботників 
створили це зелене диво.

«Не лише в хаті живе
мо...». Ці слова однієї з 
комсомолок підхоплюва
ли і перефразовували 
хлопці" і дівчата села, але 
зміст залишався один: 
«Наше село — наша осе
ля. Пишатися ним мають 
старі і малі».

А тому, коли секретар 
колгоспної КОМСОМОЛЬСЬ
КОЇ організації Леонід 
Криворучко якось натяк
нув, що треба б допомог
ти на будівництві будин.

СТРІЛА 
СТРАТЕГІЧНОЇ
особі кадровиків розпорядилася ним по-іншо
му. Молодий офіцер був відправлений у роз
порядженні! ракетних військ стратегічного 
Призначення.

Після місяця служби він вже знав: солдатіі, 
йому підлеглі, _ золото, безцінні віртуозн- 
практики. Та одного разу його кращий боєць 
«спіткнувся» на теоретичному висновку. Офі
цер почав уважніше спостерігати за іншими 
солдатами і скоро впевнився, що їх теоретична 
підготовка могла б бути іі повнішою. Так у 
його підрозділі виник гурток військово-техніч
них знань. Для бажаючих. У вільний від служ
би час. Але приходили всі. Вів ці заняття Ки
сельов у формі семінарів, в процесі підготовки 
до них поглиблюючи власні знання, радячись 
з визнаними в частині авторитетами по ракет
ній техніці.

А потім лейтенант став у частині старожи
лом. З усмішкою згадував він хвилювання 
перших днів служби і трошечки співчував вчо. 
рашнім випускникам. 1 солдати, з якими він 
починав, роз’їхались уже но домівках. Він дві
чі прийняв норе поповнення. Майже всі хлопці 
були із середньотехнічною освітою. Але з ни
ми доводиюся, звичайно, багато возитися, пер
ців ніж виростали з цих вчорашніх школярів, мо-

Шумлять верби...
В поході

* за
культуру

> села — 
комсомольці 

артілі 
імені 

Дзержинського

ку тваринника, дівчцта за
гомоніли:

— От де кон ц е р т и * 
влаштовувати!..

— І телевізор там по
ставимо.

Він уже стоїть, телеві
зор, у новому приміщен
ні будинку тваринника, 
обставленому сучасними 
меблями. Цей будинок 
швидше можна назвати 
гарним клубом, а дівчата 
і хлопці влаштовують в 
ньому репетиції. Чуєте: 

У вербах плакучих 
Краса незрівнянна...

1 у вербах, і в тополи
ній алеї, і в будинку тва
ринника, і в квітах, що 
викохуються на фермі, і 
в містечку механізаторів, 
яке прикрасили дівчата, і 
найбільше у них самих, у 
їх праці — ця краса.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара». 

Знам’япський район.

Зелене металічне тіло стратегічної розпростерлося 
на платформі, як на операційному столі. Відкинуті 
полотна чохлів ще більше посилюють асоціацію з 
операційною. Капітан, таї^, тепер уже капітан О. С. 
Кисельов, кавалер ордена Червоної Зірки (була і в 
його біографії година, що вимагала неабиякої муж

ності, витримки, відваги), керує підготовкою 
ракети. Його підлеглі, як лікарі, вислухо
вують, вистукують її металічне тіло. Сьогод
ні ж вони попрощаються з ракетою. А поки що 
йде генеральна репетиція цього запуску. Одне 
за другим слідують розпорядження. На табло 
загоряються світлові транспаранти готовності. 

Останнім попередженням, звучить над сте
ном сирена. Ось вона, стратегічна. Гостро від
точеним олівцем підпирає бліде небо. Ще сот
ня, друга секунд, і вогненною крапкою про
ниже вона горизонт, піде за тисячі кілометрів, 
щоб поразити учбову ціль.

Капітан Кисельов дивиться на непорушне ще 
тіло ракети і уявляє собі, як там, у бункері за 

командою «Пуск!» оператор з силбю вдавлює чорну 
гофрнровану кнопку в панель пульту, і зараз же почи
наю і ь блимати транспаранти, що оповіщають про 
включення різних систем на борту ракети. Загоря
ється останній напис, і...

Страшний гуркіт прокочується над степом. Море 
яскравого полум’я вихлюпується із сопла, вмить за
топлює і пускове обладнання, і ракету на ньому. І 
тут же цей черговий сплеск перетворюється в чорну 
густу хмару, з якої рветься в зеніт вогненна стріла 
стратегічної. Ось вона уперлася в небозвід і розта
нула, розчинилася- в голубому просторі стратосфери.

Капітан опускає бінокль. З бліндажів, з укрить 
вибігають солдати, намагаючись роздивитись у бла
киті неба невидиму вже крапку ракети. А по гла
денькій, як стіл, і прямій, як стріла, бетонці повз 
солдат прямо до старту лобатий тягач уже тягне 
довгу, з декількох секцій, платформу з вкладеною 
на весь ріст у чохол новою ракетою. Тією, що неза
баром стане на ще не захололому пусковому «столі» 
у повній бойовій готовності.

Ю. ПЛАТОНОВ.
Н-ськнй ракетний полігон.

На фото: дівчата з комсомольсько-молодіжне? __ Бали 
КРИВОРУЧКО (справа) і Галя СЕРЕДЮК

ПРОПАГАНДА
ЛЕНІНСЬКОЇ

СПАДЩИНИ

ПЛЕНУМ ПРАВЛІННЯ
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТОВАРИСТВА
«ЗНАННЯ»

Відбувся пленум об
ласної організації това_ 
риства «Знання», на яко
му розглянуто питан
ня про підготовку до 
100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна. З до
повідями на пленумі ви
ступили голови правлінь 
Кіровоградської міської 
та Олександрійської ра
йонної організацій.

В обговоренні долові, 
дей взяли участь голова 
обласної секції міжна
родних відносин О. І. 
Казаріна, доцент Кірово
градського педагогічно
го інституту Г. Я. Мако
гон, завідуючий Будин
ком атеїзму П. М. 
Дмитренко, керівник 
лекторської групи обко
му ЛКСМУ В. В. Чаба
ненко та інші.

Пленум прийняв по
станову, спрямовану на 
дальше поліпшення ма
сової пропаганди ленін
ської спадщини серед 
трудящих області.



2 стер. „Молодий комунар0 —
19 листопада 1968 року

,1а цьому фото — кращі доярки з комсомольсько-молодіжної ферми імені XV з’їзду ВЛКСЛ1 *ол" 
гослу «По шляху Леніна» Голованівського району Олександра Кабацюра, Євдокія Манчук, Оль
га Піддубняк та Лідія Кабацюра. Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

сльози
Й ОСЕЛЕДЕЦЬ

[М'Я Михайла Алексєєва широко
■ відоме ' радянському читачеві. 

Кілька знижок оповідань, повісті 
«Дивізіонка», «Кардюха», «Хліб — 
іменник», романи «Солдати», «Виш
иє вий омут».

На Кіровоградщині народжували
ся сторінки «Автобіографії мого 
блокнота» і роману «Солдати», про 
події Великої Вітчизняної війни на 
території області — сторінки повісті 
у новелах «Дивізіонка».

Гортаємо книгу «Солдати». «Біля

О ДО 25-РЇЧЧЯ ЗВІЛЬНЕННЯ КІРОВОГРАДЩИ НИ 
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

А газета
вийде?
ганку, наповнений тихим сумом, зву- 

-чав голос Якима:
Темніють доти
Чужі навпроти — 
Нічого більш нема. 
А там десь, вдома, 
Весна знайома, 

’ Зелені руки підійма.
— Хороші вірші. Ти написав? І чо

му по-українськи?
— Ні. Сержант один. Вчора в 

«Советском богатыре» прочитав...
І примітка- розшифровкг, що 

сержант той — «Олександр (Олесь) 
Гончар» — автор відомої трилогії 
«Прапороносці». В той час був у 
Румунії в одній з наших дивізій і 
часто виступав у газеті зі своїми 
віршами».

