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Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради 
СРСР і Рада Міністрів СРСР висловлюють щиру подяку 
всім партійним радянським і громадським організаціям, 
колективам підприємств і установ, окремим громадянам 
Радянського Союзу, а також Центральним Комітетам Ко
муністичних і робітничих партій, урядам соціалістичних 
країн, керівникам інших держав, ученим, громадським 
ерганізаці їм і окремим громадянам зарубіжних країн, 
які прислали свої поздоровлення у зв’язку з новою ви
датною перемогою радянського народу в освоєнні космо
су — успішним завершенням польоту льотчиків-космонав- 
тів товаришів В. О. Шаталова, Б. В. Волннова, О. С. 
Єлисєєва, Є. В. Хрунова иа пілотованих 
раблях «Союз-4» і
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ТОКАР ВИМКНУВ ВЕРСТАТ, заміряв отвір шес
терні. Подумав: до кіпця зміни ще встигну об

робити.
Поруч нього зупинився бригадир, прискіпливо 

линув деталі, задоволено відмітив:
— О, і в тебе майже дві норми! 
Володимир мовчав, заклопотаний.
— Тебе це не радує? — затурбувався Петро 

вицький.
Звичайно, він гордий за свою бригаду — бригаду, 

7 що носить ім’я 50-річчя ВЛКСМ. Вірить, що хлопці 
виконають і зобов’язання, взяті до 100-річчя з дйя 
народження В. І. Леніна. Ного, комсорга механічно
го цеху, хвилювало інше. Хвилювало те, що бригади 
працюють нерівно. Як позбавитися спадів? Причин 
довго не шукати — вони видно. Особливо негативно 
позначається на продуктивності праці плинність ро
бітників, яка приходить на завод після закінчення 
профтехучилища. Юнаки залишають завод, навіть не 
встигнувши прижитись. Які ж мотиви керують ними? 
Нелюбов до спеціальності? Але ж, ідучи вчитись, ко
жен вибирав її добровільно, до душі.

Володимир Лапенко висловив свої міркування 
комсомольському активу:
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Т> ІН НАРОДИВСЯ кілька 
" років тому з ініціати
ви комсомольців Знам’ян- 
ського сільськогосподар
ського технікуму. А те
пер ось уже має п’ять 
молодших братів.

Мову я веду про клуб 
молодих виборців, який 
вперше виник 
кумі, а тепер 
вою формою роботи з 
молодими виборцями у 
всьому районі.

Тоді я була членом 
комсомольського коміте
ту технікуму і добре па
м’ятаю, як на своєму за
сіданні ми дискутували, 
кого призначити агітато
ром, в деталях обгово
рювали план роботи.

Клуб був відкритий що
денно з шостої до дев’я
тої вечора, якраз в той 
час, коли найбільш вільні 
учні. Пропагандисти зна
йомили з Положенням 
про вибори, агітували за 
народних обранців, допо
магали молодим віднайти 
потрібні відповіді на пи
тання, що тих цікавили.

Закінчив свою роботу 
цей клуб за кілька днів 
до виборів так званими 
вечорницями. У гості до 
юнаків і дівчат, які мали 
голосувати вперше, при
йшли керівники партійних 
і радянських установ, го
лови колгоспів, колишні 

ч

при техні- 
стаи дійо-

Я У ДЕРЖАВИ СВІЙ
в знамянському районі постійно діють 

КЛУБИ МОЛОДИХ ВИБОРЦІВ

випускники технікуму, де
путати. Гості розповіли 
про велику роботу депу
татів, про разючі зміни, 
що сталися в районі за 
роки Радянської влади. 
Молоді виборці пораду
вали гостей піснями,- роз
повідями про свої справи.

Коли в райкомі комсо
молу стало відомо, що 
вибори до місцевих Рад 
депутатів трудящих відбу
дуться 16 березня ниніш
нього року, відразу зга
дали той перший досвід 
роботи з молодими. Вирі
шили, крім технікуму, 
створити ще клуби в 
профтехучилищах № 3 і 
№ 7, в локомотивному 
депо, у вагонному депо, 
одним словом там, де 
найбільше молодих людей 
голосуватиме вперше.

Очолюють клуби най
більш політично освічені 
люди. Зокрема в техніку
мі завідуючою клубом — 
викладач В. Ф. Гіижова, 
у профтехучилищі № 3 — 
секретар комсомольської 
організації Тамара Шиш- 
кіна. Агітаторами, пропа-

гандистами теж підібра
но високоосвічених, кра
щих виробничників, мо
лодих депутатів. Так, у 
колгоспі «Росія» роботу з 
молодими виборцями ве
де депутат сільради Ва
лентина Мусієнко.

Як із завідуючими клу
бів молодого виборця, 
так і з пропагандистами 
та агітаторами проведено 
семінари.

Клуби, красиві вмеб
льовані кімнати, забезпе
чені потрібною наочною 
агітацією, стали центром 
масово-політичної роботи 
з молодими виборцями. 
Там вони знайомляться з 
Положенням про вибори, 
зустрічаються з депутатам 
ми. Пропагандисти глибо
ко роз’яснюють рішення 
XXIII з’їзду нашої партії, 
Пленумів ЦК КПРС, 
яких яскраво 
внутрішня і 
літика КПРС 
го Уряду, 
про життя 
В. І. Леніна, 
молоді знам’янці

в 
виражені 

зовнішня по- 
і Радянсько- 

Розповідають 
і діяльність 
про те, як 

готую-

ться зустріти 100-річчя від 
дня народження вождя.

Студенти сільськогоспо
дарського технікуму і уч
ні міського профтехучи
лища № 3 у клубах ви
борців зустрілися з депу
татом Верховної Ради 
СРСР машиністом Володи
миром Григоровичем Ма- 
лєєвим. Володимир Григо
рович докладно розповів 
про ту велику роботу, що 
ведуть депутати по зміц
ненню могутності нашої 
Батьківщини і поліпшенню 
добробуту трудящих, про 
те, як радянським законо
давством забезпечуються 
всі умови, щоб кожний 
громадянин міг викорис
тати надане йому Консти
туцією право брати участь 
у формуванні органів 
державної влади.

Цікава то була зустріч. 
Попереду ще немало та
ких.

— Не відчувають комсомольці себе господарями, 
тож і залишають завод, — такою була думка членів 
бюро.

Активісти ближче познайомилися з новачками. 
Розмова на рівних збудила довіру, викликала на від
вертість, допомогла виявити те, що бентежило юних 
виробничників. З’явились конкретні пропозиції. Оль
га Куриленко сказ'ала, щоб випускників профтехучи
лища перевести у комсомольсько-молодіжні бригади, 
її підтримали. Володя, не роздумуючи, заявив:

— Гаразд. Почнемо з нашої бригади.
Член бюро Тамара Либа завагалась, як би це не 

погіршило показників бригади:
— Ви ж у нас передовики...
На якусь хвилю виникла суперечка. Потім затихли, 

чекали його, комсоргового слова. А юнак просто і не
сподівано сказав.

— Вибирала дівка жениха, та й залишилась сама. 
— І вже серйозно. — Кому, як не передовикам, ви
ховувати собі кадри? А вибирати — пі, не гоже.

Лапенко мав рацію. Прихід Юри Якуніна і Миколи 
Шустера в бригаду Петра Савицького не зрушив її 
позицій. А наслідки впливу нового колективу поміт
ні. Певна річ, хлопцям треба ще багато вчитися.

Комсомольський ватажок зрозумів, що провести 
лише одне переміщення — то замало для розв’я
зання такої проблеми як плинність. Тому він разом 

партійною організацією і керівництвом цеху шукає 
Ті інших шляхів. Один із них — громадські вихова
телі. Добрими порадниками молоді стали М. Аулін, 
М. Волков, И. Карплюк, В. Мельников. Орієнтир їх" 
роботи — прищепити своїм вихованцям почуття по
ваги до праці і професії, почуття особистої відпові
дальності перед колективом.

Ініціатива, чуйність комуніста Володимира Лапеп- 
ка проглядає у всьому. Для нього не існує дрібниць 
у громадському житті.

В цеху щотижня вивішуються трудові листки, 
стіннівки. То особлива турбота комсорга.

— Жива замітка чи зарисовка про друзів по робо
ті нагадує мені промені світла, — каже Володя. — 
Поряд з твоїм верстатом — товариш. Знаєш як йо
го звати, як працює, а його єство нерідко залишає
ться в тіні. Хтось розповів про нього — інші заціка
вились. Розуміти, бачити серцем іншу людину — це 
пізнавати самого себе.

Людина пізнається і по тому, як вона відпочиває. 
Володя надає перевагу активному відпочинку. За
пальний «Український гопак», веселий дотепний ру
мунський «Бриул» — улюблені номери Володимира.

— Ганці — то по його характеру, — каже керів
ник танцювального колективу П. Сугак.

Хлопці виступають і перед робітниками рідного 
заводу, і перед колгоспниками підшефної артілі. Не
щодавно їх агітбригада виїздила до Чечелівкп та 
Верблюжий Новгородківського району.

