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КИЇВ. В яскраву демонстрацію нерушимої 
дружби і братерської підтримки героїчного в’єт
намського народу вилились Дні В’єтнаму на Ук
раїні. В містах і селах республіки пройшли уро
чисті збори, мітинги і вечори солідарності, відбу
лися фестивалі радянських і в’єтнамських пісень. 
В’єтнаму присвячувались художні, фото- і книж
кові виставки.

В днях В’єтнаму взяли участь делегації 
Центрального правління Товариства в*етнамо-ра- 
дянської дружби і Народних збройних сил визво
лення Республіки Південний В’єтнам.

Пятирічка^ 
руками 1 

молодих' 

Ж
ВІСТІ
З ОЛЕКСАНДРІЇ

РЕКОРДНІ
МЕТРИ

Високими темпами веде 
проходку гірничих виробок 
бригада Миколи Кузьмснка 
шахтобудівельпого управлін
ня № 4 тресту «Кіровоград- 
вуїлсбуд» на Світлопіль- 
ській шахті. Ця бригада У 
липні пройшла 100 метрів ви
робок, па шість днів раніше 
виконавши місячне завдан
ня. Свої виробничі успіхи 
гірники присвячують ленін
ському ювілею.

І в серпні бригада М. Кузь- 
мевка не знижує своїх тем
пів. Особливо відзначається 
ланка Миколи Набойчикова, 
яка щозміни проходить три 
метри виробок — в півтора 
раза більше норми,

В ДАЛЕКУ
ДОРОГУ

. .Щодня з під’їзних колій 
заводу підйом ііо-транспорт- 
ного обладнання відправ
ляються залізничні вагони 
та платформи, навантажені 
елсктромостовнмн кранами.

Кілька днів тому завод 
відправив 8 десятитонних і 
15 и’ятиадцятитонних кра
нів, сім кранбалок і 60 комп
лектів водоналивних котків. 
Цю продукцію отримають 
трудівники Азербайджану, 
Дагестану, Казахстану І Гру
зії.

ЦІ вироби молоді кранобу- 
дівиики відправили раніше 
строку.

1 ЗВЕРХПЛ АНУ...
ГУДЗИКИ

На п’ятнадцять днів рані
ше закінчив' семимісячний 
план колектив гудзикової 
фабрики. За ней час одер
жано надпланової продукції 
більш як на 20 тисяч карбо
ванців.

Перед у змаганні ведуть 
і Марія Жук, Володимир Пав

ленко, Андрій Мироненко, 
Валентина Осокіна, Василь 
Юрченко. Вопи змінні зав
дання виконують на 115—120 
процентів.

В. КОЛЕСНИКОВ.
_______________

«■Метою проведення конкурсу с підвищення інтересу учнів 
до техніки І спеціальності, яка вивчається, ознайомлення їх 
з передовими методами І прийомами праці, виявлення кра
щих індивідуальних і колективних учасників конкурсу про
фесійно-технічних училищ, пропагування системи професійно, 
технічної освіти, популяризація механізаторської професії 
сільського господарства серед молоді.
Конкурс е одним із ефективних видів контролю учбової 

роботи училищ*.
(З »Положення про конкуре учнів сільських профе

сійно-технічних училищ на кращого учня по професії 
механізатора», затвердженого Державним Комітетом 
Ради Міністрів СРСР по лрофтехосвіті).

Т В Е ОДНУ БОРОЗНУ про- 
клали вже юні меха

нізатори Валерій Колос з 
Оникіївського сільського 
профтехучилища № 7,
Віктор Мегеря з Новго
родки, Василь Манченко з 
Гайворонського СПТУ-5 та 
їх товариші, але ця була 
особлива: на переможця 
обласного конкурсу на. 
кращого орача серед уч
нів профтехосвіти чекав 
республіканський, а, мож
ливо, і всесоюзний. Тм, 
трьом переможцям, дове
деться захищати честь мо
лодих кіровоградців, чиї 
руки вміють навісити плу
га, прокласти рівну бо
розну, виростити золотий 
колос.

Здавалося, нива зітхну
ла, віддавши людям щед
рий урожай, і ось знову, 
омолоджуючи її, заспівали 
потужні «Т-74»...

П’ятйадцять юних меха
нізаторів, учнів сільських 
профтехучилищ, чекали 
пострілу стартового пісто
лета. Вони перемогли на 
училищних змаганнях, їх 
чекали з перемогою й з 

обласного конкурсу, кож
ному хотілося виправдати 
сподівання товаришів. Але 
такий вже закон змагань: 
є переможці і переможе
ні, хоч, щиро кажучи, са
ме в цьому конкурсі пе
реможених не було. Були 
хлопці, в руках яких трак
тор бігав, як іграшковий, 
залишав пряму, як струна, 
борозну, малював оксами
тову поверхню ниви.

Першими вийшли на 
старт Микола Красота з 
Бобринця, Валерій Колос 
з Оникіївського профтех
училища, Олексій Свина- 
ренко з Новгородки, Ва
силь Манченко з Гайво
рона. Вже перші їх рухи 
сказали, що на ниву ви
йшли спеціалісти. Впевне
но розвернув машину Ми
кола Красота, вміло наче
пив плуга Валерій Колос,

Змагання тривали цілий 
день. Робоча бригада — 
учні, майстри, викладачі 
Новгородківського сіль
ського професійно-техніч
ного училища — зробили 
все, щоб машина, як ка
жуть, заводилася з пів
оберта, щоб учасники зма

гання змогли показати 
найвищий клас.

Лягають борозни, окса
митом відсвічує масна 
земля. Судді — викладачі 
профтехучилища Федір 
Омелянович Бронза, Ва
силь Миколайович Шапо- 
валов, Віктор Васильович 
Бутенко, Володимир Васи
льович Юрченко «про
стрілюють» борозни.. Все 
гаразд. Трактори, трима
ють лінію, відвал іде пер
шого класу.

Подробиць не треба, та 
бони й не потрібні. Кожен 
хлопець у комбінезоні з 
емблемою училища на лі
вій руці нагадував пілота, 
що. виконавши важке зав

дання, виходить з кабіни.
Я бачив красиву працю 

Валерія Колоса, Віктора 
Мегері, Валентина Оргія- 
на, їх товаришів. Усі еони 
витирали піт з чола, бігли 
пити крижану воду, якої 
майстри дозволяли, як 
спортсменам, по ковтку.

Сонце котилося на за
хід, юні механізатори за
кінчували змагання. Було 
роботи суддям, але суди
ли щиро. Командну пер
шість взяли молоді они- 
кіївці. Перше місце і_ пе
рехідний приз обкому 
комсомолу завоював 
учень ОникіївськогЬ проф
техучилища N2 7 Валерій

ЛЯГЛА
БОРОЗНА...
Конкурс 
майбутніх 
механізаторів

Колос. Друге — Віктор 
Мегеря з Новгородки, 
третє — Василь Манченко 
з Гайворонського СПТУ 
№ 5.

Учасники конкурсу були 
нагороджені грамотами 
обкому ЛКСМУ, Новгород
ківського райкому комсо
молу, грамотами облас
ного управління профтех
освіти, подарунками.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На фото внизу: переможні 
конкурсу — учні Оникіїв
ського профтехучилища. В 
центрі — Валерій

Фото М. ВАРИВОДИ.

ТП ЕРШЕ оригінальне енциклопедичне видання, в яко- 
~ му буде всебічно висвітлено історію України від 

давніших часів до наших днів, готує видавництво 
української радянської енциклопедії. В чотирьох то
мах «Радянської енциклопедії історії України», пер
ший з яких побачить світ уже цього року, буде пока
зано багатовіковий шлях українського народу, істо
рію суспільної думки на Україні, боротьбу трудящих

Енциклопедія 
історії 
України
за соціальне й національне визволення, розвиток на
родного господарства, науки й культури, археологічні 
й історичні пам’ятки на території республіки тощо.

Більше половини матеріалів присвячується радян
ській добі, величним соціальним перетворенням на 
оновленій землі.

Іут також буде подано велику кількість біографіч
них довідок про видатних людей минулого н сучас
ності, діячів Комуністичної партії і Радянської дер
жави, керівників революційної боротьби і революцій
ного підпілля, військових діячів, новаторів виробни
цтва, передовиків промисловості й сільського госпо
дарства, вчених, письменників тощо.

(РАТАУ).

ПОПЕРЕДУ— 
СИН

Коли почалися ЖНИ- 
ва, серед комбайнерів 
вийшов уперед Фе
дір Андріанович Про
копенко, досвідчений 
жнець, орденоносець. 
Майже нарівні з ним

був Іван Дсмйдовіїч Крайній. З останнім змагався 
син —- Іван Іванович Крайній. День, другий. А потім: 

— Сип обігнав батька.
Збиральні агрегати працюють злагоджено. Це в 

певній мірі і заслуга наших молодих водіїв. Адже 
вони обслуговують комбайни чітко, за графіком. Теж 
пауз у косовиці, обмолоті валків немає.