Між іншим, у своїх «Прапоронос
цях» Олесь Гонч ір має на увазі ту ж 
дивізію, що й Михайло Алексеев у 
«Солдатах»: вони були однополча
нами.

Назви населених пунктів Кірово- 
градщипи стрічаємо в главі першої 
книги «Солдатів», що має назву 
«Грізне літо»:

«Відірвавшись на кілька десятків 
кілометрів від піхоти, танки захряс
ли в непролазному багні, зупини

лись і на довершення всього були 
відрізані німцями біля початку кли
ну, десь під^Новою Прагою.

ІАардійськАсталіїГградську армію 
спішно кинули на допомогу танкіс
там. Зім'явши оборону противника.

вона незабаром з'єдналася з танко- 
• вою групою».

І далі: «Дивізія генерала Сизова, 
■ що входила до складу цієї армії, 
і зайняла оборону в районі Нового 
і Стародуба і Олександрівни (Петрів- 
і ського району — В. Ч.). Штаб її 
і розмістився в невеликому селі з при

вабливою назвою Весела Зірка, хоч 
і у ньому було зовсім не весело — 

німці щодня бомбардували сільце».
Потім: «На протязі грудня гвар

дійська армія здійснила операцію, 
яку в офіційних зведеннях завжди 
називають боями місцевого значен- 

і ня. В результаті багатоденних ви
мотуючих сутичок з ворогом за ок
ремі населені пункти, висоти, доро
ги і численні в цих місцях лісосмуги 
і невеличкі гайки радянські війська 
підійшли до Кіровограда — круппо- 

3 го обласного і промислового центру 
України. Тут армія зупинилась і по
чала готуватися до штурму міста.

Г Дивізія Сизова розташувалась у 
х. великому селі_Верблі2жці...»

В бібліотеці журналу «Советский 
воин» вийшла книга документаль
них новел Михайла Алексєєва «Хо
роші мої люди...» Відкривається 
книже.чка новелою «Калмиківка», 
під назвою — спігра*ф: «В ознаме
нування нашого перебування в селі 
Калмиківка Кіровоградської облас
ті, 2-й Український фронт. 25 січня.

І 1944 рік. Ан. Дубинький».
Читаємо-
«...Самі- в Калмикіпці відбулися події, 

які cKonii.wf.ih господарство імені пер
шодрукаря Івана Федорова», як жартома 
прозвали ми свою редакцію.

Розташувались ми там, як і завжди, в 
одному дворі. Друкарська машина — у 
півторатонці, а ми самі _ в хаті разом 
з її господарями. У них було двоє синів: 
старшому років п’ятнадцять, молодшо
му — десять. Молодший — улюбленець 
матері і батька.

Одного разу в надвечір’я повертався я 
зі штабу армії, везучи на підводі рулон 
па-перу. Пострічався з легковою маши
ною, що йшла з Калмиків«!!. Вгледів у 
пій начальника політвідділу: він схилив
ся головою до шофера. «Чи не п’яний 
підполковник?» — ковзнула недобра дум
ка. Однак незабаром все з'ясувало«:'-. 
Виявляється, на Калмпківку нічці здійс
нили масований наліт і сильно бомбар
дували її. ІІачподнв був дуже коїпуж:- 
ииЙ. і тепер його повезли в армійський 
госпіталь.

Потерпіло і наше завжди веселе гисго- 
дарег.ло. Хага згоріла. Господарі ходили 
по двору самі не свої. Молодший син 
ревів. Старший мовчки, як робив усі свої 
справи, відбирав поміж обгорілими крок
вами міцніші і складав їх в одному місці. 
Тільки сердито і тихо сопів.

ма

ли це

роз-

Потім залишив спої діла і зовсім не
сподівано для всіх нас запитан, звертаю
чись до Дубпцького. якого встиг полю
бити. ч

— А газета вийде?
— Не вийде, — відповів Андрій.
— Чому ж вона не вийде?
— Розбило осколком друкарську 

шину.
Ніколи раніше я не бачив, щоб 

хлопчика так пасмурніло.
_ А як же... як же... зараз? — 

гублено пробурмотів він.
— Спробуємо відремонтувати, — сказав 

Андрій невпевнено.
Вирішили підрядити мене в армійську 

артмайсгерню, що знаходилась у тільки- 
но звільненому нами Кіровограді.

Іван — так звали старшого хлопця — 
попросив:

— Візьміть і мене з собою.
Забезпечили його папірцем, який за

свідчував, що хлопчина наш працівник, 
і ми рушили.

їхав я до майстерні з великим сумні
вом: чи до нашої машини буде артиле
рійським майстрам, коли так багато по
шкоджених гармат, автоматів і кулеме
тів? Та я помилився. Приємно здивував
ши мене, два найкращих майстри, не 
Чекаючи начальницьких вказівок, відкла
ли всі свої справи і дві доби підряд, без
змінно і без відпочинку, мудрували над 
старою «американкою». Іван—допомагав 
їм, жодного разу не задрімавши за ці дві 
доби.

А на третій день, коли знову побачив 
світ наш «Богатырь», Іван схопив кілька 
свіжих номерів і оббіг з ними всю Кат- 
мнківкУ? -----

Андрій же Дубицькнй, щасливий на
стільки. що не шпигав нас своїми ядучи
ми словесами, мене, очевидно, в знак 
особливої симпатії, ощасливив блокно
том з написом, взятим в епіграф цієї 
замітки.

Чому згадався мені цей епізод нині. че. 
рез такий великий проміжок часу? Віро
гідно, були адже й інші, більш яскраві 
і більш важливі епізоди?..

Зрозуміло, були. Але Те, як трудились 
артилерійські майстри, ремонтуючи нашу 
ApvnapcbKy машину, і як хвиліовав£я_да- 
лекпй від журналістики український 
хлопчина, очікуючи свіжніГГдзстннй лнег, 
здалось мені, таїло великий смисл.

Ось, власне, і все».
Хотілося б дізнатись, ким став 

хлопчина Іван? Журналістом? Інже
нером-’ Цікаво було б, щоб той, шо 
став героєм новели, названої іменем 
його села, відгукнувся!

Михайлу А лексееву незабаром 60. 
Перо ного творче любовно виводить 
рядки нових задумів.

Працює письменник головним ре
дактором журналу «Москва», змі
нивши на цьому посту передчасно 
померлого нашого земляка, одного 
з перших комсомольців Ново.мирго- 
родського району, письменника Єв
гена Поповкіпа.

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
краєзнавець.
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В магазині—черга. Сто
ять чоловіки, дівчата, кіль
ка повновидих жінок. З 
цього гурту раптом:

— Ви тільки подивіться, 
ви тільки послухайте: ця 
дівчина підвищила на ме
не голос... Я просила дати 
отого здорового оселед
ця, вона ж мені у відпо
відь: «Не морочте, тітонь
ко, мені голови. Я й так за 
день її запаморочила...»

