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Комсомольська організація Долин- 
ського району за період, що минув з 

І часу попередньої конференції, добила
ся певних успіхів у виховній роботі з 
молоддю, вона зміцніла організаційно, 

І виросла політично, і цілком заслужено 
і з трибуни конференції звучали хороші 
П розповіді про позитивний досвід діяль- 
Е ності комсомолу.
■ У молоді Долинщини є прекрасні 

традиції, набуті десятиріччями самовід
даної боротьби молодих степовиків за 
перемогу ідей Комуністичної партії, 
ідей Володимира Ілліча Леніна. І при
ємно, що і в доповіді, і у виступах бага
тьох товаришів підкреслювалася роль 
саме доброї, славної традиції — тра
диції працювати чесно, творчо, тради
ції вчитися самовіддано, традиції боро
тися в ім’я Батьківщини не шкодуючи 
своїх сил. Підкреслювалося, що в ро
боті комітетів комсомолу Долинського 
району є чимало недоліків. І об’єктив
на критика, безперечно, принесе лише 
користь. Але ніщо, у виховному плані, 
не зрівняється із силою хорошої тра
диції, доброго прикладу, що вартий 
наслідування.

Називалися імена передовиків соціа
лістичного змагання, імена багатьох 
юнаків і дівчат, які уславляють себе 
невтомною працею, справді комсо
мольським дерзанням. Імена робітни
ків Долинського цукрового заводу 
операторника Василя Березюка і кра- 
новщика Віктора Бублика, слюсаря Ана
толія Кочубея і апаратниці Ніни Влади
ко, кращих молодих залізничників Зіни 
Запалило, Володимира Гасана, тракто
риста Миколи Олійника з колгоспу 
імені Горького і доярки Валентини Са- 
ган з артілі «Україна». І якщо з конфе
ренції винесли щось приємне, таке, що 
надовго залишиться в пам’яті, то це, 
перш за все, розповіді про хороших 
людей, про хороші діла. Коротше ка
жучи, хороший приклад.

Всі нині під захоплюючим враженням 
великої підготовки радянського народу 
до 100-річчя з дня народження Воло
димира Ілліча Леніна, Це найголовніша 
подія в нашій країні, країні Жовтня, і 
в усьому прогресивному світі. З цією 
подією пов’язані наші останні трудові 
подвиги, наші звершення, наша трудова 
і громадська активність. І коли ми гово
римо про значення у виховній комсо
мольській роботі прикладу вірного 
служіння партії, народу, Вітчизні, то 
сьогодні, як і завжди, ми повинні звер
татися до прикладу життя діяльності 
В. І. Леніна. Зараз, коли кожен юнак і 
дівчина живе іменем Ілліча, приклад 

• його титанічної діяльності, вірності ре
волюції, вчить нас бути завжди на пе
редньому краї боротьби за перемогу 
комуністичних ідеалів.

У доповіді першого секретаря рай
кому комсомолу В. Бурлаченка значне 
місце відводиться участі юнаків і дів
чат у Всесоюзному Ленінському заліку, 
наводяться факти про те, як первинні 
комсомольські організації активно 
включились у проведення цього важли
вого політичного заходу, Це можна 
сказати, зокрема, про організації се
редньої школи N2 1, колгоспів імені 
Шевченка, імені Горького, «Україна» та 
деяких інших. Підкреслювалося, що 
Ленінський залік, перш за все, сприяв 
підвищенню виробничої активності 
комсомольців і молоді. І це виявляє
ться не тільки в тому, що молоді люди 
краще працюють, достроково викону
ють виробничі завдання, вони вивча
ють окономіку, беруть безпосередню 
участь у вирішенні важливих питань 
підвищення продуктивності праці, під
вищення ефективності виробництва.

Цінним є те, що комсомольці і молодь 
району відчувають себе справжніми 
господарями на всіх ділянках. Це пре
красно. Це перша умова і активності 
молоді, і досягнення твердих, незапе
речних успіхів. Але поряд з цим учас
ники заліку мають дбати про ідейне 
зростання, вивчення теоретичної спад
щини В. І. Леніна. Саме на ній, на 
теоретичній спадщині, нам треба загар
товуватись ідейно, вироблювати кому
ністичний світогляд, високе розуміння 
свого громадянського обов’язку.

Доповідач правильно підкреслює, що 
на першому місці у складанні Ленін
ського заліку стоїть ідейно-політичне 
зростання юнаків і дівчат. Проте в ком
сомольських організаціях колгоспів 
імені 40-річчя Жовтня, імені Калініна, 
імені Щорса, цукрового заводу, авто- 
підприємства 10035 не акцентували на 
цьому увагу. Тому й не дивно, що/Тут 
для поглибленого вивчення ленінської 
теоретичної спадщини слабо ще вико
ристовують заняття в гуртках комсо
мольської освіти, не залучають молодь 
до індивідуальної роботи над першо
джерелами.