Сцені, як і праці, громадській роботі, Володимир 
■ Лапенко віддає і вся повністю. Не чекає якихось слуш

них моментів. Для нього вони в повсякденні.
А. БЄЛИК, 

робітник.

ІМЕНІ СОНЦЯ
ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ЦЕНТРУ КІРОВОГРАДА

Запитання: Анатолій Лук’янович, як 
ближчий час зміниться обличчя нашого

Відповідь: Зміниться багато в чому, 
і не просто. Адже центр Кіровограда займає 
площу в 510 тисяч квадратних метрів, де всі 
одноповерхові споруди будуть знесені. На сьо
годні їх близько 60 процентів. Отже, це нелег
ке завдання. На його виконання потрібно буде 
років десять.

Запитання: Чи плануються в центрі міста ба- 
гатоповерхозі будинки?

Відповідь: Зараз у нас найвищий будинок
в дев'ять поверхів. В недалекому майбутньому 
у нього з’являться 
дв ан а дц я тип о в е р- 
хові суперники.

Запитання: Вули
ця Карла Маркса 
зазнає великих 
змін?

Відповідь: Вона, 
як і вулиця Лені
на, буде пішоход- 
ною. Доповниться
дівлями, сквер Богдана Хмельницького стане 
просторішим, зеленішим.,.

На темному тлі макета рівними стрічками пе
ретинаються стрімкі проспекти, правильними 
прямокутниками і трикутниками виділяються 
сквери, бульвари. Це — Кіровоград майбутньо
го. Місто, де виростуть нозі цехи «Червоної 
зірки», транспортними артеріями запульсують 
вулиці Луначарського і Компанійця...

Запитання: Анатолій Лук'янсвич, що буде ре
конструйовано в центрі до Ленінського 
ювілею?

Відповідь: По вулиці Карла Маркса напроти 
будинку сільськогосподарського технікуму уже
зараз планується площа Ленінського комсомо
лу, де височітиме гордий монумент комсо- 
мольцям-героям.

До 100-річчя від дня народження В. І. Лені
на парк, що носить його ім'я, теж дещо пере
будується, зміниться центральний вхід — бе
тонні стіни облицює вірменський туф. Закра
сується нова літня естрада. Матимуть приваб
ливіший вигляд дитячі майданчики.

В цьому році здійснюватиметься реконструк
ція восьмого і дев’ятого мікрорайонів (вулиці 
Карла Маркса, Шевченка, Леніна, Клинцівська 
та Компанійця). Також розшириться театраль
ний сквер імені Марка Лукича Кропивни- 
цького...

м. Кіровоград, 
ремзавод «Укрсільгосптсхпікп».

К. ГУЙВАН, 
другий секретар Зна- 
м’янського міськко
му комсомолу.

в най- 
міста? 
хоч це

новими світлими бу-

Інтерв’ю 
із головним 
архітектором 
міста
А. Л. ГУБЕНКОМ.

завтрашні роки. В оцьому невеликому приміщенні, де знаходитеся 
кабінет головного архітектора вашого міста, їхні контури вирп'но 
проявляються на кресленнях, макетах, ескізах.

Великий спортивний комплекс, якни буде розміщений на території 
міського парку Перемоги, одягнута в граніт набережна Іпгулу, сучасне 
ажурне приміщення іеатру на розі вулиць Леніна і Фрунзе.

Плани, твори задуми. їх виношують люди неспокійної вдачі. Люди, 
які хочуть, щоб наш Кіровоград став містом сонця і весни. Де б кож
на вулиця мала право називатись сонячною.

І

На фото: біля нового макета міста — головний архітектор А. Л. і 
ГУБЕНКО.

♦ото В. КОВПАКА.
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ДО 50-рі'ічя
ЛКСМ УКРАЇНИ

ВОГНЕМ
ГАРТОВАНІ

Стара верба похилилася до самої води. Віте
рець ані подихне. Ніби боїться поламати чітке 
відображення у воді навколишнього видно
краю — саду й нарку Златопільського зоотех- 
иікуму та н самого Златополя.

Із парку вийшов Вася Радкевич, невеликий 
кремезний юнак. Став під вербою, дивиться 
з-під руки, приставленої дашком до лоба, на 
колону фашистських автомашин і фургонів, 
що палкою котяться по греблі, простують в 
бік фронту.

Приставив долоні до рота й кигикнув по- 
чаїному. В хащах хруснули гілочки під нога
ми цілої ватаги хлопчаків. Крайній визирнув 
з-за куща і спитав поглядом: можна?

Радкевич ствердно кивнув головою і попря
мував до гурту.

— Володю, — звернувся він до Сосновсько- 
го, — вистав трьох хлопців для дозору, а реш
та — на галявину.

— Ферштандеи, — сказав один підхоплене в 
окупантів слово, і прикусив язика — чиясь ру
ка дістала ного по потилиці, — не захоплюй
ся, мовляв, чужим!

■— фу ти, скільки погані суне на нашу 
землю!

Це Боря Максимчук. Він уже стан своїм. 
Перед війнзю приїхав до рідних та й залц- 
иінвсч тут. Малий хлопчисько, а сміливйй, мов 
дорослий!

— Без зайвих розмов. Краще давайте поду
маємо, що нам робити. Дорослі он уже діють— 
листівки по місту мало не кожної ночі появ
ляються; влаштовують втечі з концтабору... А 
мй?

— По-моєму, треба збирати зброю, що лиши
лася після боїв.

— Я сам бачив, як у могилу, що біля Роз- 
ливської дороги, жінки клали й зброю, ховаю
чи полеглих радянських бійців і командирів. 
Дідусь Макар ще й плащ-наметом накрив її.

— У мене вдома е гвинтівка і десяток пат
ронів!

— А потім шо з тією зброєю робити?
— Передамо, кому слід. Зрозуміло?
Вася Радкевич знову кигикнув чайкою — 

знак зніматися вартовим.
Поодинці поверталися додому — в місті 

комендантська година.

Мере» плече у Васі Радкевича пара зноше
них кнрзовиків. Всякому видно — хлопець іде 
до чоботаря. Він пряде очима у обидва боки: 
на стовпі з’явилася нова об’ява коменданта 
про збір коштовностей на користь великоні- 
меиької армії, поруч — список страчених під
пільників, там стріластнй покажчик показує, 
що в садибі ЛІТО працює майстерня но ремон
ту фашистських танків, привезених з фронту...

Завернувши у вузеньку вуличку, Вася шми
гає в подвір’я. Умовлено стукає у віконницю. 
Чекає в малиннику, доки господар покличе, 
іцоб не потрапити в пастку.

Старий дідусь визирає з дверей і іукав:
— А ходи-но сюди, сусіде, та поможеш мені 

діжку викотити з погреба, нехай просохне! — 
все гаразд, мовляв, заходь.

Радкевич заходить до хати, старий лишає
ться надворі.

Колю, це до вас! — гукає бабуся в боковоч- 
ку, де біля шевського верстака трудиться Ми
кола Осіпський. Ким він був для златопіль- 
ськкх підпільників — важко сказати. Однак

був справжнім старшим товаришем, кому
ністом.

Він піднімається назустріч «замовникові», 
поправляє на переніссі старенькі окуляри в за
лізній оправі.

— Ти й сьогодні з чобітьми?'
— Еге ж.
— Може хтось запримітити. І де ти їх 

стільки береш! Хоч би шила мого пошкоду
вав! — напівжартома каже він до Васі, а очі 
сміються, сповнені бадьорості — все йде добре!

Проводжаючи Васю, він жартує:
— Та ми з твоїх ходаків знаєш, які чоботя

та зробимо — лялечки! Хоч на весілля. Пев
но ж у тебе вже й дівчина є? Знаю, є. Інак
ше який тн козак був би!

Ро.ічервонілнй Вася підскоком виходить на
двір. у садку він натикається ще на одного 
клієнта — Юра Гавриш теж прийшов з чобіть
ми. Хоч би він додумався взяти пару чере
виків...

— Юро, що нового?
— Вчора був у Леміщенка: прийняли зве

дення Радіпформбюро. За ніч переписали де
сятків зо два. Цієї ночі розклеюватимемо.

— А у нас теж новина: ще двоє товаришів 
з районної лікарні щасливо добралися до Ка- 
пітанівського лісу. Борис Гончаренко дістав у 
Марусі Довгаль кілька аусвайсів з печатками 
й підписами гебітскомісара.

Через деякий час при зустрічі Микола Осін
ський сказав Радкевичу:

— Нашого полку прибуває...
— Справді?
— 1 не думаю жартувати. В районній лікар

ні працює ціла група наших товаришів. Пере
дай своїм друзям, щоб вони особливо пильну
вали Юрія Володимировича Осмоловського. 
Велике діло робить він. Це за його вказівками 
одужуючих виписують, ніби померлих від ти
фу. Німці бояться й наближатися до його від
ділення, щоб не заразитися. А служитель во
зить на кладовище прикритий рогожею мішок 
з половою!

— Непремінпо передам. У нас вам є неве
личкий подарунок: з десяток чистих бланків 
аусвайсів, може, знадобляться.