Це — в гастрономі, що 
на вулиці Леніна. Я стояла 
осторонь, спостерігала, як 
продавець Віра Косенко 
обслуговувала людей. Пе
ред цим жінка, якій «зі
псували настрій», сказала: 

«Мені гарненьких. Щоб бу
ли жирні і невеличкі...» 
Після цього зарепетувала:

— Та що ти, що ти, дів
чино, спішиш?.. Ти вибери 
мені рівніші... Це дуже ве
ликий... А оцей оселедець 
якийсь скарлючений..,

Продавщиці, звісно, увір
вався терпець. І вона од- 
різала:-

— В мене ж, тітонько, в 
цьому ящику всі оселедці 
однакові. Продаватиму все 
підряд. Не подобаються 
вони вам, — будь ласка,— 
шукайте в іншому мага
зині...

А жінка образилася:
— Ти дивись, яке зеле

не! Ану, книгу скарг. Я 
провчу тебе, як розмовля
ти з покупцями...

Дівчина випустила з рук 
оселедці. На її очах з’яви
лися сльози. Вона подиви
лася на нервову жінку, 
промовила:

— Ну що я вам такого 
зробила?

А в сусідньому овоче
вому магазині бачила по
дібне: дебела молодиця 
просила вибрати їй найзе- 
леніших огірків, бо «їй 
треба законсервувати їх 
по рецепту», про який во
на вичитала в книжці.

Продавщиця не стерпі
ла:

— Ідіть в інший магазин. 
Там є зелені. А в нас з на- 
сінникгми.

Коли б чула лише по
купця, зробила б висно
вок, що дівчина-продавець 
нагрубила жінці.

А тепер стою і думаю, 
хто з них має рацію? Жін
ка хотіла якнайкращих 
огірків. Це й природно. 
Але ж дівчині треба про
дати всі овочі, які були

визначені доброякісними. 
Справді, доброякісними. 
Тільки окремі огірки були 
дещо пожовклими.

Незабаром — інший ви
падок. Цей уже в гастро
номі № 3. Зайшла, попро
сила печива. Молода про
давщиця якраз розмовля
ла з подругою про модні 
плаття. Нарешті, дівчина 
почула мій голос.

— Зараз, зараз... Скіль
ки вам?

— Двісті грамів.
Байдуже подивилась на 

мене. А потім звернулась 
до подруги:

— Дай їй...
Білява продавщиця, якій 

подруга доручила обслу
жити мене, зустріла мій 
погляд.

— Пробачте, будь лас
ка... Але в нас є краще пе-

КОМСОМОЛ ЬСЬКА
СЛУЖБА
ПОБУТУ

Ч»иво. І такої ж вартості. А 
це...

Того ж тижня в гастро
номі № 6 бачила, як чоло
вік купував «краківську». 
Він метушився. Взявши 
ковбасу, швидко вийшов з 
магазину.

А наступного дня якось 
так сталось, що я знову 
побачила його в цьому 
гастрономі. Продавець Те
тяна Бушковська поверта
ла гроші розгубленому по
купцеві...

Ото ж я й думаю: все 
залежить не тільки від 
продавця. Недаремно в 
багатьох магазинах видно 
напис: «Продавець і поку
пець! Будьте взаємно 
ввічливими!»

Справді, не завжди все 
залежить від продавця. 
Коли він роздратований, 
то треба, мабуть, ще по
думати, чому так сталось. 
Адже часто-густо в про
дуктових магазинах дівча
та годинами носять ящики 
з овочами чи ковбасами, 
стомлюються. І після цьо
го чують:

— Та що ти даєш мені, 
дівчино? Вибери найкра
щі...

Р. МАРЧЕНКО, 
робітниця заводу 
«Червона зірка».

ПЛЕНУМ ЦК КПП 
ЗАКІНЧИВ РОБОТУ
ПРАЇ А. (ІАРС). Агентство ЧТК передало комю

ніке про роботу Пленуму ЦК КПЧ, який проходив у 
Празі 14—17 листопада. На Пленумі було заслухано 
доповідь Першого секретаря ЦК КПЧ О. Дубчека 
«Головні завдання партії на найближчий період», 
проведено дискусію по цій доповіді і прийнято рі
шення.

ПК КПЧ схвалив проект постанови про перенесен
ня строку скликання надзвичайного XIV з’їзду КПЧ. 
У постанові зазначається, що Президія ЦК-повинна 
внести протягом 1969 року пропозицію про скликан
ня надзвичайного XIV з’їзду. Пленум вважає, що 
установчий з’їзд комуністів чеських областей пови
нен відбутися лише після XIV з'їзду партії.

Затверджені' проект положення і функції бюро 
ЦК КПЧ по керівництву партійною роботою’в чесь
ких областях і постанову про створення бюро Цент
ральної Контрольно-Ревізійної Комісії КПЧ по ро
боті партії в чеських областях. Утворено бюро ЦК 
КПЧ по керівництву партійною роботою в чеських 
областях. Ного головою обрано Л. Штроугала.

Пленум задовольнив прохання 3. Млинаржа про 
увільнення його від керівних функцій у ЦК партії.

Пленум додаїково обрав секретарями ЦК В. Біля
ка, Я. І етеша, П. Кемпни, Ф. ГІенца і Л. Штроугала, 
який одночасно був затверджений членом Президії 
цк кпч.

Пленум створив виконком Президії ЦК КПЧ, до 
складу якого входять: О. Чернік, О. Дубчек, Е. Ер- 
бан, Г. І усяк, Ш. Садовський, П. Смрковський, 
Л. Штроугал, Л Свобода.

Наприкінці роботи Пленум обговорив -і прийняв 
проект резолюції про головні завдання партії на 
найближчий період.

МОЛОДІЖНІ
новини
ф ДОНЕЦЬК. Понад п’ят

сот старшокласників, молодих 
робітників стали слухачами 
нового, створеного на громад
ських засадах учбового закла
ду шахтарської столиці Тих, 
хто мріє зайнятися медици
ною. запросив на свої заняття 
університет «Юний медик». 
Викладачі Донецького мед
інституту створили його для 
популяризації новин науки і 
ознайомлення юнаків і дівчат 
з їх майбутньою професією.

Протягом року перед слуха
чами університету виступати
муть з лекціями професори, 
доценти, лікарі медичних за
кладів.

Братськ продовжує будуватись. Жилі квартали ростуть з’великою швіпкістю пи 
хаючись у бік штучного моря на Ангарі. 90 - 100 тисяч квадратних метрів житлової 
площі щорічно здають будівельники міста.

На знімку: будівництво житлових будинків в Братську.
Фото В. БЄЛОКОЛОДОВА. (АПН).

16 листопада у Жовтнево
му Палаці культури м. Києва 
зібралися ті, хто працював 
влітку цього року на будовах 
Київської, Чернігівської, Кус
танайської, Тюменської та ін- 
111 Я* областей нашої країни.

Обласний зліт студентських 
будівельних загонів Київщини 
відкрив перший секретар об
кому комсомолу К. І. Масик. 
Бригадири кращих будівель
них загонів рапортували про 
виконану роботу.

Переможцям змагання були 
вручені перехідні прапоті, 
вимпели і грамоти ЦК ВЛКСМ.

Учасники- зльоту прийняли 
звернення до студентської мо
лоді про гідну зустріч юо-річ- 
ЧЯ з дня народження В. І. 
Леніна.

(РАТАУ).



19 листопада 1968 року „Молодий комунар“ 8 стор.

к

Люди виходять
■<

МИХАЙЛО САВОЩИК

-г Лейтенанта з військовополонених, 
На тому й порішили.

12. НЕСПОДІВАНА ЗУСТРІЧ

К. БЕРЕСТ

(Продовження. Початок в №№ 123, 
124 — 125, 127, 133, 136, 137, 138).

11. «РЕМОНТНИКИ».