І па току теж порядок. Там працює кілька комсо
мольсько-молодіжних ланок. Наприклад, ланка Гали
ни Куценко за день виконала дві змінних норми. 
Дівчата очистили 1225 центнерів зерна. Друзі Галини 
Куценко змагаються з бригадою школярів (секретар 
комсомольської організації інколи Віра Щнтиніна), 
яка теж готує насіння для майбутнього врожаю.

В. СЕМЕНОВА, 
секретар комсомольської організації кол
госпу імені Леніна.

с 1 Ірогопопівка Олександрійської о району.

Кому сказати 
добре слово?
— То ви п Лозувате, зна

чить? — шофер закриває двер
цята кабіни, пильно вдивляє
ться на дорогу. Там спроста 
не проїдеш — автомашин біля 
хлібоприймального пункту стає 
все більше і більше. — Буде 
краще, аніж на автобусі. Пря
мо ц поле повезу.

Іваіі' Микитович починає роз
повідати про Інших водіїв кол
госпу. Згадав і про Олек
сандра Манїту, сина Героя 
Радянського Союзу Архипа 
Маніли.

— Сашко теж шофер. А ше — 
заступником секретаря комсо
мольської організації колгоспу 
тепер він. 1 сільських спорт
сменів очолює...

У поле я одразу не потра
пив. Бо на центральній садибі 
колгоспу зустрів Олександра 
Манїту. Він бідкався, як до
ставити колгоспних волейбо
лістів у сусіднє село — маши
ни ж всі біля комбайнів.

Не встиг я ще й поговорити 
з Олександром, як поруч нас 
з'явимся Володимир Химчак. 
Він теж член комітету комсо. 
молу, відповідає за пресу. 
І оце прийшов до Олександра 
порадитись, про кого з моло-

дих хліборобів згадати в »бо
йовому листку». •блнсканц>, 
чиє ім’я поставити у вікні 
«Комсомольського прожекто
ра». В стінгазеті вирішили 
написати про молодого ком
байнера Олексія Козішкурта. 
Він уже намолотив 2705 цент
нерів зерна. А потім — про 
Василя Маиіту. шофера. Про 
нього буде добре слово в «бо
йовому листку». Він щодня 
перевозить від збиральних 
агрегатів по 440 центнерів іср- 
на. А його товариш В’тяліЙ 
Ковбасюк — по 370.

Зупиняємось біля жтрніи» 
«Комсомольського прожекто
ра». Тут вйдніеться кільки ка
рикатур. Критикуються молоді 
колгоспники, що працюють на 
скиртуванні соломи.

— Чим замінимо ці малюн
ки? — не Володимир Хнмчак.

— Проведемо рейд біля ком
байнів. па токах, на дориіах, 
що ведуть до хлібоприймаль
ного пункту. От і буде про ЩО 
писати...

М. ЛИТВИНЕНКО.
Колгосп імепі Фрунзе
Ульяновського ранову.
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1) Шведські соціал-демократі:.

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «МОЛОДОГО КОМУНАРА» ІЯ

Вол о ди мир Б АЗ И Л Е В С Ь К И И.

Іменем Вашим світи
(Кінохроніка з його життєпису)

Пам’яті безіменних, 
покликаних Революцією

З пахучого поля,
погожої днини, 

Гостинної хати 
ІДУ я до Вас,

Іду щогодини
На раду.
Вітри понад нами,

вітри понад Вами 
гасають.
Дерева і вруна 

невтримно і юно
Вони
Колисають.
Чманіють левади

під небом сліпучим,
І соняхи
квітнуть,
І це — неминуче?

(а Ви ж бо розквітли
у квітні...)
Іду я до Вас,

а соняхи сліпнуть 
від щастя.
Прощай, безтурбоття,

іду ніби спраглий 
до чаші.
А може, й не так,

бо день тулумбасить
У пружному 
зрості.
Іду як до моря,

Іду як до батька,
Не в гості.
З собою минулим 

сьогодні навіки 
Прощаюсь,
Щодня і щомиті

до Вас наближаюсь,
До Вас — 
наближаюсь.
Дивлюся уважно

у Ваші усміхнені 
очі.
Для кого жили?
Яким Ви були?
Затямити
Хочу. 
ОБЛИЧЧЯ В ОБЛИЧЧЯ.

- ЗІНИЦЯ В ЗІНИЦЮ
ВДИВЛЯЮСЬ,
ДО ВАС - 
НАБЛИЖАЮСЬ!

1. —
«Пам'ятаю, як ми втрьох. — 

Володимир Ілліч, Коняга 
(Л. Є. Гальпсрін — Н. К) і я 
стояли увечері на березі роз
бурханого Женевського озе
ра...»

П. К. Крупськв. 
На Женевському озері — 
Доокруж пітьма.
На Женевському озері — 
Хвилі в свинцевім розграТ, 
Він похмурий, Ілліч: 
Чужина, як тюрма.
Він нервує, Ілліч: 
Хмарна дума овнд
Заступає.
Ох, як скрутно без «Іскри». 
Плеханов Іде на розрив.
Все логічно і просто: 
Замоглн меншовицькі 
гасла...
Та невже ж це кінець? 
Ну, а він — відробив, 
відтрубив.
Та невже його іскра
В оцім закордонні 
загасла?
Глухо мовить Коняга — 
«Володимир Ілліч — це тупик, 
Ми програли сьогодні,
Нашу карту їх козирем 
бито.
Все логічно і просто: 
Завтра зчинять такий вони 
крик.
Що .ми змушені будемо
Хоч не хоч
Відступити.
1 тому пропоную — 
зараз пнїхать звідси — 
і все,
Оселитись в Берліні.
1 к дідьку партійну 
роботу.
Мов курай через доли 
несе нас по світу, несе,
Остонідло тинятись,
Позаяк є ще її інші 
турботи».
Ех, Коняга. Коняга.

дивак чоловік, 
Може, й правду ти кажеш. 
Та порадник із тебе 
поганий,
Вже гряде революція. 
Розпанахає навпіл пані вік,
І життя наше буде — 
Як постріл з нагана!
ВИБИРАЄМ НЕ МИ - 
РЕВОЛЮЦІЯ СТАВИТЬ 
В КАРЕ,
ВСЕ ЛОГІЧНО І ПРОСТО: 
РОБІТНИЧИМ ЗУХВАЛИТИ

СТЯГАМ, 
БУТИ ТРЕТЬОМУ З'ЇЗДУ! 
І БУТИ ГАЗЕТІ
«ВПЕРЕД!»
ВІН ЦЕ ЗНАЄ НАПЕВНО -
З АЧ Н Н АТЕЛ Б.
МИСЛИТЕЛЬ. 
ЗВИТЯЖЕЦЬ.

II.
♦ Віл приїхав тільки увечері 

на другий день, а вже ранком 
наступного дня разом зі свої
ми товаришами і Грімлундом 
бев V Стокгольмі».

Фредерік Стрьом.
І ось він стоїть на пероні, 
Стоїть на пероні п Стокгольмі, 
Уважний такий, примружений. 
Ласкаво світить 
навстріч,
Ліндхагену тисне руку. 
Ньормаиу тисне руку, 
Карлсону тисне руку 
I Чільбуму тисне теж.і) 
В потертому капелюсі 
(В руні парасолька темна), 
В пальті своїм довгополім, 
В ботинках непоказних.

Він схожий, мабуть, на клерка 
З нотаріусної контори,
Чи. може, на нролеіарія, 
Обтпженого дітьми,
В готелі на Дроттінгатан 
Портьє білобрнсий хмуриться, 
Зиркаючи зпідліб’я,
Пробує осягнуїь:
Хто він — шкільний учитель, 
Зайшлий авантюристки, 
Невдаха, а чи злочинець, 
Чи, може, дивак і все?
А він, на хіп-хап поснідавши, 
Борідкою сяє
куцою,
Втлумачує демократам 
Обов’язки і права. 
Він вибачається
гречно:
йому зараз дуже ніколи —•
На нього чекав
Росія,
Він мусить їй 
помогти.
«Не бійтесь за революцію,

Вона лише
починається.