— Дуже дякую. /\ Маруся нехай обережніше 
працює.

— То ви й про неї знаєте?
— Здогадуюсь...

III.
Володя Клига довго не міг оддихатися. Аж 

дух перехопило, доки добіг околицею Злато
поля додому на Шевченківську вулицю. Цієї 
ночі у нього з Павлом Бойком з Андріївни бу
ла нелегка робота — добратися у братській 
могилі радянських воїнів, що біля Розлнвської 
дороги, до зброї, схованої там ще в серпні 
1941 року.

Принесли і заховали в надійному місці кіль-^ 
ьа гвинтівок і з тисячу патронів. Вже загор
тали ямку, як з-під лопати викотилося три 
гранати з вставленими детонаторами. Чудом 
не вибухнули. Але як гарно збереглася вся 
зброя під шинелями й плащ-наметами!

За наказом старших товаришів зброю пере
чистили, змастили і передали надійними това
ришами в Капітанівку. А гранати — в Лосн- 
піпку. Туди ж оддали й вибухівку, що діста
ли на залізниці.

* * *
Минули роки.
Більшість юних патріотів після визволення 

міста радянськими військами влилася в ряди 
воїнів і продовжувала битися з порогами. По
тягли смертю героїв — обличчям до ворожих 
позицій — Василь Радкевич і Юрій Гавриш. 
Колишній командир взводу Борис Гончаренко 
став письменником. На все життя лишився 
професіональним військовим Володимир Клига. 
Володимир Сосновський лікарює, очолює ра
йонний протитуберкульозний диспансер. Марія 
Довгаль працює в системі «Союздруку». А 
малюк Борис Максимчук, якого за віком не 
встигли перед війною прийняти до комсомолу 
зараз кандидат технічних наук.

Прийняли мученицьку смерть у катівнях 
гестапо комуністи Володимир Лсміщенко та 
його дружина Ф. Куцевілова, Микола Осін
ський... Досі не пощастило розшукати навіть 
їхніх могил.

Імена живих і полеглих сміливців не забу
ваються. Б > цс імена людей з серцями, гарто
ваними у вогні боїв з ворогом за свободу, 
честь і незалежність нашої Батьківщини.

\І. БОЙКО, 
краєзнавець.

м, Новомиргород.

/До ЮО-річчя
під дни народженим
в. і. ЛенінаКОРЕСПОНДЕНТ
—ТАНЯ
БІЛОУС

ШКОЛО,
РІДНА ШКОЛО...

У Маловнсківській середній 
школі № 3 відбувся традицій
ний вечір зустрічі учнір з ко
лишніми випускниками.

Всі нього вечора почували се
бе школярами. І тому так зво
рушливо лунали слова пісні 
«Школо, рідна школо», яку на
писали колишні учні В. Бров
ченко га П. Бровченко.

На вечорі з теплими промова
ми виступили директор школи 
Г. М. Перебейніс та секретар 
шкільної комсомольської органі
зації Олена Ганець.

С. БРОВЧЕНКО.

ДО ДРУЗІВ-НОГІНЧАН
Давня дружба зв'язує моло

дих робітників Ногінського за
воду імені 50-річчя Радянської 
влади (Московська область) та 
Кіровоградського агрегатного 
заводу.

Вчора до ногінчан виїхала 
бригада агрегатовців на чолі із 
секретарем завкому комсомолу 
Володимиром Терсщенком. В її 
складі — інженер-конструктор 
Володимир Вечірко, групкомсорг 
ВТК Любов Вершиніна та інші. 
Ліолоді виробничники обміняю
ться досвідом, поділяться твор
чими задумами.

Кіровоградці пробудуть у сво- • 
Тх друзів п’ять днів.

О. БАРБІНОВ.

Два роки тому у Виш- 
няківській восьмирічній 
школі приступили до 
створення ленінської 
кімнати. За цю справу 
взялася вчителька істо
рії Ліза Григорівна 
Твардовська, допомага
ли їй всі викладачі та 
учні старших класів.

Нині ленінська кімна
та відіграє значну роль' 
у. вихованні 
на прикладах з життя і 
діяльності В. 
Тут затишно, зі смаком 
розставлено меблі і кві
ти, фотомонтажі, репро
дукції з картин відомих 
художників про Ілліча. 
Все це створює атмос
феру урочистості.

При ленінській кімнаті 
організовано раду, яку очо
лює Галина V«™™«.., 
Тетяна Білоус 
респондентом 
кімнати. Вона веде листу
вання з працівниками музе
їв В. І. Леніна, 
ходиться в Казані, 
граді, а також у Польщі, 
Чехословаччпні. І’- ’ '
звідти путівники та 
ріали про вьждя 
зберігають школярі.

Ілліч був інтернаціона
лістом. Він дбав про бра
терську єдність між паро, 
дами Країни Рад. У ле
нінській кімнаті є куточок 
інтернаціональної дружби. 
Тут знаходяться листи від 
литовських піонерів та їх
ні пам'ятні подарунки.

Кращі з кращих учнів 
школи під час канікул їз
дили до юних друзів Лит
ви. Вони зустрілися з піо
нерами Палуобяйської
восьмирічної школи, з кот
рими їх єднає тісіга друж
ба. виступили з концертом, 
який дуже сподобався їх
нім одноліткам.

Добре 
екскурсоводи 
Катеруша, 
Крамаренко і 
Олійник та інші прово
дять у ленінській кім
наті бесіди з учнями 
про Володимира 
Факти з біографії 
підтверджуються 
ними в кімнаті 
монтажами та і 
матеріалами. Розповіда
ють екскурсоводи і про 
те, як потрапив сюди 
той чи інший експонат, 
хто із школярів відзна
чився в цьому.

Ось, наприклад, два аль
боми, присвячених Іллічу. 
Один з них виготовила Та
йн Білоус, інший — піо- 
нери-шестнкласинки.

В ленінській кімнаті збе
рігається і лист 
космонавтки 
Терешкової, 
сить і ’ 
восьмого 
написали 
надіслала ....... ______
в якій на прохання школя
рів розповіла про те, як 
ста.їа космонавткою, що 
їй допомогло в цьому.

Зроблене вишняків- 
тільки 

і кро- 
всього 

учнівсь-

школярів

І. Леніна.

Катеруша. 
обрана ко- 
ленінської

що зна-
Ленін-

Надіслані 
мате- 

любовно

підготовлені 
Євгенія 

Валентина 
Наташа

Ілліча. 
і вождя 

наяв- 
фото- 

іншими

льотчиці 
Валентини 

ім'я ио- 
загін 

Піонери

чиє 
піонерський

) класу.
їй листа і вона 
теплу відповідь.

Зроблене 
цями — це ще 
початок великої 
піткої роботи 
вчительського і 
кого колективу по підго
товці до ювілею ВОЖ
ДЯ.

Ф. ШУСТЕР.с. Вишняківка. Кіровоградського району.
Цікаво проходять занят

тя з хімії та біології у тко- 
лі-інтернаті № 2 м. Крем- 
геса, які проводить Людми
ла Леонтівна Тинькова. Мо
лодий педагог допомагає 
учням закріпити одержані 
на уроках знання в гуртках,, 
проводячи цікаві досліди й 
експерименти.Фото Г. Удовиченка.

ПІДРОСТАЄ ЛЮДИНА, готується вступити у велике жнт-. 
тя. Сотні доріг перед ним — до знань, творчої праці, 

чесного служіння людям, Батьківщині. Вибирай будь-яку, 
крокуй по ній сміливо, широко. Але... хтось опиняється 
раптом на узбіччі шляху, хтось заплутався на сліпій і бруд
ній дорозі безчестя, підлості, злочинів. Як, чому?

Про цс йшла велика розмова на спільному засіданні бю
ро ЦК ВЛКСЛ1 і колегії Міністерства внутрішніх справ 
СРСР, що недавно відбулося.

Адже становлення підлітків тим більш гостра проблема 
сьогодні, коли ця вікова група стає псе помітнішою у струк
турі населення нашої країни. Тільки за останні п’ять і>о- 
кін дітей 11—18 річного віку стало більше майже на 80 
процентів. 1 дозрівіїния їх, як відомо, стало швидшим, дц- 
иамічнішнм, до того ж не завжди проходить рівно.

Звичайно, з мільйонів підлітків, морально здорових, соці
ально відповідальних у своїй більшості, на шлях ирапо- 
пррушень стають одиниці. Однак і не служить серйозним 
докором багатьом комсомольським комітетам, виявляє певну 
вузькість діапазону їх виховної роботи.

Злочин підлітка рідко буває несподіванкою для оточую
чих. Він — трагічний підсумок тривалого процесу форму
вання характеру. Щоб активно втручатися в цей процес, тре
ба знати йо.го основу. Деяке уявлення про фактори, які 
формують- неповнолітнього правопорушника, дають резуль
тати обслідування шести тисяч підлітків, що перебувають 
на обліку в дитячих кімнатах міліції. Ось «збірний образ» 
підлітка-правопоруииінка.