«“ї„Вмаче,'її;ї-„а"Л б“’'\ «•»"-
■». »бі,х.^"‘^"4„т„То«ик?'‘ресл,ог'’‘" 

пий'спосіб“ НеобхідЦн.° виробити "надійний Гдосит^ безщж- 
нин спосіб виведення ІЗ строю паровозів.
„„ , , Оросити конкурс раціоналізаторів, — запропонував
посміхаючись Павло Чорноморець.
ВікторА Благодар.ЄД СВ°ЇХ ХЛ0ПЦІВ можна’ “ "«Дтримав його

іерез деякий час «раціоналізатори» зібралися у Вален
тина Бондаренка. Одноголосно було прийнято пропозицію 
«авторського колективу» у складі Бондаренка, Чорноморця і 
'пурзіна, які розробили оригінальний, сміливий і надійний 
спосіб псування паровозів.

Барчевськнй поступово, щоб не викликати підозри у 
німців, звів їх в одня бригаду арматурників, дав час на 
опрацювання всіх деталей «ремонту» і оєь прийшов поди
витися на їх роботу. Він повільно йшов вздовж верстаків, 
іноді зупиняючись поговорити з тим чи іншим робітником, 
бригадиром, майстром, а сам уважно спостерігав, як на 
крайню канаву вкотили на холодну промивку «піддослід
ний» паровоз.

Бригада — Бондаренко, Чорноморець, Ласкавий, Полтав- - 
чук. Мурзін і Рачкован — швидко відкрила величезний ча
вунний круг, що прикривав передню топку, і приступила до 
ремонту колектора. Переконавшись, що все йде у відповід
ності з зарані розробленим планом, перекладач ще ірохи 
иоброднв по цехах і пішов у контору.

Через декілька днів-знову навідався до цього паровоза. 
Ремонт був закінчений. Наступив найвідповідальніший мо
мент — здача машини приймальній комісії, що складалася з 
німецьких майстрів. Кожний з них перевірив свої вузли і 
розписався в акті. Залишався останній, який повинен був пе
ревірити котел. Барчевськнй зупинявся перед локомоти

вом так, щоб одночасно ба
чити арматурників, що стоя
ли перед відкритими дверця
тами передньої топки, і нім
ця у будці машиніста, з-за 
плеча якого виглядав Вален
тин. Зараз все залежало від 
Мурзіна. Павло хвилювався: 
«А раптом німець обернеться 
і помітить, що робить Ва
лентин?» Ось німець відкрив 
кран і почав підвищувати 
тиск у трубах... У цей час 
голова Мурзіна зникла. «По
вернув регулятор, — дога
дався Павло. — Тільки б фа
шист не обернувся». Німець 
не відриває погляду від ма
нометра. Якщо труби пога
но розвальцьовані, то зараз 
вони почнуть пропускати во
ду, але Мурзін за спиною 

■німця перекрив воду, і вона 
циркулює тільки до мано
метра.

— Гут! — німець закри
ває кран, не помічаючи як за 
його спиною Валентин в цей 
час відкриває регулятор. На 
приймальний акт ліг остан
ній підпис, і паровоз вико
тили з депо.

Холи навантажений боєприпасами состав, під який по
дали цей паровоз, зупинився на Перегоні. Мала Виска — 
Новомиргород, від течі в трубах котла, винуватців знайти 
уже було неможливо. Паровоз, згідно всіх документів, був 
відремонтований високоякісно.

Барчевськнй слідкував, як німці реагують на кожну 
аварію, в чому вбачають її причини, щоб вчасно попереди
ти товаришів.

* * *

Мовчки розходився народ з площі, де на шибениці під 
вартою німецьких солдатів залишилися повішені. їх було 
троє: Петро Осетров, Георгій Лиходід і Роман Папасевич. 
Три механізатори з пристанційного села Олексіївни зволіли 
краще вмерти, ніж працювати на ворога. Довідавшись, що 
німці вирішили використати єдиний трактор, що залишився 
у колгоспі, вони загнали його в степову балку і перетвори
ли в купу брухту.

Разом з усіма, опустивши голови, йшли з площі Бар- 
чевський і Мурзін. Холодний дощ і пронизливий вітер при
мусив їх прискорити ходу. Товариші йшли по алеї вздовж 
залізничного полотна, коли з двору поліклініки назустріч їм 
вийшли дві жінки. «До чого знайоме обличчя! — подумав 
Барчевськнй, не в змозі відірвати погляду від однієї з них, 
І здригнувся, — Дальгер! Не може бути! Звідки вона тут?» 

Поминувши жінок, Павло зупинився.
— Валя, — сказав він схвильовано.
Мурзін здивовано подивився на товариша. «ІЦо з Пав

лом?» — подумав хлопець. В цей час жінка, за якою спо
стерігав Барчевськнй, подивилася в його бік. Очі їх зустрі
лися. «Вона!» — Павло майже не сумнівався у своїй здо
гадці. І все ж треба перевірити. Надто багато небезпеки таї
ла для нього ця зустріч.

— Іди непомітно за цією жінкою, — попросив він Ва
лентина, — і не повертайся, доки не взнаєш, хто вона, звід
ки, де живе.

— Ну, що ти узнав? — 
нетерпляче запитав він, ледь 
товариш з’явився на порозі.

— Звати — Аня. Прізвище 
— Дальгер. Болгарка. Рані
ше жила в Бендерах. Тут 
опинилася при відступі, — і 
назвав її адресу.

Барчевськнй підійшов до 
вікна.

— Павло, я бачу, тебе 
дуже збентежила ця зустріч. 
Скажи, що треба роби
ти? Чим я можу допомогти 
тобі?

— Ця жінка знає все моє 
минуле життя, моє справж
нє прізвище... Варто їй ска
зати німцям тільки одне 
слово...

— Так треба ж діяти! Чо
го ти стоїш?

— Що значить діяти? Вби
ти її? За що? Адже вона не 
сказала цього Слова... А як
що скаже, буде пізно...

ФРЕДИНСЬКИЙ, 
керівник новоархангельськнх 

підпільників

13. «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»

Гаджієнко і Вовченко вирішували непосильне завдання, 
коли на порозі з'явився Барчевськнй.

— Виручай, Павло, — сказав Вовченко, — потрібні гро
ші.

— Багато?
Дуже багато. Адже цих людей необхідно одягнути, 

нагодувати, дати документи. Зараз зима, один одяг скіль
ки коштує. Ми вже всіх знайомих обібрали до нитки.

Барчевськнй розумів, про що говорили товариші. Мова 
йшла про організацію втеч військовополонених, що праши
вали на будівництві нового депо. Більшість з них, перео
дягнених і з документами, підпільники відправляли поїздами 
до партизанів.

— Робити гроші, звичайно, можна. Тільки боюсь, ви не 
згодитесь на таку аферу, — і Павло розповів про свій план.

— Ой, не можу, зареготав Іван, — комерційна фірма 
«Пауль Барчевськнй і К3». Треба ж придумати таке. Ти зна
єш, якщо Вася не заперечує, я згодний на цю аферу, але 
де ти знайдеш таких машиністів?

— Деякі уже самі натякали мені про це. А щодо ко
мерції, уяви собі, у мене є деякий досвід. З живими капіта
лістами справу мав.

В суботу Барчевськнй провів перше організаційне засі
дання свого «акціонерного товариства». За накритим столом 
у кімнаті Мурзіна сиділи п’ятеро машиністів і Павло — 
головуючий.

— Таким чином, панове,'перше організаційне засідання 
нашої фірми оголошую відкритим, — урочисто проголосив 
Барчевськнй. — Кон'юнктура цін, що склалася у нас і в 
румунській зоні окупації за Бугом, сприяє нашому починан
ню. Ціни німецької зони на продукти і товари у 2—3 рази 
вищі. Це значить, що перевезення кожної партії контрабан
ди буде давати членам фірми сто процентів чистого при
бутку. З цього прибутку вам буде належати двадцять п’ять 
процентів, тобто 25 марок на 100 марок вкладення.