Кадетам і октябристам
Ми скажемо завтра — зась» —
Він жваво жестикулює.
Він ііасміхає з Керенського,
ВІН СТВЕРДЖУЄ ВЛАДНО И 

РІЗКО - 
СВОБОДА.
БРАТЕРСТВО.
ХЛІБ.
А потім в своєму номері 
Товаришу Стрьому скаже. 
Промовить не без патетики 
Пророчі слова про ге.
Що справжня 

революція -* 
Локомотив Історії,
А машиністи в ньому — 
Справжні більшовики.
I будуть гудки прощання,
І будуть обійми дужі,
І будуть сердечні проводи
1 КВІТІВ — букет живий.
Стоятиме він у тамбурі
І трішечки засоромлено
Рукою змахне востаннє
Останнє своє «прощай».
А потяг — іде па північ,
А потяг — іде на північ.
Долає натужно відстані.
Замети,

ciiinf, степи, 
ПРОЩАЙ. ЧУЖИНА. 
НАЗАВШЕ.
1 ТИ ПРОЩАЙ, НОСТАЛЬГІЄ, 
НА НЬОГО ЧЕКАЄ
РОСІЯ,
ВІН МУСИТЬ ЇЙ 
ПОМОГТИ!

III.
«Зорі, які зорі сьоюднії А 

ви коли-небудь дивитесь на 
зоряне небо?»

(31 спогадів О. М. Коллонтай).
Холонуть С11ІІИ 

незнайомо знайомі,
У місячнім сяйві
Лисніє паркет,
В його кабінеті
У Раднаркомі
На фоні вікна —
Його силует.
Він дивиться в небо,
В мусянжовий обшир.
Високістю тиші
Наповнений весь,
Він мрійник напевно?
Він мрійник
запеклий!
Ви маєте рацію, 
містер УелсІ
Він дивиться в небо.
Він дивиться часто.
Теплішакиь очі
в замрії попік.
Він хоче Вам — долі,

2) Кампанелла,
3) Жан-Жак Руссо.

Він хоче Вам — щастя, 
Оцей непримітний такий 
чоловік,
I сходяться ІІННІ 
до нього довкола 
З усюдів далеких, 
віків і країн, 
То.ммазо дивак 2), 
Чернншевський Микола, 
Карл Маркс і женевський 

громадянин 3).
З надією дивляться 
Гості на нього. 
Ідуть навпрошки. 
Наступають з узбіч, 
А він усміхається , 
Тихо, нестрого, 
Звичайний такий 
Володимир Ілліч. 
Йому б відпочити 
сьогодні хоч трохи, 
Вітрам і деревам 
Чкурнути навстріч, 
ТА МІЦНО ЙОГО 
ПРИВ’ЯЗАЛА ЕПОХА, 
І дивиться-дивиться 
В НЕБО ІЛЛІЧ.

IV.
«Жахливо любив природу. 

Любив гори, ліс і заходи сон
ця. Дуже цінував і любіш по- 

. єднання фарб.
...Дуже любив весняні за

пахи...»
И. К. Коупська. 

Він міг блукати годинами 
Червне'вої днини в лісі, 
Гомони наслухаючи, 
Щебети, тишину. 
Він міг горілиць упасти 
На врун оксамит пахучий, 
І слухати просто неба 
Пульсуючий плин буття. 
Він міг, 
О як міг втішатися, 
Знайшовши грибок брунатний, 
Десь під загаслим ватрпщем 
Листя, а чи трави. 
Він міг не ждано спинитися 
Світліючи кожній знахідці — 
Кедровому горішку. 
Спалаху полуниць.
Він міг гасати наввипередки 
В селі на велосипеді. 
На ковзанах промчатнея, 
Дивуючи хлопчаків,
Він міг в городки розважатися, 
Ходити па полювання. 
І міг ііін пожартувати 
И посумувати міг.
Він міг змагатися в шахи, 
і просто сидіть иезрушно. 
Хмеліючи від Бетховена, 
Закам’яніти враз.
Він міг заспівати голосна 
Душевним таким 
Баритоном
Улюблену «Варшав'янку» 
І навіть — «Я вас люблю...» 
Він міг — о, багато міг він. 
Чого ж він не міг — не знаю. 
Пізнання секрети мудрі 
Підвладні були йому, 
Та. мабуть.

найдявовижнішс.
Що міг він. 
Сліпий від захвату.
Спивати

дими світання. 
Ясніть над простим зелом! 
О. не дивуйтесь молодо. - 
Десь прочитавши в спогадах, 
Що міг він вивчати пильно 
Листочка премудру в’язь. • 
Він був не просто 
Людиною, 
Він був ще й поетом, 
Люди.
Він був не поетом просто — 
Великим постом був!
Звідси беруть початок 
Дум його віщі строфи. 
Джерел його

чисте плесо,
Всіх звершень його 
добро, . ■ і
ТАКИМ ВІН ІДЕ 

ПО СВІТУ — 
НАЙБІЛЬШИЙ ПОЕТ 
ЕПОХИ, ,
І СВІТ ЗВІРЯЄ ПО НЬОМУ 
СВІЙ ДЕРЗНОВЕНИИ» КРОК!

V.
«Ленін не був добреньким, 

благодушним керівником, він 
надто'добре розумів історичну 
важливість, справи, якою керу
вав. і свою відповідальність за 
її долю».-'

Ерист Генрі. 
Він добрим не був ніколи. 
Ніколи не був таким. 
Сповита крівцею й болем 
Держава була за ним. 
Стояла за ним Держана 
Голодна, жахна,

тяжка, 
Та міцно її держала 
Надійна його рука. 
Гасали розбійні банди. 
Витоптували 

цей світ.
Щодня

пурпуровим бантом 
Кривавився їхній слід. 
І терпли

слова прощання 
Під куль смертоносний град. 
І надали в сніг

Кронштадт 
З останнім «За владу Рад!» 
А десь під гучне

«розтав вашу» 
Ставний І грізний, 
як чорт. 
Червоні полки

в атаку вже
Жбурляв

Микола Щорс.
І мчать вони

з ревом, висвистом, 
Навалі,тій, страшний »Рнбій, 
Ще мить —

І над сіепом звихриться 
Бій.
Надсадно повзе Антанта 
Із ненавистю в очах,

5 есірвяиязя 1Я<И) року

1 знов земля —
не в Атланта,

А в Леніна 
на плечах!

І часто (для революції! —
Не сидять пороги, не сплять...) 
КРИЧАЛО

НА РЕЗОЛЮЦІЯХ 
ПРАВЕДНЕ — РОЗСТРІЛЯТЬ! 
НЕДЕШЕВО І НЕДОРОГО - 
ЖОВТНЕВА

КРУТА ЦІНА, 
ВІН ДОБРИМ НЕ БУВ

ДЛЯ ВОРОГА - 
ОДЕРЖУЙ ЗА ВСЕ СПОВНА!

VI.
«Дуже емоціональний. Всі пе
реживання були емоціональні. 
Вразливий. Реагував Дуже 
сильно».

Н. К. Крупська. 
Ким глиб його серця зміряно? 
Ким ніжність його осягнута? 
Збираємо по зерняті 
Діла його і слова...
Розруха. В Поволжі — голод, , 
А він, '

безсонням катований,
Пише листа до Горького — 
«Ол. Максим. — допоможіть! 
Благаю Вас — неодмінно 
Зверніться ви до Уелса, 
І до Бернарда Шоу,
Якщо можливо. — теж. 
Нехай попи

посприяють 
Збору у фонд голодних, 
Голодним тоді напевно 
Більше перепаде».
О скільки їх незагублених. 
А скільки їх незбережепих 
Писульок,

листів, записочок
В ЦК і Політбюро:
Про дрова для літератора, 
Про масло для тяжко хворого, 
Про одяг для полоненого. 
Про пільги для дітлахів. 
Боліли йому до відчаю 
Сирітство чуже і горе, 
Вдовиної долі скнпень, 
Злидарства гіркий полин.
Запало йому у душу 
Тяжке безголів’я

світу,
і в серці його 

прокільчнлося
І мрією 
проросло. ,
Слів його

смолоскипи 
Пронизують прірву ночі, 
Владно гримить 

над нами
Голос його 

живий.
ЙОГО НЕ ПЕРЕІНАКШИТИ, 
І НЕ ПЕРЕЛИЦЮВАТИ,
БО ВІН ОТАКИЙ, ЯК ПРАВДА,
А ПРАВДА -

ТАКА, ЯК ВІН.

ЗГІДНО з рішенням ЦК 
КП України Інститут іс

торії партії ЦК КП України 
І Політвндав України го
тують до випуску в світ ук
раїнською мовою масовим 
тиражем Повне зібрання 
творів В. І. Леніна у 55 то
мах (5-е видання). До нього 
увійде вся ленінська літера
турна спадщина, усі відомі 
праці, які вже були надру
ковані в попередніх видан
нях, а також в окремих 
збірниках, протоколах в’їз
дів І конференцій, у періо
дичній пресі.