Як правило, живе він у великому місті. У рідній сім’ї по
чуває себе незатишно. У 25 випадках із ста ріс боз батька, 
в п’яти — без матері. Але навіть якщо були і батько, і ма
ти, дитинство затьмарювалося розладом між батьками, пи
яцтвом дорослих. Соціологи таку сім’ю називають невлашто- 
ваною.

Але ось дитина підросла, пішла-до школи. Сімейні чва
ри уже наклали тяжкий відбиток на її психіку: нона від
стала у розвитку, навчання дається їй з трудом. На її до,т*т-- «» 
випадає другорічництво (65 процентів опитаних). Хлопчина 
абияк подолав п’ять класів (49 процентів опитаних право
порушників), у кращому випадку — сім (32 проценти). З 
кожних ста майбутніх правопорушників 35 були виключені 
зі школи, тобто практично позбавлені природного колективу 
ровесників.

Підліток пішов влаштовуватися на роботу. Спеціальності 
у нього немає, й у відділі кадрів його зараховують підсоб
ним. Справи на заводі чи будові його но цікавлять (82 про
центи правопорушників не брали участі у громадському 
житті трудового колективу). Місце друзів по цеху зайняли

НЕ ДАТИ—~ 
СПІТКНУТИСЯ 
ПІДЛІТКОВІ____
«друзі» по пляшці (45,2 процента опитаних уже встигли 
захопитися спиртним). А під чарки, під настанов нових 
«друзів» до правопорушення всього один крок.

Схема? Так, і аж ніяк не нова, але, на жаль, дуже 
часто повторюється.

Ми не будемо тут говорити про ту (немалу!) частку відпові
дальності за тяжку долю підлітка, яка лежить на сім’ях, 
Шо безвідповідально ставляться до майбутнього своїх ді
тей, або, в силу певних причин, нездатні протистояти по
ганому впливові на сипа чи дочку. Ми не будемо розбира- 
ти всі складності проблеми «підліток і школа». Вона заслу^Йг 
говує окремої розмови. Але ось підліток і комсомол — 
цей аспект розглядався на нараді детально.

Комсомол має величезні сили, здатні попереджувати ди
тячу безпритульність і злочинність. Там, де ці сили при
ведені п дію, де пристрасно, зі справжньою зацікавленістю 
йде боротьба за «трудних» дітей, там перемога незмінно 
за молодіжними колективами. Багато комсомольських орга
нізацій Ленінграда, Тбілісі, Львова, Москви, інших міст ма
ють значний досвід роботи. Практика утвердила конкрет
ні форми комсо.мольського впливу на підлітків: індивідуаль
не шефство над «трудними», макаренківсьхі групи, громад
ські дитячі кімнати міліції, зони комсомольського виливу у 
мікрорайонах, оздоровчі табори, клуби підлітків і т. д. Про 
масштаби благородної діяльності ВЛКСМ дають уявлення 
такі цифри: в 1968 році комітетами комсомолу було створе
но близько 20 тисяч таборів для підлітків, зараз працюють 
тисячі підліткових об’єднань. Десятки тисяч дітей прилуча
ються до занять спортом, розігруючи призи «Шкіряний м’яч» 
і «Золота шайба». З року п рік росте популярність воєні
зованої гри «Зірниця», н якій зараз беруть участь шість 
мільйонів хлопчиків і дівчаток.

Однак безперечні успіхи виховної роботи серед неповно
літніх не дають права закривати очі на ті випадки, коли 
комсомольський колектив без боротьби поступається полем 
битви за підлітка.

За останні роки відбулося переміщення величезної маси 
підлітків у сферу матеріального виробництва. У багатьох 
випадках це досить «трудні» хлопці і дівчата. І далеко ре 
на всіх заводах, фабриках, будовах комсомольські органі
зації виявилися підготовленими для роботи з цією катего
рією молоді, розгубилися перед новими складними пробле
мами. До цих пір комітети комсомолу більшості підпри
ємств займаються у кращому випадку лише трудовлашту- 
ванням підлітків і організацією ритуалів прийому їх у ро
бітничі колективи.

Часто буває, що серйозні проступки підлітків молодіжні 
вожаки оцінюють невинним словом «пустощі». Мовляв, «пе
ревіситься» хлопець і опам’ятається. Комітети часом не 
вважають за потрібне відповідати на запити міліції. Не 
дивно, що багато антигромадських проявів не одсржу£я£ 
належної оцінки в тих комсомольських організаціях, 
правопорушники стоять на обліку. Все ще нерідкі факти, 
коли вожаки молоді виступають у непривабливій ролі за
ступників за злочинця, не вникаючи глибоко в обставини і 
причини правопорушення.

Штатні організатори дозвілля молоді часом не хочуть во
зитися з дітьми нелегкої долі. Орієнтація на «готовеньких», 
яких легко залучити в гурток, в хор, в секцію чи клуб, 
практично ізолює «трудних» підлітків, залишає їх під вла
дою вулиці і випадкових компаній.

Комсомольським активістам корисно зацікавитися «кое
фіцієнтом корисної дії» наших інститутів виховання непов
нолітніх, вивчити ефективність їх вплину, сміливіше манев
рувати, міняти форми і методи роботи, які не виправдову- 

. ють себе.
На бюро ЦК ВЛКСМ підкреслювалося, що комітети ком

сомолу зобов’язані щороку разом з органами внутрішніх 
сира в, прокуратури, суду, освіти та іншими відомствами » 
організаціями затверджувати єдиний план роботи з иідліт- 

. нами. Причому, центр ваги слід перенести на промислові 
підприємства, будови, п колгоспи 1 радгоспи, навчальні за
клади, мікрорайони. Для цього необхідно уже в найближ
чий час створити постійний комсомольський актив, котрий 
об'єднає кращих виробничників, молодих учителів, юрис
тів, студентів педагогічних вузів. У полі зору таких акти
вів повинні бути дитячі кімнати міліції, трудові колонії для 
неповнолітніх, прнйоміїики-розподільники.

Комсомол знає, як боротися із злочинністю неповноліт
ніх. Комсомол уміє повернути хлопчину, що спіткнувся, на 
піріїий шлях, знає, як не дати спіткнутися тим, хто під- 

п|РУеам». Проте не можна допускати 
надмірного оптимізму. Цс не та проблема, яку.можна вирі
шити наскоком. Тут треба терпіння, витримка, дійове за
кріплення успіху, вчасна перебудова наших рядів. ‘Одним 
словом, проти зла треба вести наполегливу боротьбу. Ад*в 
кожен пирок, винесений злочинцю, ЩО не досягнув пісім- 
иадцяти років, — це вирок всім тим, хто упустив підлітка,^ 
хто не зупинив його вчасно, хто не забив тривогу до тога® 
яі^підліток кинув школу, захопився спиртним, взяв у РУ"

Кожний комсомолець відповідає за підлітків, своїх моЛОД' 
ших товаришів. Кожному повинен він допомогти знайти ,,еи' 
ну і пряму дорогу в життя.

В. ІГНАТЕНКО, 
в. кондаков 

(АПН)'
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НЕСТИ 
СВІЙ 
ГОСТИНЕЦЬ
Ще одна відповідь 
Галині П.

Ти схвильовано звертаєшся зі своїми 
запитаннями до ровесників, але й ме
ні хочеться відповісти на них.

Чи можна погодитися з думкою, що 
в професійно-технічні училища вступа
ють лише ті учні, які погано навчалися 
в школі?

Гадаю, що ні, не можна. Якщо пого
дитися з нею, то можна прийти до 
вкрай неправильного висновку. Того 
висновку, ніби в нашому суспільстві є 
«благородні» навчальні заклади і нав
чальні заклади якогось другого або тре
тього сорту. Це не так. Кожен навчаль
ний заклад і хороший, і потрібний.

1 ти, і я, і всі ми шануємо, наприк
лад, працю хлібороба. Уявляю, як і ти 
біля свого Голованівська не раз зача
ровано милувалася полем, на якому 
шуміла колосиста пшениця. її вирощу
вав і агроном, що закінчив інститут, і 
механізатор, який вчився в училищі 
механізації.

Або згадаємо лікарню, погляньмо на 
людину, якій там врятовано життя, мо
же, й після складної операції. Ми ша
нуємо хірурга. Але він був би безси
лий, якби в боротьбі за життя людини 
йому не допомагали б і медична сест
ра, і санітарка.

У професійно-технічні училища всту
пають (сподіваюсь, вони теж дадуть 
тобі відповідь) юнаки і дівчата, що в 
школі вчились добре, що мають хоро
ші оцінки. І вступили тому, що учили
ще привабило їх, що там вони здобу
дуть хорошу професію, що й там вони 
продовжують вчитися.

Чи головне у житті — закінчити ін
ститут?