— Чому не так? — загув утробним басом довгий, рябий 
машиніст. — А куди ж підуть останні 75 марок виручки?

— Мені, пане Ковальський, — спокійно відповів Павло.
— За що? Цс ж грабіж, панове!
— По-перше, сухо сказав організатор фірми, — прошу 

пана Ковальського припинити в моєму домі більшовицьку 
пропаганду. Хто вам дозволив називати тут капіталістичні

І приймав

■і—8»^» поздоровлення
Минулої суботи в Бу- риств і організацій 

динну культури імені т. Жученко вручив ке- 
Калініна зібралися лю- рівнинам і гравцям 
бителі футбола обласно- команди грамоти обл- 
го центру на зустріч і союзспорту, облпроф- 
гравцями «Зірки». ради та обласного ко-

Зустріч відкрив голо- мітету ЛКСМУ.
ва обласної ради ДСТ Представник редакції 
«Авангард» т. Капустін. газети «Кіровоградська 
Начальник команди правда» М. П. Родохлєб 
«Зірка» Г. В. Рудинський повідомив про результа- 
розповів про підсумки ти громадського опиту, 
виступів Кіровоград- за яким визначено кра- 
ських спортсменів у іцих гравців команди. 
XXX ювілейному чем- Приз кращого гравця 
піонаті СРСР з футбола, було вручено воротарю 
відповів на численні за- Л. Колтуну, приз кра- 
питання. Потім від імені щого захисника — 
футболістів присутніх у А. Кравченку, кращого 
залі вітав капітан коман- півзахисника — А. Тов- 
ди майстер спорту Ана- ту, кращого нападаючо- 
толій Кравченко. го — В. Квасову, кра-

Голова обласної ради щого бомбардира — 
Союзу спортивних това- М. Корольову.

Футбольний чемпіонат 
фінішував
Один з двох суботніх матчів на першість СРСР з футбола 

у вищій лізі визначив одразу двох призерів. Зігравши в Тбі
лісі внічию (2:2) з місцевими дннамівцямн, московське «Тор
педо» забезпечило собі бронзові медалі, а срібні завоювали 
їх земляки — спартаківці, в яких уже на той час було на 
очко більше. Футболісти ЦСКА в разі поразки торпедівців 
могли розраховувати на третє призове місце, але їм довелося 
стати четвертими.

В той же день із тим же рахунком зіграли в Одесі «Чорно
морець» і мінське «Динамо». Цікаво, що рахунок 2:2 приніс і 
заключний, 380-й матч чемпіонату, який відбувся в неділю в 
Ташкенті, де зустрічалися «Пахтакор» і московський «Спар, 
гак». Два голи в цій зустрічі забив ташкентський нападаю
чий Берадор Абдураїмов, який всього в турнірі провів 22 м'я
чі. Це найкращий в сезоні результат, але він був уже не 
першим. Напередодні тбілісець Георгій Гавашелі теж забив 
два голи і його сума теж 22. Таким чином, обидва одержать 
призи газети «Труд».

Чемпіонами, як уже відомо любителям спорту, втрете 
підряд стали київські динамівці, які повторили досягнення 
команди ЦСКА, що виграла першість країни в 1946, 1947 і 
1948 рр.

ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
XXX ПЕРШОСТІ КРАЇНИ З ФУТБОЛА

В Н П М 0
«Динамо» (К). 21 15 2 58—25 57
«Спартак» 21 10 7 64-43 52
«Торпедо» (М). 18 14 •6 60-3? 50
ЦСКА 20 10 8 50-30 50
«Динамо» (ЛІ). 19 9 10 58-32 47
«Динамо» (Ми). 17 12 9 52—36 46
«Динамо»' (Тб). 16 13 9 53—29 45
«Чорноморець» 11 16 11 47-49 38
«Нефтчі» 13 12 13 42—48 38
«Локомотив» 10 17 11 35—39 37
«Зеніт» 10 14 14 35-49 34
СКА (РД) 11 11 16 44—48 33
«Зоря» 10 13 15 23—41 33
«Шахтар» 9 14 15 38-42 32
«Кайрат» 12 8 18 33-42 32
«Арарат» 11 9 18 34—46 31
«Пахтакор» 9 11 18 42—61 29
«Крила Рад» 9 11 18 24—45 29
«Торпедо» (Кт) 9 10 19 27—48 23
«Динамо» (Кд) 5 9 24 25—59 19

— Хайль фюрер! — з дурнуватим виразом обличчя ви
кинув уперед руку Валентин при появі Вовченка.

— Перестань валяти дурня, — сказав Павло. — Є сер
йозна розмова.

— Ти що, у свій аусвайс не заглядав? — спитав Мурзін 
у Вовченка, котрий з вчорашнього дня став працювати кон
дуктором. — Ось дивись. — розкрив він його посвідчення і 
ткнув пальцем у графу німецького тексту, де було написа
но: «Цугфюрер».

— Сідайте. —
— Ага, хлопці, 

вам це подобається? 
зрозуміти, що йому .. 
понуе вступити до підпільної організації.

Вовченко і Гаджієнко перезирнулись.
— Хай це тебе не хвилює. — повагом почав Василь. — 

Коваленко залишений тут райкомом для підпільної роботи. 
Половина твоїх друзів — Полтавчук, Рачкован. Никифоро
вич та інші — входять у його групу, те ж саме і на стан
ції. Недавно ми радилися. Спочатку думали об’єднатися, а 
потім, подумавши, вирішили не робити цього. Чим більше 
буде підпільних груп, тим краще для нас і тим тяжче буде 
фашистам нас знищити. Однак обережність треба подвоїти. 
Давайте припинимо ці часті і багатолюдні зустрічі. Зв я- 
зок зі мною будете тримати через брата Гришу, з рва
ном — через Васю, з Савощиками —
лом — через Валентина. Подумайте, як краше 
мачі, які зараз є у Василя, Івана та Павла. 
ше безпека Павла. Мало того, що його в 
мент можуть схопити німці, вчора хтось кинув 
ток заліза з даху нового депо. Довідайтесь, 
все для того, щоб це не повторилося.

— Все, що ти говориш, ми зробимо, • 
Барчевськнй. коли мова зайшла про нього, 
серйозну ділянку ми “ н

— Не розумію, — : 
тих людей?

— У поліції.
— А для чого нам 

залізниці?
— Тільки те, 

ничникін. - -------
товариша.

— Добре°б такого, як Валько. Зубоскал, будь-кого роз- 
смішить. Вміє, коли треба, прикинутися дурнем < 
п’яніючи. Там багато про що можна довідатися, як , 
СЯ “ Х^оппіҐ- ледь не плачучи, вигукнув Валентин - 
Хоч вбийте, не піду. Не витримаю я середцих злочини в.

І - "»•
шлемо туди Миколу.

— Якого?

запросив Барчевськнй.
— знову перебив їх Валентин, — як 
Сьогодні зустрічає мене Коваленко, дає 
відомо, чим я займаюсь у депо, і про-

оуде ПІДПІЛЬНИХ ір>п, піл ...... ..... • ................................. .. ......
фашистам нас знищити. Однак обережність треба подвоїти. _ .. ___ . _ -_! І Кл «-ППГА л п и< -» Ггтп! II і

.•з Іва- 
через Ланка, з Пав- 

сховатн прий- 
I найголовні- 

будь-який мо- 
у нього шма- 
хто, і зробіть

Паровозне депо, де працювали підпільники.