До 5-го видання Повного 
зібрання творів В. І. Леніна 
включено не тільки закінчені 
праці й виступи вождя, алеї) 
підготовчі матеріали до них 
(плани, тези, конспекти) та 
його листи, записи, телегра
ми. тощо. Всього друкувати
меться майже дев’ять тисяч 
ленінських творів І докумен
тів. з них 1070 — вперше ук
раїнською мовою. Багато 
матеріалів, котрі раніше 
друкувалися частково, а но
вому виданні з'являться пов
ністю.

Так, наприклад, у 4, 5, б, 
10, 38 та в інших томах міс
титимуться нові матеріали, 
які характеризують діяль
ність Леніна по виробленню 
першої і Другої програм 
партії, статуту, матеріали 
про будівництво соціалізму, 
висловлювання вождя про 
зовнішню політику держа
ви. міжнародний робітничий

VII. . -
«Висоти не боявся — в го- 

• -jiax ходив «по самому краю».
І і. К. Кйупська.

Живемо.
Спішимо.

Червонієм нечасто, 
Ним боронячи часом 

дріб’язкове «своє». 
Роївеснілл Земля

в пожаданому щасті 
Солод чистого трунку
, -■• з джерел його п е.

Вишумовують зливи
на щедрій планеті,

Сонце возом оранжевим
Котить навстріч.
Ну, а він поміж пас —
У незміннім кашкеті. 
Дорогий < ласкавий 
Володимир Ілліч.
А було ж —
Збиткувались сибірські морози. 
Самота,

німота, чужина та тюрма, 
Висоти не боявся — 
Крізь недолю і грозн 
Йому жевріла завше 
Надія сама.
І коли спалахнула земля 
пурпурово.
(І Колчак, І Денікін, і бунг 

на фортах!).
Висоти не боявся — непокорою 

слова
Піднімав злидарів

під нескорений стяг! 
Бешкетують ні гри

у блакитнім розмаї, 
Потаємііим спасибі

• • тепліє душа,
Скільки раз він ходив 
По самісінькім краю, 
На рокооаній грані.
На лезі ножа!
Забуваєм про це.
Забуваємо часто.
На котурни зіп'явши 

дріб’язкове «епос», 
Розпесніла Земля

в пожаданому щасті, 
Солод чистого трунку

з джерел його п'є.
Прихиляйтесь до нього,

і- в погоду й негоду.
Не вінки, а серця

до підніжжя кладіть. 
ВИСОТИ НЕ БОЯВСЯ - 
МУДРИЙ РЕЧНИК НАРОДУ. 
НЕДАРМА Ж НА НАЙВИЩІЙ

В 1.1’111 НІН
СТОЇТЬ!

VIII.
Хто ти еси апостол,
Чи може, владар всеможннй? 
Збагнути нам Ваг. непросто, 
А не збагнуть — не можна. 
Прапором Вашим кільчитьси 
Вруно чужої долі.
Іменем Вашим світиться 
Кожна травинка в поні. 
Сядьте побіля нього, 
Знехтуйте ситий спокій. 
Висвітлить нам дорогу 
Світич ЙОГО ВИСОКИЙ, 
На велелюдний простір 
Виведе переможно, 
Збагнути його непросто, 
А не збагнуть — не можна. 
Всесвіт на нього струпиться, 
Нині він — вісь земна, 
Навколо нього крутиться 
Далина!
Чуєте, трубно кличе 
Сурма його лунка. 
Славне його обличчя, 
Рвійна його рука?
Випаде честь кому пай 
Перепинити час?
НА СТЯГАХ ЯСНИХ КОМУНИ 
ПРОФІЛЬ ЙОГО І ФАСІ

«ажшлвм шмявмммммнм

І комуністичний рух: «На
черк окремих пунктів прак
тичної частини проекту про
грами», «Первісний варіант 
аграрної частини і заклю
чения проекту програми»,' 
запис І 1 И абзаців першого 
проекту програми Плехано
ва і начерк першого абзацу 
теоретичної частини програ
ми (том 6).

До роботи над Повним 
зібрання^ творів В. І. Лені
на залучені найбільш квалі
фіковані перекладачі Украї
ни. Видання оформлятимуть 
кращі художники республі
ки. Уже цього року читачі 
одержать перші чотири томи 
цього видання.

Крім перших томів Повно
го зібрання творів В. І. Ле
ніна, Політвндав України 
незабаром випустить україн
ською, мовою ряд тематич
них збірнихів ленінських 
творці. Це. насамперед, «Про 
єдність партії», «Про міжна
родний робітничий і комуніс
тичний рух», «Про культур
ну революцію». А книга 
«Про радянську соціалісти'!- ■ 
ну демократію» вже вийшла 
в світ.

Напередодні ленінського 
ювілею буде завершено пи
ляння 40 окремих праць В. І. 
Леніна з масової серії, пе
реважна частин,! яких уже 
випущена видавництвом. Се
ред них — «Квітневі тези», 
«Марксизм і повстання», 
«Великий почин», «Про дер
жаву», «Завдання Спілок мо 
лоді», «Три джерела І три 
складові частини марксиз
му», «Партійна організація І 
партійна література» і бага
то інших. Для наймолодших 
читачів ленінських праць— 
учнів середніх шкіл — ви
давництво випустило яскра
во офопмлену серію праць 
В. І. Леніна, яка складає
ться з 12 брошур.

Цього року вийдуть у світ 
святково оформлені збірни
ки «В І. Ленін. Про Украї
ну» (друге видання в двох 
книгах) ти «В. І. Ленін І ук
раїнський народ» (докумен
ти І матеріали).

Важливе місце в ювілейно
му плані посідають пере
кладні й оригінальні праці 
про різні етапи життя і ді
яльності вождя. Українською 
мовою видавництво випус
тить у 19С9 році перші два 
томи п’ятитомника' «Спогади 
про В. І. Леніна», а також 
окремі брошури зі спогада
ми Н. К. Крупської, Г. І. 
Петровського, Д. І. Улг.яно- • 
ва, М, 1. Ульяиової, В. О. 
Карпінського.

Великий Інтерес для чита
ча становлять альбом-вн- 
ставка «В. І. Ленін», який 
вже пийіиов у світ, путівник 
по Київському філіалу Цент
рального музею В. І. Леніна 
та буклети «Музєй В. І. Лс- . 
піна. Київський філіал».'Всі 
ці видання надходять або ж 
надійдуть найближчим ча
сом до книгарень.

О. МЛЗУРЦОВ, 
директор облкниго- 
торгу.
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І
І

і Іїм Тоня і
іАнтоніна, І
І
і
І
Іщо за рік

І
В. ГРЕБЕНЮК

забути про все і заснути. Сон не йде. Пе« 
ред очима стоять подруги по роботі, заві- 
дуючий фермою Володимир Петрович Сноп* 
ко, Марія Денисюк, Ганна Залізняк...

— Погоже так, Тонго. Ти у всіх на виду. 
Орден Леніна у пас не 
Професори, академіки 
одержують.

Що вона могла їм 
відповісти? Слухала 
справедливі докори, 
тільки блідло обличчя. 
Не так-то просто бути 
у всіх на виду. Роз
горнеш газету—стат
тя або фотографія. 
Розхвалюють, яка ти 
працьовита, та як у 
тебе корови закохані

( кожному дають, 
ті не завжди його

шпальти, докірливі очі сестри. Вона також 
працювала на фермі і не менше Тоні пе- 

• режнвала невдачу.
Змарніла, засмучена, прийшла ранком 

на ферму. Дівчата вже гримотіли діііпп- 
цями, перегукувалися, розганяючи враніш
ню сонливість. Г' " 
корів. Додумалося: «Чи не доведеться нам 
розлучитися? Я краще в лайку буряково- 
дів...» Навіть не чула, замислена, як підій-

З стор.

тебе корови закохані — 'Самі до дійниці 
біжать. А на фотознімку, зробленому під 
час районної наради передовиків, знову ти. 
У святковому одязі з орденом на грудях. І 
підпис: «Краща доярка району, колгоспни
ця артілі імені Горького комсомолка Анто
німа Бондар».

Постійні зльоти, наради, обмін досвідом, 
поїздки. А тут ще сімейні ускладнення. На
дійніш батько не зумів зберегти сім’ю, по
дався десь у пошуках «довгого» карбован
ця, одружився там вдруге.

Все це позначилось на роботі. Коли під
бивали підсумки, то виявилося, 
Антоніна ледве-ледве одержала від кожної 
корови по 3000 кілограмів молока. Для ра
йону показник непоганий, та все ж для неї, 
Антонівн Бондар, віп не підходить, бо є в 
області доярки, які вже переступали чоти
ритисячний рубіж.

Ось чому не спалось Антоніні. Постава
ли перед очима знайомі обличчя, газетнії

Між іншим, бачив я‘вчора Андрія 
Петровича. Поговорили з ним. Чому б тобі 
не подати заяву до партії? І я, і він дамо 
рекомендацію.