Ми нестримно йдемо вперед. Наочно ба
чиш, як зростає культурний рівень нашого 
народу, як зростав його потяг до глибоких 
знань. Туг і пророком не треба бути, щоб 
сказати, що ми йдемо до того, що настане

час, коли й інститутська освіта станс для 
всіх громадин обов'язковою. Ллє то в май
бутньому. А як тепер, коли ще не всі мо
жуть вступити до інституту? 1 чи головне 
у житті — закінчити інститут? Суть не в 
цьому. Закінчити інститут це ще не голов
не в житті. Суть полягає в тому, що вчи
тись треба, необхідно всім, хоч і не на ін
ститутській лаві. Треба вчитись. Вчитись 
завжди. Той, хто зупиняється у своєму нав
чанні, зупиняється і в своєму культурному, 
і в професійному зрості. А вчитись мають 
змогу всі. Про це завжди дбає наша радян
ська держава. Форми навчання у нас різні, 
їх багато. Лж до того, наприклад, що друж
ба з журналом, газетою — теж навчання.

А як же покликання? Коли покликан
ня — не примха, не хвилинне захоп
лення, дорогу до нього знайдеш, воно 
стане твоєю професією. Якщо вони в 
людини йдуть поруч — і професія, і 
покликання, — то роблять життя пов
нокровнішим, цікавішим, змістовнішим.

У тому ж «Молодому комунарі», де й твій 
лист, надруковано матеріал «Така велика і 
сильна людина...» — анотація на фільм про 
Л. П. Чехова.

Ти більше знаєш Чехова як письменника. 
Тобі, впевнений, подобаються його опові
дання та п’єси. Ллє ж він був і лікарем.. 
Що назвати ного покликанням? Очевидно, 
і те, й інше. Чому? Тому що він і писав, 
і лікував в ім’я великої любові до людей.

І, мабуть, Галинко, з цієї точки зору 
треба думати і про навчання, і про про
фесію, і про покликання.

Поспитайте Дмитра Гнатюка, коли він 
виконує свої пісні, що для нього най
важливіше. Не сумніваюсь, що він 
дасть одну-єдину відповідь: нести ра
дість людям.

І якщо приносиш їм радість, буде ра
дість і тобі.

Чи зустрічаються люди, які ніколи не 
допускали помилок? Такі люди є. Чудо
ві, кристально чесні, гуманні, справед
ливі й добрі люди.

Проте є й такі, що у своєму житті, у сво
їй праці і допускали, і допускають помилки. 
Це залежить під дуже й дуже багатьох об
ставин.

Ллє, якщо людина зробила помилку і зро
зуміла, виправила її, таку людину не відки
не колектив, не відкинуть від себе товари
ші. Колектив завжди гуманний, він може су
воро покритикувати, але всім тим вкаже 
вірну дорогу, допоможе зійти із манівців на 
спільний шлях.

Добре, що ти написала листа. Добре, 
що ти хочеш знайти у житті місце. І як 
добре, що ти хочеш порадитися з дру
зями. Гадаю, що ровесники теж доб
рим словом, порадою допоможуть то
бі знайти найголовніше — те місце, ту 
працю, яка нестиме радість всім лю
дям. м. стоян. 

викладач літератури Панчівської 
середньої школи Новомиргород- 
ського району.

ФІГУРИСТИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ
З ПЕРЕМОГАМИ

У Гарміш-ГІартеикірхені (ФРН) закінчився чем
піонат Європи з фігурного катання. Ми вже повідом
ляли про успішні виступи наших спортсменів у пар
ному катанні і про те що, Сергій Четверухін здобув 
бронзову медаль.

Вперше па чемпіонатах фігуристів Європи радянсь
кі майстри «льодяного танцю» порушили гегемонію 
англійських танцюристів: чемпіони СРСР Людмила 
Пахомова і Олександр Горшков завоювали бронзо
ві медалі — 248,6 бала (сума місць — 18). Довільний 
танець московського дуету був, мабуть, чи не най
більш захоплюючим видовищем вечора фінальних 
змагань танцюристів на чемпіонаті, і наші спортсме
ни зовсім небагато уступили англійцям Жаннет Со- 
брідж.і Джонові Лейну, які зайняли друге місце, — 
249,9 (17). Золоті медалі чемпіонів континенту знову 
завоювали Діана Таулер і Бернард Форд (Велико
британія) — 260,1 (7).

Дві інші наші танцювальні пари зайняли такі міс
ця: 10. Тетяна Войтюк і Вячеслав Жигалін — 215,5 
(74), 11. Олена Жаркова і Геннадій Карпоносов — 
216,4 (70).

Чемпіони 
«Авангарду»

З лютого закінчилася 
командна першість облас
ної ради ДСТ «Авангард» 
з шахів. Сім найсильціших 
команд протягом шести 
днів боролись за почес
ний титул чемпіона. Тур
нірну таблицю очолили 
шахісти Кремгеса та кі
ровоградського спортив
ного клубу «Зірка» (по 
23 очка). Вони й поділи
ли перше та друге місця. 
На третьому — команда 
Кіровоградської швейної 
фабрики.

-----------З

ЗВІСТКА З ПІВДНЯ
ПА ПРОВОДІ —ЯЛТА

Футболісти кіровоград
ської «Зірки» нині, як і а 
попередні роки, прово
дять передсезонні трену
вання на півдні. Редакція 
зв'язалася по телефону з 
тренером команди Генна- 
дієм Васильовичем Ру- 
динським. Ось що він 
розповів:

— В Ялті сонячно, теп
ло. Це сприяє тренуван
ням. Заняття проходять 
нормально, майже ви
ключно на відкритому по
вітрі. Велику увагу приді
ляємо загальнофізичній 
підготовці спортсменів. 
Проводимо легкоатлетич
ні кроси, працюємо зі 
штангою.

Тут, на півдні, є можли
вість відпрацьовувати тех
ніку володіння м’ячем на

футбольному полі, а не в 
приміщенні, і ми цим ко
ристуємося в повній мірі.

В Ялті й поблизу неї 
перебувають також ми
колаївський «Суднобудів
ник», сімферопольська 
«Таврія», вінницький «Ло
комотив», північнодонець- 
кий «Хімік» та інші коман
ди.

Перед початком весня
ного розиграшу призу 
федерації футбола Украї
ни проводимо контрольні 
матчі. Першим партнером 
була збірна Ялти. «Зірка» 
здобула перемогу з ра
хунком 2:1 (голи забили 
Андрій Гайковим та Ігор 
Сорокін). У минулу суботу 
нашими суперниками були 
залізничники Вінниці. Гра 
проходила при перевазі

кіровоградців, але закін
чилася нульовою нічиєю.

«Зірка» виступила в та
кому складі: Леонід Кол
тун, Тіїт Луйк, Валерій 
Бровченко, Хуан Усатор- 
ре, Анатолій Максименко, 
Андрій Товт, Олександр 
Єрмаков, Юрій Касьонкін, 
Ігор Сорокін, Андрій Гай
кович і Віктор Квасов. У 
другому таймі Луйка замі
нив Анатолій Хропов, Ка- 
сьонк'на — Валерій Калі- 
нін, Сорокіна — Іван Они-
щенко.

Нехай наших 
,не турбує, що

земляків 
не висту-

пали ветерани команди 
Анатолій Кравченко, Вік- 
тов Ступак і Володимир 
Дерябін. Вони, як і всі 
інші наші футболісти, здо
рові, почувають себе доб
ре, але ми хотіли подиви-
тися, як гратиме молодь, 
новачки. Адже матч това
риський, можна було екс
периментувати.

Вчора пізно ввечері 
«Зірка» повернулася до 
Кіровограда.

АЛЕ ТВОРЧІСТЬ тут і не ночу- 
л пала. Гендлярство і мистецтво 
не сумісні. А на ВайкікІ і ця різь
ба по дереву, і танці хула, і пісні 
— не вияв душі народної: усе це 
розвага для ситих ходячих шлун
ків, які, нудьгуючи од ліні, часом 
забредуть сюди і, піймавши в 
об'єктив кіноапарата ідилічну кар
тину життя тубільців, по всьому 
світу розмножують кінофальшив- 
ки про Гавайї.

і Або чого варта гра дельфінів у 
бізнес, що її показують у місцево
му океанарії! Дресирувальниця 
дав дельфіну рибу. Дельфін одмоп- 
ляється брати. Він «прохає» дола
рів. Дівчина подає йому гама
нець.

— Спочатку дельфін, — пояснює 
вона, — не знав, що робити з ци
ми доларами. Потім зметикував складати 
гроші п той он закуток — банк. Зверніть ува
гу: сїін океану зараз відправляється в банк.

Я бачу, як дельфін пірнає у глибину. Я вра
жений наївною «свідомістю» риби.

А голос ллється, дзюрчнть, тягучий, як па-
тока:

— Цей дельфін серед трьох своїх братів 
найрозумніший. Бачте, який у нього вже біз
нес — ціла гора «доларів».

Діти — відвідувачі оксанарію — в захоплен
ні.

Баєчка про те, як легко можна розбагатіти 
у «вільному» американському світі, заколи
сує їх.

Отрутою розтління і маразму просякнуто 
все: починаючи від дитячих ігор і кінчаючії 
літературою, мистецтвом. ... Тут, на мальовни
чому океанському узбережжі, чорніє купа ка
міння, в безладді накидано трухлявих колод.