Завдання ідейного загартування мо
лодої зміни в районі можуть бути вирі
шені успішно. Як підкреслювалося на 
конференції, завдяки партійному під
ходові до добору, розстановки і вихо
вання кадрів значно поліпшився склад 
секретарів комсомольських організа
цій. На минулих звітно-виборних збо
рах ватажками молоді стали 25 членів 
і кандидатів у члени КПРС. Нині комсо
мольські організації очолюють юнаки і 
дівчата, які мають середню, середню 
спеціальну і вищу освіту, більшість з 
них набули вже певного життєвого 
досвіду і в змозі творчо вирішувати всі 
питання виховної роботи з молоддю.

Тим більше, що райком комсомолу 
зробив системою навчання комсомоль
ського активу. За рішенням бюро пра
цювала постійно діюча школа, прово
дилися семінари секретарів комсо
мольських організацій, навчання пропа
гандистів і старших вожатих, семінари 
секретарів учнівських комсомольських 
організацій.

Конференція конкретно оцінювала 
роботу районної комсомольської орга
нізації, накреслила шляхи дальшого 
поліпшення діяльності комсомольських 
комітетів. Чи йшлося про роботу «про
жектористів», чи відпочинок робітничої 
та сільської молоді, впровадження но
вих обрядів, чи патріотичне виховання 
юнаків і дівчат, — всі питання мали ді
ловий підхід.

У виступах делегатів звучало праг
нення кращою і змістовнішою зробити 
діяльність кожної комсомольської ор
ганізації, вносились конкретні пропо
зиції, як це зробити. Це дає впевне
ність в тому, що в Долинському районі 
добирається хороший боєздатний ком
сомольський актив, який правильно 
розуміє покладені на нього завдання і 
зробить все, щоб комсомольці і мо
лодь підготували якнайкращу зустріч 
наступному Ленінському ювілею.

В роботі XXI11-ї Долинської районної 
комсомольської конференції взяли 
участь та виступили перший секретар 
райкому КП України П. Л. Гідулянов, 
член бюро обкому ЛКСМУ, редактор 
обласної газети «Молодий комунар» 
В. О. Погрібний.

# ♦ ♦

На організаційному пленумі райкому 
ЛКСМУ першим секретарем райкому 
було обрано В. Бурлаченка, другим сек
ретарем і начальником штабу «Комсо
мольського прожектора» Т. Словенко.
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ГОРИТЬ ФАКЕЛ ФЕСТИВАЛЮ
ОДЕСА. Обідня перерва недільного дня на одному з прича

лів Третьою району Одеського торгового порту була заповне
на музикою і співами. Концерт для докерів і моряків тегТло- 
хода «Пархоменко» давав хор ветеранів-портовиків. Він з ве
ликим успіхом виконував пісні з репертуару до ювілейних ле
нінських днів.

Цікава програма підготовлена до 100-річчя з дня народ
ження В. 1. Леніна. З нею хор бере участь у республікансько
му фестивалі народних талантів.

ЧЕРНІВЦІ. Таке, зрозуміло, буває не часто: на самодіяль
ній сцені звучить опера. Тим більш радісним для друзів на
родного оперного театру Чернівецького Палацу культури 
працівників легкої промисловості була прем’єра опери Дмит
ра Клебанова «Комуніст». Ролі в ній виконували інженер 
Б. Крнсюк, лікар Ю. Краснобаев, учителька С. Кабакова, тех
нік А. Проделайло, комсорг технікуму В. Ссргііічук, викладач 
технікуму М. Олійник та інші.

Постановка опери здійснена великою групою ентузіастів са
модіяльної сцени — співаків, танцюристів, музикантів, деко
раторів.

Світлоподськ — місто молоде, але про нього 
знає вся країна. Славу таку місто на Дніпрі 
завоювало багатьма підприємствами і, зокре
ма, продукцією заводу залізобетонних кон
струкцій і виробів.

Тож якщо підняи руку бригадир такелажни
ків Андрій ЛИМОНЧЕНКО (фото вгорі) — 
так 1 знай: ще одна конструкція виходить із 
цеху відвантаження. І так за місяць -1 тисячі 
тонн різних залізобетонних виробів проходить 
через йога руки при плані 3,8 тисяч. На фото 
внизу — крановщики мостового крана Ніна 
КОВАЛЬ і Анатолій ПАТИНКО.

Фото В. КОВПАКА.
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МОЛОДИХ ’

УСПІХ ПЕРЕМІННИЙ, 
АЛЕ...

Змагання між комсомольсько-молодіжними 
бригадами ливарного цеху сірого чавуну заво
ду «Червона зірка» Василя Заревнюка і Віта
лія СЦічука, присвячене 100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна, йшло з перемінним успі
хом, хоч частіше переможцями були хлопці 
Заревнюка.