Ог і новіша: Андрій Петрович Богачук, 
підполковник запасу, найповажніша люди- 

Підійшла до своєї групи па. па селі, дає рекомендацію в партію. Зна- 
- тг.. ... -------------- ----- чпть, вірять в неї люди, то яке ж вона має

право не вірити в свої сили?
Кандидатський стаж Антоніна Бондар 

підкріпила значними виробничими досягнен
нями. Знову було чути на фермі її дзвін
кий сміх, а її прізвище знову відкривало 
список передових доярок.

Життя налагодилося. Закінчила восьми
річку, бо не до навчання було в дитинстві: 
п’ятнадцятирічною дівчинкою пішла працю
вати, щоб допомогти осиротілій після війни 
сім’ї. Щоразу Тонго обирають депутатом 
сільської та районної Рад, членом райко
му комсомолу.
■ Я зустрівся з Антоніною Бондар у неї 
вдома, в чепурному будиночку на околиці 
Великих Трояпів. Господиня запросила до 
світлиці, чистої і прохолодної. В розмові 
жваво брали участь завідуючий місцевим 
клубом комсомолець Віктор Копієвськнй та 
працівник Ульяновського райкому комсо
молу Петро Шарандак.

Петро поцікавився:
— Тонго, а от які причини вашого успі

ху? Адже корови на фермі у всіх доярок 
однакові, корми однакові, є чимало доярок, 
які працюють в тваринництві удвічі більше 
вас.

Антоніна ледь помітно усміхнулася.
— Мені важко відповісти. На мою думку, 

найголовніша причина успіху — ставлення 
до праці.

шов завфермою. Поклав на плече руку.
— Знаю про що думаєш, дочко...
Зумів Володимир Петрович прокласти 

вірну стежку до серця Антонівн.
— Ти, дочко, не думай, що подруги тобі 

злого зичать. Придивися до них, розмір
куй над їхніми та своїми вчинками. А вдо
ма?.. Що ж, світ клином не зійшовся...

І від того батьківського «дочко», і 
теплої руки па плечі посвітліло в очах 
Антонівн. Згадалося, як по черзі догля
дали дівчата її корів, коли вона була па 
виставці у Москві, коли їздила з делега
цією працівників сільського господарства в 
Болгарію.

Паче цс було вчора. Згадалося, як захоп
лено світились очі подруг, коли розповіда
ла їм про закордонних друзів.

— Ні-ні, Володимире Петровичу, я на
віть не думаю... — І, почервонівши, за
кінчила, — я розумію, вас, Володимире 
Петровичу. І дякую вам...

від
У

Арутвол^
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Користуючись шаховою термі
нологією, скажемо, іцо для кі
ровоградської «Зірки» дебют у 
зустрічі між нею і футболістами 
Сєвєродонецької о «Хіміка», яка 
проходила в Кіровограді 3 серп
ня, склався дуже вдало. Ще не 
встигла секундна стрілка зроби
ти повне коло після стартового 
свистка, як господарі поля від
крили рахунок. Сталося це так: 
гості розіграли м'яч з центра, 
зробили грн-чотири передачі І 
втратили його. Захопивши м’яч 
на своїй половині поля, кірово- 
градці здійснили швидку багато
ходову комбінацію, яку завер
шив Віктор Ступак.

Початок справді багатообіняю- 
чий. Тим більше можна було 
розраховувати на великий усні« 
наших земляків, тому що вони І 
після забиюго гола грали тем
пераментно. винахідливо, а гості 
розгубилися, були приголомшені 
несподіванкою.

Так. майже протягом усього 
першого тайму ініціатива була у 
кіровоградців. Але нападаючі, 
як це часто буває, хибували не
точними ударами по воротах.

Міттельшпіль пройшов у рів
ній боротьбі. Спортсмени Сєвє
родонецька отямилися, самі час
то І гостро почали атакуоатие 
загрожуючи воротам «Зірки», 
і ендшпіль був за гостями. Де
далі їх атакуюча міць зростала. 
Та зрівняні рахунок їм заважа
ло кілька обставин: по-перше, 
наші захисники, як завжди, гра
ли непогано; по-друге, гості так 
само, як і кіровоградці, здебіль
шого били повз ціль, а по-третє, 
на висоті виявився воротар Іван 
Барамба. він кілька раз рятував 
св<чо команду від гола.

Таким чином, намагання грав
ців «Хіміка» уникнути поразки 
не принесли їм бажаного Ре
зультату, Здобувши два очка, 
«Зірка» закріпилася на другій 
сходинці турнірної таблиці.

Попереду в «Зірки» особливо 
відповідальні поєдинки. Після
завтра вона прийматиме харків
ський «Металіст», після цьо
го — чотири зустрічі на виїзді 
з льв'вськими «Карпатами» (іі. 
серпня), тернопільським «Аван
гардом» (14). Хмельницьким 
«Динамо» (18) І львівськими ар
мійцями ('12 серпня). Побажаємо 
нашим землякам провести ці 
Ігри успішно.

Дублюючі склади «Зірки» 1 
«Хіміка» зіграли напередодні з 
рахунком 2:1 на користь госпо
дарів поля.

Подаємо результати матчів 
між іншими командами підгру
пи: «Кривбас» — «Металіст» — 
0:0, " . ' 
0:0. «Буковина» 
са) ' .' г
нобудішіик» — 1:0, «Локомотив* 
(Вінниця) — «Локомотив» 
(Херсон) — 1:1. «Дніпро» —•
«Металург» — 3:0. «Автомобі
ліст» — СКА (Львів) — 2:0, 
СКА (Київ) — «Авангард» — 
4:0, «Десна» — «Динамо» — 0:0, 
«Будіпельник» — «Азовсць» — 
3:1.

На сьогодні турнірна таблиця 
має такий вигляд:

Jf-

«Таврія» — «Шахтар» *-* 
_____ СКА (Оде- 

1:0, «Карпати» — «Суд-

ПОЖИТОК

мільйони
_ всіх наших 
ДЛЯ ТОГО, іцоб

JL_.......

Місце зустрічі—Рига
Столиця Латвії, повідомляє кореспондент ТАРС, 3 серпня гос

тинно зустріла посланців молоді Європи, Азії, Африки, Латин
ської Америки. Bonn прибули на IV міжнародні літні студент
ські курси. Гема курсів — «В. 1. Ленін, наука, осиіта і суспіль
ний прогрес».

Міжнародні студентські курси в нашій країні сгалн вже доб
рою традицією. Перші такі курси відбулись майже десять років 
тому в Гурзуфі. Потім студенти з багатьох країн збирались у 
Києві, Ленінграді. Нині ці курси проводяться u Ризі — найбіль
шому студентському центрі Прибалтики.

Відкриття курсів відбулось у Латвійському державному уні
верситеті. Першу доповідь «В. 1. Ленін — великий революціонер, 
теоретик, людина» зробнп заступник директора Інституту марк- 
сизму-леиінізму при ЦК КПРС А. А. Соловйов. Потім присутні 
о великою увагою прослухали виступи асистента кафедри пла
нування Вищого економічного інституту імені Карна Маркса в 

• Софії Крнсто Опрова і представника студентства Непалу 
Чаидрп Део Джоші. ,

Увечері в Латвійській художній академії відбулася зустріч 
учасників міжнародного форуму з студентами Риги.

Студентські

Я ще не бачив їх в об
личчя, не знав навіть прі
звищ. І все ж відчував 
якусь симпатію до цих 
хлопців, бо про них мені з 
теплотою розповідали в 
артілі «Дружба» Компа- 
ніївського району, пока
зуючи нове приміщення 
десятирічки, яку гі спору
дили минулого літа, зга
дуючи їх пісні і танці,

Коли зайшла мова про 
студентський будівельний 
загін з секретарем Компа- 
ніївського райкому комсо
молу А. І. Коротченком, 
він теж підтвердив:

— Хороші хлопці. Це 
вже другий рік працюють 
у нашому районі.

Потім запропонував за
їхати до них у загін в село 
Полтавку, де цього року 
споруджують пташники у 
спеціалізованому госпо
дарстві.

Якихось десяток хвилин 
— і Полтавка розпростер
ла перед нами довгі прямі 
вулиці. На центральній, по
ряд з двоповерховим бу
динком, на щоглі — пра
пор. Це і є табір будівель
ного загону львівських сту
дентів «Говерла-69». Тут 
затишшя: всі на роботі. 
Лише квапляться Марія 
Павлик, Ольга Бідяк і Та
мара Чуйкова, готуючи
обід. Адже їм до вечора 
треба встигнути що й свят
ковий пиріг спекти, бо 
сьогодні не зовсім зви
чайний день. Сьогодні — 
Любомиру Мудрику спов
нюється двадцять 
вихованцю їхнього 
дев’ятикласнику 
Червповському — 
цять.