— ІЦо це? — запитую. 1 дівчина-гід розтлу
мачує:

•- Це — скульптура. Зветься вона «Мрія». 
Автор її — молодий скульптор Мазару Ота- 
куро.

— Ви кажете, це скульптура, — вів далі я.
— То, може, ви з’ясуєте, що вона означає?

Дівчина знітилася. Не знаходить, що відпо
вісти. Потім заговорила:

— Бачте, абстрактне мистецтво пробуджує 
абстрактні почуття. Скажімо, даний твір, який, 
до речі, високо цінується знавцями мистецтва, 
оспівує красу людського тіла. Скульптура мо
же означати і молодість, І старість водночас.

Потім вона заговорила про екзистенціалізм
— основу сучасного епікурейства. З її слів ви
ходить, що людина в цьому «шаленому» сві
ті дуже самітня, тому вона шукає втіхи дум
кам своїм в абстракції.

З кратера Ханама далеко в океані видно ост
рів Молокайї, де відома колонія прокажених. 
І гам, і в глибині острова Саху ще живуть лі
чені аборигени-гавайці: чужинці їх витиснули 
в гори.

Я залишав Гаванські острови. На прощання 
мені подарували квітку парадайп. Вона схожа 
на Птаха неба — парадайп. Коли цей птах 
був пташеням, йому відрубали ноги. Він під
нявся и небо I відтоді не може ніколи сісти 
на землю. Полінезійці кажуть, що доля їхня 
нагадує долю парадайп« — неприкаяного, зне
доленого блукача.

Продовження. Початок в газеті за 1, 
4. 6 і 8 лютого.

ЛеонідТЕНДЮК

БЕРЕГ СМЕРТІ
Якщо Гавайї мовою канаків означає «берег 

богів», то лиховісний атол Різдва можна на
звати островом смерті. Це тут ще недавно гри
міли атомні вибухи. Янкі випробовували зброю
масового знищення.

Океан неподалік екватора спокійний, ні по
руху; сонце в зеніті, прямовисно над головою, 
так nib навіть високі щогли не відкидають 
тіні; мов викуване з вогнистої латуні, розпе
чене скрспінця неба; непорушна мовчазна во
да-

Третій день як у лихоманці мчить по цій 
безмовній пустелі наш бентежний «Витязь». 
Кожен з нас притишений і засмучений. На 
суднГнещастя: одному з наших товаришів зро
били складну операцію. Операція в умовах 
тропіків — жахлива річ. Почалося запалення 
очеревйии. Треба було знизу негайно оперува
ти. До найближчої гавані тисячі миль.

Як бути? Ми на сто шістдесятому меридіані, 
десь далеко па північ, праворуч од нашого 
к>рсу — Центральні Полінезійські Спорадн — 
розеїні коралових островів, до яких входить і 
атол Різдва. На одном)' з них, як заспідчуюті. 
лоції, нібито є шпиталь. Ллє ж острови за
криті для вільного відвідування, тим більше 
атол Різдва — кузня смертоносної зброї.

Через моря і океани тривожаться наші по
зивні: людина в небезпеці! Десятки суден про
понують допомогу, та вони так далеко. У на
шого суднового лікаря — золоті руки. Ллла 
Іванівна зробила все можливе і неможливе, 
щоб допо’могти хворому, проте без стаціонар
ного лікування товариша не врятувати.

Вранці підійшли до атолу Фанінг — видов
женої цятки суходолу серед океанського без
межжя. На воду спустили шлюпку. Берег. 
Чорніють поодинокі стовбури пальм, сухотні 
трави кволо пробиваються з-під коралового 
піску. На березі кілька ветхих халуп, за ними 
біліють коралові брили — рештки стародавніх 
храмів, що їх будували полінезійські мореплав
ці—переселенці з Таїті і Тонга. Нас оточують 
тубільці. Один з них розмовляє по-англійськи. 
Чи є тут лікарня? Ніколи не було. Навідував
ся лікар з сусіднього атолу — Марченко, до 
речі, українець, але вже з рік, як остров’яни 
не бачили йоіо.

Ще одна тривожна ніч.
Ще один тривожний день.
З Москви від Папаніна — начальника екс

педиційного флоту СРСР — прийнято радіо
граму: «Внгязю» дозволено зайти па атол 
Різдва.

Шлюпка м’яко торкнулася бе
рега. А через годину літак під
нявся в повітря, ліг курсом на 
Гонолулу. На.борту ного наш 
хворий* товариш — Ігор Андрі
йович Стоянов, за життя якого 
зараз борються сотні людей.

Отже, атол Різдва. Після ка
пітана Кука, що в 1777 році від
відав Центральні Полінезійські 
Спорадн, може, тільки пооди
ноким мореплавцям вдавалося 
часом завітати сюди, тим біль
ше в останнє століття, за ос
танні десятиріччя, коли па цих 
берегах збудовані атомні полі
гони. Широчезна лагуна: її ото
чує кільканадцять видовжених, 
що ледь підводяться над хви
лями, островів. І пальми, і мо
ре, і сонце — повінь радості. 
Розповідати б про це, та гнів 
закипає люто — не час звели
чувати сонце і радість! Остро
ви нагадують мертву пустелю. 
Земля — іцо чоло багатостраж- 
дальцп, з жахливими невигой
ними ранами. Біля рифів чор- 
нГють кістяки розбитих, вики
нутих на коралові леза кораб
лів. Не вільна океанська сти
хія потрощила їх — усе це 
рештки атомного випробування.

Ми на березі, де ще не так 
давно вогненний вихор все 
нищив на своєму шляху. Як і 
на острові Фанінг, тут, заси
пані дрібним кораловим піс
ком. стирчать поодинокі брили 
колишніх' полінезійських . хра
мів І довгих прямокутних ко
ралових бар’єрів, що ними ост
ров’яни обносили свої житла, 
зберігаючи їх від руйнації. В 
полінезійському сказанні гово
риться про ці’землі, як про 
«дорідні, благодатні і любимі 
богами». Нині під «раю» цього 
підвернулися б навіть боги! 
Враження таке, що потранип 
не на екзотичний полінезій
ський острів, а в задушливу 
сіру казарму. Не безжурні ді
ти природи ніжаться під сонцем .Майна
— всюди військові, американці, 
і всюди ознаки надсуворого ре
жиму: небагатьом тубільцям,
мешканцям атолу, дозволено ходити лише в 
певному місці; решта острова оповїіта таємни
цею. Детоновані укрн гтя.доти. Високо звелися 
щогли радіоантен. Нам дозволено пройти від бе
рега до казарм. Нас супроводжує десяток мо- 

—* лодчнків — військових. Очей нам, правда, не 
зав’язують, але ні фотографувати, ані кроку 
од наміченого маршруту відступити не мож
на! Та оку і серцю дано сприйняти більше. 
Як би не крилися ви. майстри смерті. людство 
повинно знатні па шалі все ще животів при
мара смерті! Ще не знищені осині гнізда, ше 
випускають сипі трупніїіі сморід атомні цо- 
миіікн!

Пам’ятайте про це, люди!КОЛИ РОЗКВІТАЄ САКУРА
’ У Японії я вшосте. І кожен приїзд мій г.рн- 
падає на початок весни, коли тут чекають 
цвітіння сакури. Сакура — японська вишня, 
яка нібито приносить щастя. Торік і ген поза-

полінезійська дівчіша-тліщюрщ •

торік бачнії я її по-весняному юну в гомінкій 
Йокогамі, біля підніжжя Фудзі, н у вічному 
місті — Токіо. Сакура розквітає знову — ген 
по пилииялих за ііехолодну зиму крутосхилах, 
за парканами, біля кожного мініатюрного (як 
і все тут мініатюрно здрібнене, на що не 
глянь садок,. поле, гай) будиночку блакит
ним маревом піняться її ніжні пелюстки. За 
одвічним і непорушним законом весни настає 
її цвітіння. Люди чекають, але щастя оман
ливе: в нього свої дороги...

І знову в мовчазній покорі і з вулканічним 
гнівом у душі (якщо про них забула сама бо- 
іиня сонця — Аматерасу, то на сильних світу цьо
го нічого надіятися!) — виходять па бій іі 
жорстоким життям бідарі. Сонце іце не про
кинулось, а вулиці ожили: по зволожених мор
ською хвилею, пірсах і причалах квапливо дрі- 
иотять до своїх човнів рибалки; візки, наван
тажені свіжою рибою, грнмкочуть по мостовій;

(Далі буде).



11 лютого I960 року „Молодий комунар" 4 стор. *
ОБА ШКОЛА на 1280 місць — хоро- 

• ■ ший подарунок для дітей місга-ку- 
рорту Сочі. Школа збудована за індивіду, 
альним проектом архітектора сочинсько
го філіалу інституту «Гипрокоммунстроя» 
Наталії Милової і об'єднує все краше, чо
го досягли у співдружності архітектори і 
педагоги.