- зупинив його 
_ _____ — Однак, одну

упустили, там нема наших людей, 
здригнув плечима Іван. — Де нема на*Іван. — Де нема на.

поліція? Яке вона має відношення до

'ільки те, що слідкує за нами 1 арештовує заліз* 
і. Одним словом, пропоную направити туди нашого

порядки грабіжницькими? По-друге, треба зрозуміти таку 
просту річ, що правління фірми бере на себе витрати, зв'я
зані і призначенням пас на паровози Голтинського напрям
ку. По-третє, воно бере на себе і безпеку вашої роботи по 
обидва боки німецько-румунського кордону. Нарешті я по
винен віддати головний пакет акцій, — він багатозначно вка
зав великим пальцем правої руки собі за спину, у напрямі 
контори депо. — І останнє, ви повинні зрозуміти глибоку 
різницю між соціалістичними і капіталістичними порядка
ми. За Радянської влади вас за таку діяльність посадили 
б за грати, зараз цей гешефт допускається при умові, якщо 
всі його учасники будуть поводитися тихо. Інакше, за зако
нами капіталізму, сильний бере за горло слабкого.

— А це хіба не більшовицька пропаганда? — єхидно 
спитав Ковальський. — Та який же я слабкий? — витягнув 
він з-під столу пудові кулаки.

— Ви маєте дійсно вагомі аргументи, які високо цінять
ся при новому порядку, — зневажливо промовив Барчев- 
ський. — Але вони валгне допоможуть, якщо я захочу пе
ревести на Бахмацький чи на Кіровський напрям, або якщо 
німці подумають, що ви везете з Голти не мило, наприклад, 
а динаміт.

— Оце взяв за горло, так взяв, — шепнув хтось сусі
дові. — Ну, і грамотна халява.

(Далі буде).

О ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 19 листопада. 

Перша програма. 1(\00 — «Вій». 
Художній фільм. (Кіровоград). 
11.35 — Шкільний екран. Фізи
ка для учнів 9 класу. «Елемен
ти статики. «Деформації». (К). 
17.25 _ «Наука. Вік XX». (До
нецьк). 18.00 — «Трибуна депу
тата». Передача про роботу 
постійних комісій Новоукраїн- 
ської райради депутатів трудя
щих. (Кіровоград). 18.30 — Сіу- 
хачам шкіл основ марксизму- 
ленінізйу. Політекономія соціа
лізму. «Проблеми 1/ОЛІТЄКОНОМ'ї 
в творах В. І. Леніна». (М). 
19.00 — Телевісті. (К). 19.20 — 
«Райдуга». Молодіжна програ
ма. (Одеса). 20.00 _ «Намалюй 
мені піч». Естрадний концерт. 
(Львів). 20.30 — Інформаційна 
програм? «Час». (М). 21.15 —
«Кіровоград мій чудовий». Те
лефільм. (Кіровоград). 21.30 — 
«Вій». Художній фільм. (Кіро
воград)

Друга програма. 11.10 — Лі ге. 
ратурннй спектакль. Ч. Айтма- 
тов. «Материнське поле». (К). 
21.00 _ «Поема двох сердець». 
Новий художній фільм (10.

СЕРЕДА, 20 листопада. Пер
ша програма. 10.00 — «Серце 
друга». Художній Фільм. (Кіро
воград). 11.35 — Шкільний ек
ран. Історія для учнів 6 класу. 
«Середньовічне місто». (1р. 
17.40 — «Імення горде — трудів
ник». Першопрохідці Західного 
Донбасу. (Дніпропетровськ). 
18.00 _ «Піонерська естрада». 
(К). 18.30 — Телевісті. (К). 18.50
— «Пропагандист». Телевізійний 
журнал. (К). 19.20 — Наші ого
лошення. (Кіровоград). 19.30 — 
Першість СРСР з хокся «Ди
намо» (М). _ «Спартак» (М). 
В перерві між таймами — кіро
воградські вісті. (Кіровоград). 
21.45 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 22.15 — «Серце дру
га». Художній фільм. (Кірово
град)-Друга програма. 11.10—«Кріп- 
ле. крабле, буме». Телефільм. 
(К). 22.15 _ Концерт ансамблю 
народного танцю «Бахор». (К).

ЧЕТВЕР, 21 листопада. Перша 
програма. 10.50 — «Радіопоміхн». 
Кіножурнал. (Кіровоград). Н.ОО
— Художній фільм «Ноктюрн». 
(Кіровоград). 17.45 — «Водо-

провід на город». Мультфільм. 
(К). 17.55 — К. Шутенко. «Піо
нерський концерт». (Кірово* 
град). 18.15 _ «Населенню про 
цивільну оборону». (М). 18.30 — 
Телевісті. (К). 18.50 — П’ятиріч
ку — достроково. «Економісти 
за круглим столом». (К). 19.20— 
Назустріч V з’їзду композиторі- 
України». Концерт з творів ук
раїнських композиторів. (Дніп
ропетровськ). 20.05 _ Кіножур
нал. (К). 20.15 — «Дивна історія, 
схожа на казку». Науково-попу
лярний фільм. (К). 21.20 —
«Ноктюрн». Художній фільм. 
(Кіровогоад).

£ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК. 19 листопада. 18.00 

— Фільми для дітей. 18.30 — 
Слухачам шкіл основ маркенз- 
му-тенінізму. (М). 19.00 — Теле
візійні вісті. (К). 19.20 — Моло
діжна програма «Райдуга*. 
(Одеса). 20.00 — «Намалюй ме
ні пій». Естрадний концерт. 
(Льві‘). 20.3(1—Програма «Час*. 
(М). 21.15 — Художній фільм 
«Ранок розсудливої людини».

СЕРЕДА, 20 листопада. 17.50— 
Актуальний екран. 18.10 — 
Фільми для дітей. 18.30 — Теле
візійні вісті. (К). 18.50 — Теле
візійний журнал «Пропаган
дист». (К). 19.30 — Хокей: «Ди
намо» (Москііа) — «Спартак». 
21.45 — Програма «Час». (М). 
22.15 — Концерт.

ЧЕТВЕР, 21 листопада. 18.00— 
Фільми для дітей. 18.15 — Насе
ленню про цивільну оборону. 
(М). 18.30 _ Телевізійні вісті.
(К). 18.50 — П'ятирічку — до-
стр&оію! «Економісти за круг
лим столом». (К). 19-20і— Кон
церт з творів українських ком
позиторів. (Дніпропетровськ). 
20.05 — Концерт художньої са
модіяльності. 21.00 _ Художній 
фільм «Тайговий десант».
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БІОГРАФІЯ МІНЕРАЛІВ
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19 листопада 1998 року

»КИМ ВІК нашої планет? Можна відповідні: Зем
лі близько 10 мільярдів років, у всякому випад
ку, не більше. Визначили це з допомогою об’єктів, 

які мають певний період життя. Мова йде про дов
говічні природні радіоактивні речовини, такі, як уран., 
Постійні розпади у них менше однієї мільярдної на 
рік. Знаіочи це, нескладно вирахувати дату народ
ження Землі.

Ця властивість радіоактивних речовин викорис
товується не тільки при пооудові шкали космічних 
часів. Для практичних цілей її успішно проміняють, 
наприклад, іеолоіи. Відомо, що геологічний вік, зви
чайно визначається по відносному заляганню шарів 
гірських порід і швидкості їх відкладання. Знаючи 
швидкість розпаду радіоактивних ізотопів, що міс
тяться в породах, і кількість накопичених продуктів, 
можна одержати цифри, які уточнять геологічні дані.