три, а 
загону 

Миколі 
сімнад-

с. Великі Троянн 
Ульяновського району.

ПРОМІННЯ
НА

А за селом 
ють кельми. 
Мандра,

видзвоню-
Василь

Борис Торгон- 
ський, Любомир Мудрик, 
студенти Українського по
ліграфічного інституту іме
ні Федорова, як і їх друзі, 
зводять стіни пташника під 
керівництвом майстра, сту
дента політехнічного інсти
туту Леоніда Литвинчука. 
Робота спориться. Ще тиж- 
день-два — і стіни бу
дуть готові.

Вечорами будівельники 
стають артистами. І тоді 
линуть над Полтавкою піс
ні, тоді молоді хлібороби 
аплодують і сміються, слу
хаючи гуморески, які вда
ле читає студент Богдан 
Жушма.

Коли згодом я зустрівся 
з начальником обласного 
штабу студентських буді
вельних загонів Мироном 
Гладуном, він розповів, що 
студентські загони всюди 
основну роботу по будів
ництву поєднують з куль
турно-виховною. Так, у Ту- 
рії Новомиргородського 
району, загін Львівського 
державного університе
ту, який споруджує Буди
нок культури, дав великий 
концерт, присв я ч е н и й 
25-річчю звільнення Льво
ва від німецько-фашист
ських загарбників. Загін, 
що працює в Компаніїв- 
ському районі, дав уже 
чотири концерти.

Студенти споруджують 
в основному школи, клу
би. Працює 735 чоловік. 
Вони мають 
дівсльних робіт на міль
йон двісті тисяч карбован
ців.

школи, клу-

виконати бу-

ft, цвях.

Коли ми після роботи повертаємося додому в село, то воно 
зустрічає нас гирляндами спілих плодів. Отже, прийшли жни
ва >і до колгоспного саду. Завтра запашні дарунки природи 
заповнять цехи нашого заводу, дівчачого заводу, як жартома 
тут кажуть. І дійсно, у нас працює багато дівчат. Га ще й як 
працюють! Комсомолки Люба Мартыненко, Гоня Повалій, Лю
да Безпалько постійно перевиконують планові завданий. Соко
вий цех, в якому четвертий сезон трудиться Катя Внхрпст (фо
то вгорі), вже виконав два річних плани по виробництву виш
невого соку.

Продукція нашого заводу відома й за рубежем, зокрема в 
Німецькій Демократичній Республіці. Вимоги до неї високі. 
Ретельно оглядає кожну банку старший майстер Валя Прнбиг- 
кова (фото внизу). Після закінчення Мічурінського техноло
гічного технікуму вона приїхала до нас. Зміна, якою керує Ва
ля, планові завдання виконує на 120—іЗи процентів.

Коли ви візьмете в руки банку запашного соку і прочитаєте 
на етикетці «Цнбулівськпй плодоовочевий консервно-сушиль
ний завод», то знайте, що ці етикетки наклеєні Галею Осад- 
чою і Любою Василенко. А якщо вам пройдеться до смаку на
ша продукція, добрим словом згадайте лаборанток Любу Сит
ник, Ніну Шаповал та Надю Стснько, згадайте ’ 
дівчат з консервною, які сьогодні працюють 
зберегти вам на зиму сонячне проміння.

Н. ГУДЗЬ, 
секретар комітету комсомолу Ци
булі вського консервно-сушильного 
заводу.

Фото В. СЛАВИКОВСЬКОГО
Олександрівський район.

Б і 1 П 0

«Дніпро- 15 6 5 3(1
«Зірка» ІЗ 7 5 33
СКА (К) 10 12 4 32
«Автомобіліст» 12 7 7 3f
«Локомотив» (X) 9 11 U 29
«Металіст» 10 9 7 29
«Металург» 10 9 7 29
«Карпати» 10 7 fi 27
«Тазрія» 8 10 8 2ft
«Суднобудівник» 8 9 а 25
«Буковина» 8 !) 9 25
«Хімік» 8 8 10 24
СКА (О) 10 4 12 24
«Будівельник» 6 12 8 24
«Кривбас» 9 « 10 24
«Локомотив» (В) 0 11 8 23
«Десна» 7 8 11 22
«Авангард» 5 11 ІО 29
«Азовець» 8 4 11 29
СКА (Л) 6 8 12 29
«Динамо» Г> 10 і! 20

«Шахтар» fi 8 12 20

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 5 серпня. Гіеріпа' 
програма. ІО.СО — Новини. (М)! 
10.15 — Для школярів. »Зелена 
ракета». (Алма-Ата). 10.45 — 
«Комуніст з Уралмашу».' Теле
нарис. (М), 11.15 — Для дітей. 
»Ведмежа Війні Пух». (К). 12.15 
— Телевісті. (К). 12.25 — Кіно
журнал та художній фільм «Ще 
раз про кохання». (Кіровоград). 
17.00 — Друга літня спартакіа
да дружніх армій. Вільна бо
ротьба. (М). 18.00 — Телевісті.
(К). 18.20. — Мультфільм «Як 
стати великим». (К). 13.30 —
Культура мови. (К). 19.00' —
«Джерело натхнення». Образ 
В. І.. Леніна в творах одеських 
художників. (Одеса). 19.30 — 
«Оперні співаки в кіно», (К). 
20.30 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.15 — '«Майстри
екрана». '«Софі Лореп», ‘(М). 
22.45 — «На марші Спартакіада 
профспілрк». (М). 23.15 — Нови
ни. (М). .

СЕРЕДА, С серпня.
Новини. (М). 10.15 — Для дітей. 
«Театр «Дзвіночок». (Іжевськ).
10.45 — Г. Успенський. «Звичаї 
Розтеряєвої вулиці». Телеспек
такль. Частина перша. (М). 
12.15 — -«Ровесник». (Донецьк).
12.45 — Телевісті. (К). 12.55 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 13.00 — Кіножурнал та 
художній фільм «Запах миг
далю». (Кіровоград). 16.45 — 
Новини. (М). 17.00 — Для дігей. 
«Веселий ріжок». Телефільм. 
(К). 17.20 — Головна вулиця. 
(Ужгород). 18,00 <— Друга спар
такіада дружніх армій. Легка 
атлетика. (М). 19.00 — Інформа
ційна програма «Час», (М). 
19.30 — Програма кольорового 
телебачення. Міжнародна това
риська зустріч з футбола 
СРСР — Швеція. (М), В перер
ві — передача «Літо хлібороб
ське». (К)‘. 2І.І5 •- «Кавалер 
золотої зірки». Кіноварне. 
(Харків). 21.25 — Кіножурнал

та художній фільм «Запах миг
далю». (Кіровоград).
Ц ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК. 5 серпня. 10.00 — 

Новини. (М). 10.15 — Для школя
рів. «Зелена ракета». (Алма- 
Ата). 10.45 — «Комуністи «Урал
машу». (М). 11.15 — Для дітей. 
«Ведмежа ВікнІ-Пух». (К). 12.15 

•— Телевізійні вісті. (К). 12.25 — 
Художній фільм «За чотири кро
ки від безконечності». (К). 17.00
— Художній фільм «Твій сучас
ник». 1 серія. 18.00 — Телевізій
ні вісті. (К). 18.20 — Мультфільм 
«Як стати великим». (К). 18.30
— «Культура мови». (К). 19.00
— «Джерело натхнення». »Об
раз В. І. Леніна в творах оде
ських художників». (Одеса). 
19.30 — Фільм-концерт. 20.30 •— 
Програма «Час». (М). 21.15 — 
«Майстри екрана». (М). 22.45 — 
*На марші — Спартакіада 
профспілок». (М). 23.15 — Ііо- 
вини. (М).

СЕРЕДА, в серпня, 10.00 — 
Новини. (М). 10.15 — Для дітей.

•«Театр «Дзвіночок». (ІЖснськ>. 
10.45 — Г. Успенський — сЗвік 
чаї Розтеряєвої вулиці». Теле-« 
спектакль. (Частина перша) 
(М). 12.15 — Для школярів.'«Ро« 
весипк». (Донецьк). 12.45 — Тс« 
левізійні вісті. (К). 12.55
Фільм-концерт «Балетна фанта» 
з'я®- (К). 16.45 — Новини. (М), 
17.00 — Для дітей. 
«Веселий ’ 
«Головна 
18.00 — 
дружніх 
Програма 
Програма ___

21 ї’’ — Актуальний 
екран. 21.35 — Телефільм «Док
тор Солт від'їжджає»

Телефільм 
... і7.20 
(Ужгород), 

Спартакіада 
(К). 19.00 —

19.30 —

ріжок». (К). 
вулиця».
Літня
армій, і..,. 
»Час». (М). ___
кольорового телеба-

екран. 21.35 Телефільм «Док-



Орбіти супутника

сила урів-КОСМІЧНИХ
кораблів

4 стор. „Молодий комунар“ 5 серпи» I960 року

ДЛЯ допитливих

БЮЛЖНй
ФІЛЬТРИ

(РАТАУ).