Директор школи Віталій Курячий, що від
значив у новому навчальному році тридця
тиліття педагогічної діяльності, говорить:

— Приємно починати четвертий десяток 
вчительської праці у такій школі. Тут втіле
но в жнгтя більшість основних вимог педа
гогічної науки до умов, в яких повинен про
ходити учбовий процес.

Яка ж ця «альма матер» тисячі з лиш
ком дітлахів? Тут два будинки, зв’язаних 
галереєю. У першому — власне учбово
му — розміщені класи, кабінети, майстер
ні. У другому об’єднались великий спор
тивний зал, актовий зал, він же — широ
коформатний кінотеатр на 500 місць, кім-

сочинським ЕКСПЕРИМЕНТ

Є для допитливих • для допитливих

ЛЕНІНГРАДСЬКИЯ вчений, 
співробітник Головної Гео

фізичної обсерваторії ім. Во- 
єйкова Борис Сазонов, до
сліджуючи протягом кількох 
років вплив космічних проме
нів різних енергетичних рів
нів, установив прямий зв’я
зок між коливаннями потуж
ності потоків заряджених час
тинок і змінами клімату пла
нети.

З колосальною швидкістю 
обрушується на Землю «со
нячний вітер» — потік корпус
кул, народжених Сонцем. 
Кожна частинка несе енергію

КЛІМАТ

в тисячу, десять, сто тисяч 
електроно-вольт. В одному ку
бічному сантиметрі навколо
земного простору міститься до 
десяти тисяч частинок. їх су
марної енергії досить, щоб 
знищити все живе на Землі. 
Але наша планета виставляв 
проти «сонячного вітру» ефек
тивний захист — напружене 
магнітне поле, котре, відхи
ляючи корпускули, деформує 
смертоносний потік. А шар 
озону на кордоні земної ат
мосфери поглинає надлишко
ву енергію небезпечних — 
тинок.

Однак значна частина 
ків все-таки проникає у 
ні шари атмосфери. 1 
лається, що з

час-

пото- 
пиж- 
вняв- 

_______, __ _ посиленням 
корпускулярних потоків зв'я
зане збільшення циклонів у 
Північній півкулі, різкі зміни 
погоди, інтенсифікація повіт
ряного обміну між північними 
і південними широтами.

ЩІЛЬНИЙ

пати для занять гуртків; тут кухня і 
їдальня. Харчування дворазове, дуже не
дороге. Є і безкоштовні сніданки і обіди.

Всі заняття ведуться у предметних ка
бінетах: хімії, фізики, історії, математики, 
біології. Кабінетна система викладання 
дозволяє значно збагатити уроки наочни
ми посібниками, дає педагогам можли
вість широко використовувати технічні 
засоби навчання.

Ось кабінет фізики. До кожного столу 
підведені вода, електрика. Є розетки і на 
12, і па 127, і на 220, і на 380 вольт. Бі. 
ологічнин кабінет. У ньому є клітки із 
звірятами і птахами, і навіть майстерно 
виконаний куток кавказької природи.

Лінгофопнпй кабінет призначений для, 
навчання іноземним мовам, його облад
нання дозволяє вчителю займатися з кож
ним із учнів індивідуально.

Здавалося б, дрібниці: вчительська ка
федра на підвищенні, розсувна перекидна 
дошка з противагами... Але як все це по
легшує працю і учня, і педагога. і

— Досвід роботи цієї школи, — сказав 
директор школи Віталій Курячий, — буде 
всебічно вивчений і використаний в орга
нізації нових шкіл і в Сочі, і в інших 
містах країни.

Юрій ПОНОМАРЕНКО.
(АПН).

Донедавна вважалося, що 
сонячні корпускули служать 
своєрідними посередниками 
між інтенсивністю сонячного 
випромінювання, що періодич
но змінюється, і процесами в 
земній атмосфері. Але, крім 
частинок сонячного поход
ження, у навколишньому кос
мосі зосереджуються і намз. 
гаються пробити мат пітний 
захист немало частинок висо
кої енергії — у мільйони і 
мільярди слсктроно-вольт. Ці 
частинки досягають Землі з 
безмежно далеких глибин Га
лактики. У незрівнянно мен
шій, ніж сонячні корпускули, 
кількості проникають вони до 
поверхні Землі. На цій під
ставі галактичним частинкам 
не відводили скільки-небудь 
істотної ролі у розвитку ат
мосферних процесів. До то
го ж їх було нелегко відділи
ти від частинок сонячного по- 
ходжеьня.

Сазонов звернув увагу на 
те, що у північній полярній 
області взимку, коли вона 
зовсім не одержує сонячною 
проміння, частинок високої 
енергії зустрічається досить 
багато. Бонн, безсумнівно, мо
жуть бути тільки галактични
ми. Між кількістю цих части
нок і змінами в атмосферній 
циркуляції також виявлена 
пряма залежність. Вчений га
дав, що вплив частинок наф 
цей механізм є визначальним, 
особливо у полярних широтах.

Виявлені залежності між ха
рактером атмосферної цирку
ляції та інтенсивністю потоку 
космічних променів з Галакти
ки можуть бути використані 
для довгострокових прогнозів 
погоди.

Вячеслав МАРК1ІІ, 
науковий співробітник Інс
титуту географії Академії 
наук СРСР.

(АПН).

БЕТОН
ІІайдрібиіип — менше десятих долсії міліметра — тріщи

ни і порн в бетонах пропускають воду, t навіть мізерні 
краплі вологи поступово відновлюють фільтрацію під гід
ротехнічними спорудами. Вони втрачають міцність, потре
бують укріплення.

У деяких країнах відомі випадки використання спнтстич- 
днх матеріалів для «лікування» бетонів. Звичайно засто
совують епоксидні смоли або композиції ва їх основі. Але 
ці смоли дуже в’язкі і тому ущільнюють лише поверхневі 
тріщини в декілька міліметрів. Крім того, вони досить до
рогі.

У Науково-дослідному інституті фундаментів і підземних 
споруд Держбуду СРСР опрацьований повий спосіб бо
ротьби з фільтрацією. У бетон нагнітається розчин мало- 
в’язкої синтетичної смоли. Через строго задані строки він 
повністю отвердіває в тріщинах і порах, надаючи матеріа
лу водостійкості, додаткової міцності і морозостійкості. 
Смолою заповнюються тріщини і пори розміром від де
кількох міліметрів до десятитнсячннх долей міліметра. За
тверділа смола пе справляє руйпівиого впливу на бетон і 
непокриту сталеву арматуру. Важлива перевага нового 
способу — його висока економічність. Основним компонен
том закріплюючого розчину є доступні і дешеві карбаміді» 
смоли.

Новий спосіб має ще одну важливу перевагу: його мож
на застосовувати для бетонних споруд, що фільтрують во
ду 3 великими ШВИДКОСТЯМИ.

Робота радянських спеціалістів привернула увагу бага
тьох зарубіжних фірм. Всесоюзне експортно-імпортне об’єд
нання «Ліцеязінторг» організувало продаж ліценз'й на по
ний спосіб підепщеііця щільності бетону.

Сергій ФЕДОРОВ, 
інженер. 

(АПН).

?:•

Q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 12 лютого. Перша 

програма, 10.00 — Теленовпни, 
(К). 10.15 — Міжнародний това
риський матч з мотогонок 
льоду. (М). .......
ний екран, 
ство для , _
.«Система радянського 
(К). 12.40 — Кіножурнал та ху
дожній фільм .«Я крокую UQ 
Москві». (Кіровоград). 17.00 — 
«Корифеї української культури 
в Одесі». (К). 17.30 — «На
робітничій заставі», (Дніпро-, 
нетровськ). 18.00 — До 100-річч.ч 
з дня народження В. 1. Леніна', 
Для школярів. .«Сонячне коло», 
(К). 18.30 —- Телевісті. (К). 18.59 
— .«До .світла», 
журнал. (Львів), 
радний концерт. ... , ...
20.30 — Інформаційна програма 
жЧас». (М). 21.15 — Експеримен
тальна кольорова програма ук
раїнського телебачення. ХудоЖч 
ній фільм. (К).

Друга проірама. 20.30 — Кіно
журнал та художній фільм .«Я 
крокую 
град),

. _ ______ на 
11.35 — Шкіль- 
Суспільствознав-. 

учнів 10 класу, 
права»,

Атеїстичний
19.20 — Ест- 
(Кіровоград),

по Москві». (Кірово-

У Центральному науково-дослідному 1 проектному інституті 
тального проектування учбових споруд у Москві опрацьозаннй _.г__ .. ....
центру для мікрорайону з населенням 16 тисяч жителів. Архітектурний —........ .

• центру складається з двох будинків. Приміщення основного корпусу призначені для 
продовольчого магазину з відділом кулінарії. Тут же можуть бути розміщені розда- 
точний пункт дитячої молочної кухні і їдальня на двісті місць, а також кабінети 
жнтлово-експлуатаційпої контори, конференц-зал на 250 чоловік. У другому корпусі — 
аптека, пошта-телеграф з відділенням для ощадної каси, приймальний пункт пральні 
і комбінату побутового обслуговування, перукарня.