Останнім часом увагу вчених привертає пробле
ма визначення віку корисних копалин і метеоритів з 
допомогою слідів-треків, які лишили в кристалах ос
колки ядер урану, що мимовільно (спонтанно) розле
тілися. Ядра урану, які знаходяться в кристалі у 
вигляді домішок, у момент розвалення перетворю
ються в осколки, що летять в різні боки. Бонн не
суть з собою величезну енергію — до 150—200 міль
йонів електрон-вольт. її вистачає на те, щоб у вели
кому об'ємі викривити і навіть зовсім зруйнувати

кристалічну решітку. Нанесені кристалу «каліцтва» 
можна побачити в електронний мікроскоп чи виявити 
травленням.

Фізики знали закон, за яким з часом розпадають
ся ядра урану. Визначивши кількість, «каліцтв» (тре
ків), воші знайшли кількість ядер, що розпалися за 
час існування мінералу; Виявилось, шо можна неза
лежно розрахувати загальний вміст урану. Цих даних 
було досгатьо, щоб знайти час споніанного розпа
ду. У більшості випадків це і є час життя самого 
мінералу чи метеориту. Таким чином був підрахова
ний, наприклад, час жнтгя природної слюди-мускові- 
та, добутої з.копалень Сибіру. Виявилось, що він до
рівнює 300 мільйонам років!

Дослідження треків дало вченим хороший метод 
гсоВ» і космохронолоіії. Але він мас недолік. Треки — 
об'єкт прннципіальпо нерівноважні і при підвищен
ні температури легко можуть мимовільно «залікува
тися». Мінерал, що пролежав у надрах Землі багато 
мільйонів років, міг не раз піддаватися сильному на
гріванню. В результаті він видасть «фальшиву» ін
формацію — обчислений час буде не часом життя 
мінералу, а лише вкаже на'той момент в його біогра
фії, коли температура піднімалася досить високо, 
щоб згладити процеси розвалювання ядер. Так перед 
кристалографами виникла проблема 
кості ядерних треків.

Цікаві результати одержані в Харківському дер
жавному університеті імені Іорького на кафедрі фі
зики кристалів, керованої професором Яковом Ге- 
гузіннм. Робот, проведені разом з Всесоюзним нау
ково-дослідним інстгутом ядерної геохімії і геофізи
ки, вияснили ряд цікавих закономірностей. Виявилось, 
наприклад, іцо треки «заліковуюіься» з різною швид
кістю в залежності від того, як вони орієнтовані 
в просторі відносно елементів симетрії кристалу.

Фізики навчились сортувати треки. Трек, що не 
зовсім залікувався, вони не силу гають-з тим, який не 
піддавався термічному впливові. їм вдалося взнати, що 
кристал може зберігати «пам'ять» про зниклий трек. 
Якщо піддати травленню ділянку «колишнього» гре
ка, на його місці одержується характерна плоско
донна ямка.

Одержані резульщти різноманітні. Тут І відомосіі 
про те, що в межах трека, по його довжині, енергія 
дефектної ділянки розподіляється нерівномірно, і ІІО- 
яснсно^чому трек, що заліковується, якщо він нале
жить-дуже тонкій пластиночці мінералу і проходить 
через їіеї, при заліковуванні розривається.

Все цс дуже потрібно геологам. Для одержання 
відомостей -про передісторію того чи іншого мінера
лу воші можуть тепер проводити нескладні дослід
ження. Наприклад, порівнюючи кількість І форму 
греків у^викопному мінералі з треками, одержаними 
штучним шляхом в аналої ічному зразкові, можна 
скласти уявлення про температурні умови, в яких 
знаходилася дана ділянка земної кори тривалий час. 
А цс вже направить пошуки рудних копалин у пев
ному напрямку.

КАПРИЗИ
КРОВІ

Експериментальний проект 
багатоповерхового будинку 
опрацювали московські ар-, 
хітектори Центрального нау
ково-дослідного і проектного 
інституту учбових будівель. 
В одному такому будинку 
зможуть жити 6 тисяч чо
ловік.

Економісти інституту під
рахували, що на будівництво 
будинку і ного дальшу екс
плуатацію буде витрачатися 
коштів набагато менше,.ніж 
на сучасні «низькорослі» бу
динки з такою ж кількістю 
мешканців. За проектом у 
будинку передбачено мати 
одно-, дво- і трикімнатні 
квартири. В жилих примі
щеннях — вбудовані меблі, 
музичний комбайн з радіо
приймачем, телевізором, маг
нітофоном. Хазяйки залиша
ться задоволені устаткуван
ням кухні — тут буде елект
рична плита, холодильник, 
мийка і шафа для сушіння і 
зберігання посуду. На пер
шому поверсі будинку і да
лі через кожні 28 поверхів 
розмістяться кафе, буфети-, 
клубні приміщення, кімнати 
відпочинку. Поряд з будин
ком знаходитиметься гго^ 
мадський центр, дошкільний 
комбінат на 650 дітей, шко- 
ла-десятнрічка на 1200 уч
нів, при якій буде інтернат 
на 300 місць. Тут же планує- 
ться мати зимовий сад і 
плавальний басейн.

Автори проекту вважають,' 
що такі будинки доцільно 
споруджувати по 6 — 10 бу
дівель поблизу один від од
ного. Це дозволить краще 
забезпечити мешканців по
бутовими послугами. с *

На знімку: макет нового 
багатоповерхового жилого 
будинку.

Фото Р. АЛФІМОВА.

(АПН).

Кров часто називають едзеркалом 
організму». Вона чутливо відгуку
ється на всі відхилення від норми 
не тільки в самому організмі, а її 
зовнішньому середовищі. Аналіз 
крові і сьогодні залишається одним 
з найважливіших показників загаль
ного стану організму.

Близько 350 років тому вийшла 
скромна за оформленням і обсягом 
книга, що викликала переворот в га
лузі біології.' Автором її був англій
ський природознавець Уільям Гар- 
вей. Гарвеєвське обчислення кількос
ті крові, яка проходить через серце, 
було, . мабуть, першою серйозною 
спробою застосування точних наук у 
біології. З того часу ця співдруж
ність більш чи менш успішно трива
ла на різних етапах розвитку бівло- 

’ гії. Проте лише XX століття дало ди
вовижно могутній вибух нових ідей 
на стику математики, фізики, хімії і 
біології. Сучасні фізико-хімічні ме
тоди стали доступними біологам зав
дяки застосуванню ' високочутливої 
апаратури. \

Використання фотоелектронних 
приладів дозволило біофізикам за
реєструвати надслабке свічення жи
вої матерії. В 1961 .році професор 
Московського' університету Борис 
Тарусов із своїми співробітниками 
виявив надслабке свічення клітин і 
органів тварин. Ученим вдалося 
одержати унікальну інформацію про 
фізико-хімічні явища .в 'клітині і ці
лому організмі, не порушуючи його 
цілісності.

З тих пір пройшло сім років. За 
цей час одержані нові відомості про 
деякі 
ності живих структур. Вдалося вия
вити, 
кого

вважали, 
пояснюється 
квантів 
крові,

що відсутність 
поглинанням 

окремими ^О.МПО- 
зокрема, гемоглобі-

в біофізичній лабо- 
і Тарусова канди- 

Армену За- 
зареєструвати над-

інтимні сторони життєдіяль-

наприклад, що рівень надслаб- 
свічення тварин, вражених пух-

липами, нижчий, ніж у здорових. Це 
явище зв’язали з низьким.рівнем ав- 
тоокислювальних реакцій в ліпідних 
— жироподібних компонентах пухли
ни. Дослідження щурів виявило ціка
ві закономірності в перерозподілі ан
тиоксидантів — речовин, що контро
люють рівень окислювальних реакцій 
в ліпідах клітини. Гадали, що пере
несення цих речовин в організмі хво
рої тварини здійснюється потоком 
крові.