«Ж

(>'£) Наша адреса і телефони

яким 
одн-

мапппіам 
вважають

являються 
глибинок; 

С СТІНКИ І 
: звичайно 

грунтах і

Харків- 
імені

ІЮДИНА І РОБОТ

/"--------- -- ,,и ------------ --
У КОЖНОГО супутника Землі, 
" створеного для виконання пев
них завдань, свій неповторний 
шлях. Перші супутники, призначе
ні для дослідження ближнього кос
мосу, вчені направляли на схід. І 
цс не випадково. На кожен кіло
грам ваги супутника, виведеного на 
орбіту висотою 200 кілометрів, стар
това вага ракетп-носія повинна До
рівнювати 30 — 50 кілограмів. А це 
означає, що для супутника вагою в 
одну тонну стартова вага ракети- 
носія повинна бути 50 тонн, Евср-

гія згоряння палива витрачається на 
підйом супутника І на розгін його 
до першої космічної швидкості — 
7,9 кілометра иа секунду. При за
пуску супутника на схід, можна до
битися економії палива, бо розга
няти супутник можна до швидкості 
меншої, ніж перша космічна. Швид
кість, якої не вистачає, подарує нам 
Земля: обертання нашої планети 
здійснюється із заходу на схід. Для 
екватора, довжина якого 40 тисяч 
кілометрів, лінійна швидкість обер-

тання Землі дорівнює близько 480 
метрів за секунду. Значить, якщо 
запускати супутник з екватора и 
напрямку на схід, треба надати Йо- 
му швидкість близьку до 7,4 кіло
метра на секунду, а решту — 0.5 
кілометра иа секунду — дає Земля, 
обертаючи стартовий майданчик, ра
кету і супутник.

Така орбіта називається еквато
ріальною. а огляд земної поверхні 
в цьому випадку обмежений облас
тями, розташованими вздовж еква
тора. Для метеорологічних супутни
ків вона не вигідна, тому такі су
путники виводять на орбіти, що 
проходять над полюсами Землі, і їх 
ітлоінпна перетинає площину еква
тора під прямим кутом. Площина 
орбіти супутника залишається неру
хомою в просторі, а Земля, обер
таючись, відкриває для огляду з 
супутника все нові іі нові ділянки. 
За 12 годнії з супутника можна ог
лянути всю земну кулю. Хоча еко
номії палива при виведенні такого 
супутника немає, бо не використо
вується обертання Землі, цей недо
лік компенсується повним оглядом 
земної поверхні.

Орбіти супутників, що відрізняю
ться від полярної та екваторіальної, 
нахилені під різними кутами до 
екватора, в цьому випадку швид
кість обертання Землі частково ви
користовується.

Супутник, виведений на висоту 
200 кілометрів зі швидкістю 7,9 кі
лометра на секунду, буде рухати
ся по коловій орбіті, в центрі якої 
знаходиться Земли. Л якщо збіль
шити швидкість руху супутника? 
При швидкості, більшій 7,9 кіломет
ра на секунду, відцентрова сила бу
де більша сили тяжіння. Тому су
путник почне віддалятися від Зем- 

е. піднімаючись проти ДІЇ 
тяжіння, він губить свою

енергію, а значить, 1 швидкість. По
дібно каменю, підкинутому вгору, 
що губить спою швидкість в проти
борстві з земшгм тяжінням і кі
нець кінцем падає, супутник, почав
ши віддалятися від Землі, повністю 
витративши свою надлишкову енер
гію, знову повертається в поперед
нє положення, найбільш близьке до 
Землі. Рух супутника буде проходи
ти вже по еліптичній орбіті. Чим 
більше швидкість у початковій точ
ні відрізняється від першої косміч
ної, тим віітяі нутішнм буде еліпс, 
но якому рухається супутник.

Із збільшенням відстані від Землі 
сила тяжіння зменшується, тому 
швидкість обертання _
навколо Землі повинна бути мен
шою, щоб відцентрова 
поважилася з силою земного тяжін
ня. Виникав «парадокс супутни
ка», який полягає в тому, що су
путник, відчуваючи гальмування у 
верхніх шарах атмосфери, починає 
рухатися швидше. Цей парадокс 
пояснюється тим, що при гальму, 
панні спочатку супутник, уповіль
нюючи рух, наближається до Зем
лі, тобто падає. Потенціальна енер
гія або енергія стану переходить в 
енергію руху І, значінь, швидкість 
наростає. Висота орбіти понижує
ться — швидкість руху супутника 
росте. Ллє не продовжується до то
го часу, доки приблизно на висоті 
близько 150 кілометрів, де ОІІІр по
вітря різко збільшується, супутник 
втрачає швидкість і входить у щіль
ні шари атмосфери, В залежності 
від конструкції він або "Здійснює 
спуск, або згоряє, як метеор.

На висоті порядку Зо тисяч кіло
метрів швидкість, що необхідна для 
колової орбіти супутника, стає та
кою. іцо один оберт навколо Зем
лі триває 21 години.

Якщо такий супутник запущений 
над екватором і рухається з захо
ду на схід, то кутові швидкості ру
ху Землі і супутника будуть рівні. 
Супутник ніби повисне над одним і 
тим же районом Землі. Використо
вуючи такий супутник в цілях 
зв'язку, можна обслуговувати ра
діозв'язком і телебаченням майже 
половину земної кулі. Такі супутни
ки називаються стаціонарними або 
такими, шо знаходиться на стаціо
нарній орбіті.

Супутник, який виводиться на 
24-годнпну орбіту, але не над еква
тором, буде рухатися під кутом до 
нього. Видимий рух супутника буде 
коливальним до півночі і півдня від 
екватора. Орбіта такого супутника 
називається синхронною, або одно
часною, тобто вказує, що він обер
тається одночасно з Землею, не 
здійснюючії коливань біля екватора.

Запуск супутників зв’язку па ста
ціонарні орбіти вигідний для тих 
держав, які лежать в районах. Ш<> 
прилягають до екватора. Країни, 
які знаходяться в помірному поясі 
і пролягають за полярне коло, 
повинні використовувати дещо інші 
орбіти супутників. Прикладом мо
же служити радянський супутник 
«Молиня-і». Цей супутник рухає
ться по орбіті, що має нахил 65 
градусів до екватора, і це дозволяє 
йому »находитися над територією 
Радянського Союзу довгий час. Для 
продовження сеансів зв’язку по 
гсіґі країні супутник запускається 
на дуже витягнуту еліптичну орбіту 
з апогеєм 40 тисяч кілометрів.

Враховуючи призначення супутни
ка і його спеціалізацію, йому і оби
рають відповідну орбіту.

Іван ЄВГЕНЬЄВ, 
науковий коментатор АПН

ї? житлово-експлуатаційній конторі 
и Л«16 по Ново-Башилівській вулиці 

Москви обладнаний експерименталь
ний об’єднаний 
пункт. Встановлена 
дозволяє вести 
комплексом інженерних споруд в -де
сяти будинках.

Звідси диспетчер може контролю
вати роботу теплових (боіілсріпіх) 
пунктів, водопідкачуючпх установок, 
слідкувати за рухом ліфтів, вмикати 
і вимикати освітлення в під’їздах, 
на сходах і інших місцях загального 
користування. Сигнали па пульті спо
віщають диспетчеру про появу газу 
чи диму в підвальних приміщеннях. 
Диспетчерський пункт обладнаний 
двостороннім гучномовпим зв’язком з 
під’їздами будинків, що дає мож
ливість приймати заявки від жителів 
про присипку слюсарів і електромоп-

диспетчерський 
тут апаратура 

спостереження за

терів. По цьому зв’язку диспетчер 
може віддавати розпорядження двір, 
викам, прибиральницям, ремонтним 
робітникам. Надалі передбачається, 
розширити об’єм інформації, яку бу
де повідомляти диспетчеру автома
тика. що дозволить йому слідкувати 
за роботою багатьох інженерних ус
таткувань в будниках.

Апаратура диспетчерської системи 
1 установка її розроблена співробіт
никами лабораторії автоматики 
Центрального науково-дослідн о го 
експериментально-проектного інсти
туту інженерного обладнання міст і 
будов.

Іі а знімку: чергова Е. К. 
СТЕПАНОВА біля диспетчер
ського пульту.

Фото В. ШІІДЛОВСЬКОГО. 
(АПН).

Д ЕСЯТЬ річкових стоків однієї із най
більших у світі річок Колорадо... З та

кою швидкістю збільшує людство темпи 
споживання прісної води щороку. В той же 
час рівень підземних вод неухильно зник 
жується. Цс й зрозуміло: їх весь час ви
качують, нічог.о не повертаючи натомість. 