На знімку: макет громадського центру. Фото Р. Алфімова.
(АП Н).

тппового сксперпмеп- 
проект громадською 

1 комплекс

ЧЕТВЕР, 13 лютого. Перша 
програма. 16.20 — «Місто майст
рів». Телефільм. (Кіровоград), 
17.10 — Ленінська трудова ес- 
тафета. «На рівні ІУ/и». Теле
нарис з радгоспу «Винників, 
ськіїй». (Львів). 18.00 — Для 
дітей. Мультфільм. (К). 18.10 — 
Міжнародний огляд. (К). 18.30 
— Урочистий вечір, присвяче
ний 200-річчю з дня народжен
ня 1. А. Крилова. (М). В перер
ві — телевісті. (К). 21.15 — Ін
формаційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 22.00 — 
«Червлені буруни», «Кручнна- 
бучпна». Телефільм. (Кірово
град). 22.20 — «Новосілля Оле
га Попова». Телефільм. (К). 
22.45 — «Таланти твої, 
но». Концерт ансамблю 
мош», (Львів).

Друга програма. 21.20 
мери! вечори. (К).

Украї-. 
«Чере-

- Кат

у ЛАБОРАТОРІЇ внеокомолекулярнпх спо- 
" лучень Інституту елементоорганічних спо
лучень Академії наук СРСР синтезована тре
тя алотропна форма (модифікація) вуглецю, 
яку вчені назвали «карбін».

А як же підручники хімії, в яких чорним по 
білому написано: у природі існує дві алотроп
них кристалічних форми вуглецю — алмаз і 
графіт? Тепер у підручники доведеться ввести 
поправку.

На перший погляд важко повірити, що ал
маз і графіт — одна й та ж речовина, на
стільки відрізняються воли за своїми власти
востями. Коли ми вимовляємо слово «алмаз», 
то перед очима виникає блискучий кристал, 
що має незвичайну міцність. Це найміциіша 
речовина у природі. Графіт же надзвичайно 
м’який — згадайте хоча б грифель наших 
олівців. Алмаз — ізолятор, графіт проводить 
електричний струм.

В алмазі кожний атом вуглецю знаходиться 
в центрі правильного тетраедра і зв’язаний з 
чотирма іншими атомами вуглецю. Така струк
тура надає алмазу надзвичайної міцності. У 
графіті ж атоми з’єднані в шестикутні кіль
ця. Ці кільця утворюють сітки, які лежать у 
паралельних площинах. Зв’язки між площина
ми слабкі, звідси м’якість графіту.

Теоретично можлива ще одна комбінація 
атомів вуглецю, сполучення їх один з одним 
в ланцюжки. Якби її можна було одержати, 
то з’явилася б третя проста речовина, третя 
алотропна форма вуглецю. Але здійснити та
кий синтез здавалося дуже тяжким. 1 все ж 
проблема була вирішена. Про те, як цього 
вдалося досягти, мені роз
повів один із учасників ро
боти, доктор хімічних наук 
Володимир Касаточкін.

— В Інституті елементо
органічних сполучень, у ла
бораторії члена-кореспон- 
дента Академії наук Васи
ля Коршака опрацьовувався 
цікавий напрям синтезу по
лімерів із ацетиленових по
хідних, ланцюги яких міс
тять потрійні, дуже міцні 
міжатомні зв’язки. При вве
денні ацетилену в цю ре
акцію повинен був одержа
тись новий полімер, що 
складається тільки з вугле
цю, молекули якого побудо
вані у вигляді ланцюжків. 
Цей синтез був здійснений 
доктором хімічних наук 
Олексієм Сладковим і кан
дидатом хімічних наук Юрі
єм Кудрявцсвнм.

НОВОНАРОДЖЕНОГО
НАЗВАЛИ „КАРБІН“

Уже близько семи років ми вивчаємо влас
тивості казбіна.

У нашій лабораторії в інституті горючих 
копалин проводилися рентгеноструктурні, 
спектральні, термографічні та інші досліджен
ня. Які ж властивості має карбін? Щільність 
його виявилася дещо нижчою, ніж у графі
ту, — близько двох грамів на кубічний санти
метр. Карбін — напівпровідник. Вивчення 
теплоти горіння дало дивовижні результати: 
для вуглецю стандартною величиною є тепло
та горіння графіту, нижчих теплот ніхто не 
одержував. Длв карбіна були одержані значно 
нижчі теплоти горіння, ніж у графіту, що 
зв’язане з меншим вмістом у карбіна внутріш
ньої енергії.

— Чи можливо, що через декілька років бу
де відкритий ще один якийсь вид-вуг.ісцю?

— Вуглець утворює три алотропні криста
лічні модифікації І не більше. Це відповідає 
трьом можливим гібридним станам валентних 
електронів в атомах і вичерпує можливі прос
ті форми вуглецю. Разом з тим уже відома 
велика кількість різних аморфних форм, кот
рі можна назвати перехідними.

Андрій ЗГОРСЬКИЙ. 
(АПІІ).

ЕЛЕКТРОСТРУМ - 
ШВАЦЬКА ГОЛКА

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВІВТОРОК, 11 лютого. 9.30 -« 
Художній фільм. «ГЛд пеклом 
вогонь». 11.00 — Телевізійні віс
ті. (К). 11.10 — Літературні чи
тання. Ю. Нагибіїі. «Луна». (К). 
11.35 — Шкільний екран. Фізи
ка для учнів 10 класу. (К). 12.10
— Художній фільм «Уламок ім
перії». (К). 17.45 — «Радяться 
хлібороби». (К). 18.00 — Муль
типлікаційний фільм «Казка 
для великих і малих». (К). 18.10
— Телевізійні вісті. (К). 18.40 —
До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. «Почесний арсеиа? 
лець». (К). 19.00 — Концерт.
(К). 20.30 — Програма «Чйс». 
.... «... — Естрадний коп-

21.50 — «У світі кЬ
(М). 21.15
церт. (М). 
но». (М).

12 лютого. 10.35

Голка з ниткою до цих 
пір є символом кравець
кої професії. Але для 
з'єднання найтонших і 
ажурних, як павутинка, 
плать із синтетики, потріб
ні нитки, поряд з якими 
людська волосина здає
ться товстим канатом. 
Одержати міцний шов та
кою ниткою дуже важко. 
На відміну, наприклад, від 
шерсті, що покрита не
зчисленними волосинками, 
які міцно зчіплюють тка
нину, синтетичні волокна 
звичайно круглі і гладень
кі. Тертя між ними не
значне — згадайте, як лег
ко розв’язується нейлоно
вий канат.

Але в той же час більшість 
тканин термопластичні, і що 
властивість інженери дагво 
намагаються використати для 
з’єднання окремих частин 
одягу. Проводячи швидко за
паленим сірником по пружку 
капронової стрічки, можна 
добре підрубити краї — роз
плавлені кінці волокон спі
каються і пе дають тканині 
розповзатися. Але ж не бу
деш пришивати рукава до со
рочки сірниками чи паяльною 
лампою.

Вчені одного з ленін-' 
градських науково-дослід
них інститутів знайшли 
оригінальний спосіб з’єд
нання тканини, теплом. За-

мість полум’я сірника во
ни хвикористали гарячий 
металічний стакан. Він теж 
плавить синтетику. Стіл, на 
який кладуть скроєні де
талі одягу, — металічний. 
Він служить електродом. 
Форма другого електрода 
відповідає формі шва. 
Імпульс 'високочастотного 
струму в одну мить розі
гріває верхній електрод. І 
рукав чи комір «зшиваю
ться».
Олександр СТРОГА НО В.

(АПН).

СЕРЕДА, _________ ___ -
Документальний фільм. 11.15 — 
Телевізійні вісті. (К). 
Шкільний екран.
знавство
(К). Г _ .........
«Зорі назустріч». (К). 17.00 — 
Корифеї української культури 
в Одесі. (Одеса). 17.30 — «На 
робітничій заставі». (Дніпро
петровськ). 18.00 — До 100-річ» 
чя з дня народження В. і. Ле
ніна. Для школярів., «Сонячне 
коло». (К). 18.30 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.50 — Атеїстичний
журнал «До світла». (Львів), 
19.20 — Актуальний екран. 20.20
— Розповідь про майстра. 20.30
— Програма «Час». (М). 21.15
— Експериментальна кольорова 
програма. (К).

11.35 — 
Суспільство- 

для учнів 10 класу.
12.10 — Художній фільм

ЧЕТВЕР, 13 лютого. 10.10 — 
Документальний фільм,. 11.00 — 
Телевізійні вісті. (К). 11.10
Художній фільм «Сніданок у 
предводителя». (К). 17.40 —•
«Ленінська трудова естафета», 
«На рівні 1970». (Львів). 18.00 
— Мультиплікаційний фільм 
«Легенда про злого велетня»« 
(К). 18.10 — Міжнародний ог;
ляд. (К). 18.30 — Урочистий ве
чір, присвячений 200-річчю » 
дня народження І. А. Крилова. 
(М). 21.15 — Художній фільм
«Земляки».
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