Стало ясно, що вивчення надслаб- 
кого свічення крові при злоякісному 
рості являє великий- інтерес. Були 
зроблені спроби виміряти надслабкі 
світлові потоки від цільної крові. Од
нак довгий час це не вдавалося. кДся- 
кі біологи 
свічення 
світлових 
центами
ном.

І ось недавно 
раторії професора 
латові біологічних наук 
каряну вдалося 
слабке свічення плазми і сиворотки 
крові. Виявилося, що плазма і сиво
ротка дають дуже слабке свічення у 
видимій ділянці електромагнітного 
спектру при температурі 40 градусів 
Цельсія. Сиворотка крові контроль
них щурів мала більш високий рі
вень надслабкого свічення, ніж сиво
ротка тварин-пухлиноносіїв. Вдалось 
експериментально прослідкувати, як 
міняється надслабке свічення сиво
ротки крові під час злоякісного рос
ту. Ч

Поки що експерименти не вий
шли з стін лабораторії. Ще далеко 
не- ясно, яке істинне значення крові 
в механізмі виникнення і розвитку 
злоякісних пухлин. Однак проведені 
дослідження дають підставу говори

те, що метод надслабкого 
є перспективним для діа- 
злоякісних новоутворень.

Ярослав ДОСКАЧ, 
Роберт КОРОТКИЙ.

(АПН^

ти про 
свічення 
гностики

Володимир САФРОНОВ. 
Інженер. 

(АПН).
термічної стій-

Електронний
мовознавець

СЕЇЇСМОДИИ 
ЗАМІНИТЬ 
ВИБУХИ
Економічний спосіб замі

ни вибухових методів сейс
морозвідування корисних 
копалин - запропонували 
вчені і спеціалісти харків
ського Всесоюзного науко
во-дослідного і проектно- 
конструкторського інсти
туту електроапаратів. Во
ни створили оригінальний 
пересувний пристрій «сейс- 
модин», здатний переда
вати в землю потужні ме
ханічні імпульси за раху
нок взаємодії електрично
го струму з магнітним по-^ 
лем. І це робиться прямо 
з поверхні, без буріння 
свердловин.

Випробування показали . 
цілковиту придатність при
строю для сейсморозвіду
вальних робіт.

Г. МАГАЛЬНИК, 
кор. РАТАУ.

м. Харків.

О КОЮ частиною мови 
слово—іменником, прик

метником, дієсловом? Цс 
легко визначить будь-який 
школяр. Але для «електрон., 
ного мозку» — проблема не
проста. А такий аналіз по
трібний для автоматичного 
перекладу. Чи не можна 
ввести в машинну пам’ять 
всі частини мови у всіх гра
матичних формах? Виявляє
ться, не можна. Тоді маши
ні доведеться мати справу 
не тільки зі словом, а й з 
усіма його формами, з усіма 
відмінковими закінченнями 
слова. -Пам’ять машини 
збільшиться у стільки разів, 
скільки відмінків у росій
ській мові, — и шість, потім 
ще в два рази (однина і 
множина), ще н три рази за 
кількістю родів. Звичайне

ОДЯГ ЗОЛОТИХ ПОЛІГОНІВ
Щоб прискорити відтавання мерзлих порід, співробітники Все

союзного науково-дослідного інституту золота і рідкісних мета
лів (м. Магадан) використовують на полігонах приїску «Експе
риментальний» поліамідну і поліетиленову 'плівки. Матеріали 
досліджень дозволили скласти інструкцію по застосуванню плів
кового покриву для прискорення відтавання порід і сповільнення 
їх промерзання.

В експерименті використовувалась нестабілізована поліетилено
ва плівка товщиною до 0,08 міліметра.

Відтавання порід під плівками почалося в середині квітня, 
днів на 20 раніше, ніж у природних умовах. Глибина відтавання 
виявилася у 2,4 раза більша, ніж на відкритих площах. Глибше 
протавання спостерігалося під плівкою, натягнутою на дугові 
спори; дещо нижче — на валики з породи.

За останні два роки на одній ділянці в Забайкаллі площа за
стилання склала 65 тисяч квадратних метрів, і продуктивність 
драги збільшилася в два рази.

Олександр МАМАЄВ. 
(АПН).

І В БУРЮ, І В ШТОРМ
На морі шторм. Величезні 

хвилі б’ють об борт кораб
ля. Судно, зайняте дослід
женнями морського дна, зму- 
.шене через сильну бовтанку 
припинити роботи. Нічого не 
робить екіпаж, йде час — 
люди змушені «ждати пого
ди». А чи не можна скон
струювати такий корабель, 
котрий міг би і в бурю, і в 
шторм продовжувати дослід
ження?

Відповідь на це питания 
дав голландський інженер- 
суднобудівннк Я. Стенгер. 
Він сконструював унікальний

корабель з двома корпуса
ми, між якими, нижче ватер
лінії, обладнані два додат
кових кіля _ вони ніби «га
сять» силу хвиль. Модель 
судна, сконструйов а н о г о 
Стенгером, пройшла випро
бування в спеціальному ба
сейні п місті Вагснінген. Ви
пробування показали, що ко
рабель з двома корпусами 
піддається бовтанці вдвічі 
менше, ніж звичайне судно, 
і може здійснювати роботи 
у відкритому морі при вітрі 
силою до 5 балів, машину до випробувань.

м. Кіровоград, аул, Луначврського, 36. 

Телефони: секретаріату — 2*45*35, від« 
ділів = 2*45*36. ц

«МОЛОДОП КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г, Кировоград.

Фото Б. КРИШТУЛА. 
(АПН).

слово займе в 36 разів біль
ше місця.

Щоб навчити машину роз
різняти частини мови, ра
дянським інженерам Героль
ду Белоногову та Інні Дави
довій довелося розробити 
систему, вдавшись, як це 
часто буває, до аналогії з 
людською практикою. В по
дібних випадках людина ко
ристується запасом знань, 
що є у неї. Необхідно було 
так само «виховати» й ма
шину, щоб вона не ставала п 
безвихідь при зустрічі з не
знайомим словом, а «обду
мувала» його, користуючись 
своїми знаннями.

Алгоритм, розроблений для 
цієї мсти, працює так. Сло
ва тексту машина аналізує 
«з кінця», з кінцевих букв, 
які найбільш характерні для 
тієї чи іншої частини мови. 
У слові машина відділяє дві 
останні букви, зрівнює їх з 
відомостями, що зберігаю
ться п її пам’яті, 1 заносить 
висновок у комірку для за
пису результатів.

Вірогідність того, що ма
шина правильно визначить 
характер слова лише по дпох 
буквах, досить низька: часто 
різні частини мови кінчаю
ться на однакові букви. На
приклад, іменник «королю» і 
дієслово «сплю». Машина 
перед цією трудністю «не 
розгублюється» і перевіряє, 
скільки в слові буки — біль
ше чи менше ДВОХ. Якщо не 
більше — ясно, що цс прий
менник, частка чи сполуч
ник. Висновок заноситься в 
комірку пам’яті, де збері
гаються результати аналізу. 
Якщо ж букв більше двох, 
машина виділяє третю І чет
верту від кінця і знову «за
думується», куди відноси
ться слово, зрівнюючи уже 
чотири його букпц з чотир
ма буквами ознак граматич
них класів.

Віктор АЛЬШВАНГЕР, 
(АПН).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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