Основну масу водн забирає промисло
вість, яка «п’є» з одного крана з людьми 
коштовну чисту хлоровану воду. Однак 
багато підприємств цілком влаштувала.,6 
звичайна річкова вода. Тому сне ці а .ітЛ»- 
намагаються раціональніше використову
вати прісну воду, вимагаючи суворої охо
рони водних ресурсів.

Харківський сільськогоспо да рс і> к н и 
інститут імені В. Докучаева запропонував

? А ЗНАЄТЕ ?

На людину, що слідкує за 
роботою великої системи уп
равління. звалюється злива 
численних повідомлень. Без
мовні автомати своїми табло, 
що блимають і світяться, роз
повідають оператору про міс
цезнаходження літака або 
ракети, стан хімічного вироб
ництва або доменного проце
су. Ці повідомлення передаю
ться мовою цифр, букв або 
інших знаків. їх треба всти
гнути прийняти, правильно 
усвідомити і видати готове 
рішення'. Перш ніж г.нестп 
зміни в реальну обстановку, 
оператор повинен запам’ятати 
представлену йому закодова
ну інформацію, і для нього 
велике значення має пам’ять, 
її особливості і структура.

В основі досліджень психо
логів Харківського держав
ного університету, якими дов
гий час керував професор 
Петро Зінчепко, лежить зв’я
зок пам'яті і діяльності. Зіи- 
ченко запропонував розшири
ти обсяг пам’яті, під 
мають на увазі число 
ниць, які людина може пов
торити після одного пред’яв
лення, застосувавши його не 
тільки для короткочасної, але 
й довгочасної пам’яті.

Відомо, що два види нам’я
ті мають свої особливості. 
Припускають, що короткочас
на пам’ять відображає лише 
зовнішній бік речей, в той час 
як довгочасна відображає їх 
сутність. Враховуючи недоліки 
і позитивні якості того або 
ївшого виду пам’яті, можна

використовувати їх при нав
чанні оператора. За допомо
гою короткочасної пам’яті, 
наприклад, людина може 
«пропустити» більшу кількість 
інформації, але зате прийняти 
менше число символів. Чоти
ри — п’ять знаків оператор 
запам’ятає легко і передасть 
безпомилково. Якщо ж па 
«вхід» подати більше число 
символів, пін почне помиля
тися. Щоб цього не трапи
лось. їх доведеться повтори
ти ще і ще раз. При цьому 
швидкість передачі, як пока
зали дослідження залежить 
від довжини ряду знаків і від 
того, як закодована інформа
ція.

Краще, всього людина запа
м’ятовує десяткові цифри. 
Можна так патрепувати опе
ратора, що він буде легко від
творювати допгнй список сим
волів. Швидко передані, 
короткій послідовності 
зразу ж допоможуть 
створити особисту

в 
вони 
йому 

___ ,_________ у уяву про 
стан керованих об’єктів. При 
цьому кожний символ, пре
д’явлений оператору, повинен 
нести якомога більше інфор
мації.

— Ми вивчаємо структуру 
пронесу запам'ятовіваиня, — 
говорить старший науковий 
співробітник, кандидат психо
логічних наук Петро Невель- 
ський. — Одержані результа
ти важливі не тільки для 
підвищення продуктивності 
прані Людини зайнятої в сне. 
темі управління, але й для 
конструювання запам'ятовую-

м. Кіровоград, вул. Лунамарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35. 
відділу військово-патріотичного виховання і спор 

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 00890. Івдекс

@ Що найстрашнішим ворогом для акул с маленька рибка, яка 
має біля рота гостру голку. Рибка, яку акула проковтне, врізається 
в стінку шлунка хижака, просвердлює в тілі дірку і виходить на во
лю, а акула гине.

0 Що в Індії у травні випадав град з розміром окремих гра
дин ІЗ сантиметрів, а важили вони близько кілограма.

ф Що більш як сто років жителі американського міста Уайнсбер
га (штат Огайо) збираються щороку вранці 29 липня на площі, щоб 
зустріти дощ. Як показує статистика, за сто років природа лише 10 
раз обманула жителів.

0 Що у морській воді нашої планети є десять мільярдів тонн 
золота, а срібла в 500 раз більше. Але видобуток їх коштує в два 
рази дорожче, ніж на землі. Німцям, які добували золото з води, 

обходився один грам золота в два грами 
наявного.

0 Що Сонце кожної доби «худне» 
360 мільярдів тонн, а запасів його водню 
вистачить ще на десятки мільярдів років.

G Що Земля кожного року одержує від 
Сонця стільки енергії, скільки можуть дати 
30 мільйонів електростанцій рівних за по
тужністю Волжській ГЕС імені XXII з’їзду 
КПРС.

оригінальну комплексну схему, рекомен
довану для використання на всій териточ 
рії СРСР. її розробкою і введенням зай
маються керівник проблемної лабораторії? 
Костянтин Сніваков і професор 
ського державного університету 
Горького Олександр Давидов:

Для очищення стічних вод вчені 
ристовують грунт. Пройшовши 
очистку на Підприємствах і міській

обладнань обчислюваль- 
машин.

Людина запам’ятовує по
вільніше від машини, але за
те обсяг пам'яті у неї біль
ший. її пам’ять економніша 
під машинної, а по викори
стовуваній потужності — ком- 
пактніша. Якщо побудувати 
машину з такою ж ємкістю 
пам'яті, як і в людини, то вона 
займе велике приміщення, ви
користовуючи потужність ве
ликої електростанції. «Потуж
ність» же людського мозку 
не перевищує одного *. вата. 
Конструкторів обчислюваль
них машин цікавить також 
спосіб відтворення людиною 
одержаної інформації.

Людина запам'ятовує по
вільно. Щоб вивчити таблицю 
множення, попа витратить біль
ше місяця, в той час як ма
шина за декілька секунд за
пам’ятовує довгу таблицю 
логарифмів. Але природа по
дарувала їй повільне запа
м’ятовування невипадково. 
Логічне, систематичне запа
м’ятовування дозволяє швид
ко витягти з пам’яті потрібні 
довідки, в той час як машина 
в пошуках потрібного варіан
та буде перебирати по поряд
ку все, що в неї е. Людський, 
або як його називають еври
стичний спосіб відтворення, 
тісно пов’язаний зі способом 
запам’ятовування.

Обчислювальним 
майбутнього, як 
конструктори, доведеться де
що уповільнити запам’ятову
вання для того, щоб цей 
процес нагадував той, який 
відбувається у голові людини.

(АПН).

ВІІКС-і 
першу, 

~__ ______ ________ . _____ стан-»
ції, вода випускається на поля. Шкідливі 
органічні речовини, що містяться у воді, 
будуть руйнуватися корисними мікроорга« 
нізмами, яких в одному гектарі орної 
лі міститься від З до 8 тонн. *—

Цікавим компонентом схеми і 
біологічні ставки. Цс водойми 
близько метра. Якщо треба, їх 
дно покривають бетоном. Ллє 
ставки створюють па глинистих 
вода в них тримається добре.

В природних умовах у біологічних став« 
ках розводять подорості — фітопланк
тон, куди входить хлорела. Сонячні про
мені прогрівають ставки до дна, стио« 
ючн ідеальні умови для розмноження во« 
доростеш Зелена маса забирає вуглекис
лоту з повітря, створюючи вуглець, який 
іде на живлення, і кисень, що очищає всю 
водойму. Кисень виступає -в ролі саніта
ра, вбиваючи шкідливі бакіерії.

Ллс вчені помітили, що чим більше во« 
да стикається з повітрям, тим швидше во* 
па очищається, народилася ідея створити 
біологічні ставки з штучною аерацією. 
На плаваючому понтоні встановили слек- 
тротурбіну з пропелером, який інтенсивно 
перемішує воду, рухаючись по дзеркалу 
ставка.

В. СЛФРОііОВ, 
інженер. (ЛГІН).

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград-, вул. Гліпки, 2.

Незабаром у Львові буде збудований великий спортивний комплекс. В ньому розміс- і 
титьсп два закритих тенісних корти з трибунами, які вміщатимуть дві тисячі глядачів. По 
сусідству з кортами будівельники спорудять дев'ятиповерховий готель.

Крім того, накреслено провести реконструкцію старого спор
тивного манежу 1 плавального басейну,

У великому адміністративному корпусі розмістяться роздягал- 
кн для 800 спортсменів, душеві кімнати, приміщення для суддів. 
Всі споруди спортивного корпусу будуть з’єднані підземними 
переходами.

Автор проекту львівський архітектор М. КаиєпськьЙ.
Н а з и і м к у: макет нового спортивного комплексу у Львові,’ 

Фото Л. КУДРІНА, АПН.
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