А нещодавно перемога завітала до Віталія. 
Ного бригада виконала план минулого місяця 
на 17-1 проценти. Тут серед кращих посланці 
комсомолу Микола Сівак, Григорій Пахаренко, 
Микола Синько, Валерій Сннчук, Микола Дя
тел. Вони виконують денні виробничі завдання 
на 180 — 190 процентів.

Є. ПАНОВ, 
кореспондент радіо заводу «Чер
вона зірка».

•

В РАХУНОК ЮВІЛЕЙНОГО

Тваринники колгоспу імені Чапаева Ново- 
миргородського району виконали річну програ
му по виробництву молока і тепер працюють 
в рахунок ювілейного, 1970 року. Серед тих, 
хто йде попереду, доярка-комсомолка Л. Ді- 
депко. Не відстають від неї і доярки К. Паду- 
рець, л. Савченко, Т. Попова, Н. Кравець. 
Підвищені соціалістичні зобов’язання, які бра
ли доярки на честь Ленінського ювілею, вони 
виковують успішно,

На організаційних пленумах
ДОБРОВЕЛИЧКІВКА. На організа

ційному пленумі, що відбувся‘після ра
йонної конференції, першим секретарем 
райкому комсомолу обрано Михайла 
Красковського, другим секретарем і на
чальником штабу «КП» — Раїсу Горлен
ко. В роботі конференції взяли участі, 
другий секретар райкому- КП України 
І. П. Гончар, секретар РК КП України 
М. П. Бабенко, перший секретар обкому 
ЛКСМУ М. Д. Сііоопок.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК. В роботі ра
йонної комсомольської конференції взя
ли учасіь перший секретар Новоархан- 
гельського райкому партії В. II. Пусто- 
впй, секретар райкому партії В. П. Бі
лоус, член бюро обкому ЛКСМУ В. А. 
Жученко. Па організаційному пленумі 
першим секретарем Новоархангельського 
райкому комсомолу обрано Анатолія По
ломарчука, другим секретарем і началь
ником штабу «Комсомольського прожек
тора» Володимира Вихреспока.

ЗНАМ’ЯНКА. Тут відбулася районна 
комсомольська конференція. На першому 
організаційному пленумі новообраного 
міськкому комсомолу першим секрета
рем міськкому ЛКСМУ обрано Анатолія 
Рагуліпа, другим секретарем і начальни
ком штабу «Комсомольського прожекто
ра» обрано Катерину Гуйвап. В роботі 
конференції взяли участь другий секре
тар Знам’янською міськкому партії 
В. А. Івлєв, секретар міськкому А. М 
Герман, секретар обком) ЛКСМУ С. II 
Кулагіна.

ОНУФРІЇВНА. Першим секреіарем 
Оиуфріївського райкому комсомолу ком
сомольці обрали Володимира Андреева, 
другим секретарем — Анатолія Сапігу.

В роботі районної конференції взяли 
участь перший секретар райкому партії 
В. Д. Іванов, секретар райкому В. і. Тка
чук, член бюро обкому комсомолу М. О 
Сухомлин.
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• її луб економічних знань „Господар“ЯК МІРЯТИ ХЛ Б
В, І. Ленін про державні заготівлі сільськогосподарських продуктів

геніальному ленінському 
побудови соціалізму і ко-

В 
плані 
мунізму важливе місце посідає і 
завдання соціалістичної перебу- ’ 
дови сільського господарства, 
Здійснення цього завдання пе
редбачає вирішення ряду най
важливіших соціальних, політич
них та економічних проблем. 
Одна з них — створення нової 
системи заготівель сільськогос
подарських продуктів.

Вже на початку будівництва 
соціалістичної економіки В, І. 
Ленін підкреслював, що ніяка 
соціалістична держава немож
лива як держава робітничо-се
лянської влади, якщо вона не 
зуміє спільними зусиллями ро
бітників та селян зібрати такий 
продовольчий фонд, щоб забез
печити потреби робітників, зай
нятих в промисловості.

8. I. Ленін говорив, що основ
не призначення заготівель поля
гає в тому, щоб створити дер
жавні централізовані ресурси 
для безперебійного постачання 
населення продуктами харчу
вання, а легку та харчову про
мисловість — сировиною. В той 
же час державні заготівлі < 
важливим засобом стимулюван
ня сільськогосподарського ви
робництва та посилення мате
ріальної заінтересованості тру
дівників села. Таким чином, у 
системі державних заготівель 
взаємно переплітаються інтере
си всього суспільства, робітни
чого класу та селянства.

Комуністична партія, керую
чись ленінськими вказівками, 
протягом всього періоду роз
витку нашої держави постійно 
приділяла особливу увагу щодо 
організації державних заготі
вель, розглядала їх як одну з 
важливих сторін економічного 
зв'язку між промисловістю і 
сільським господарством, міс
том і селом, яка спрямована на 
зміцнення союзу робітничого 
класу та селянства.

Володимир Ілліч підкреслював, 
що в умовах соціалізму конкрет
ні форми державних заготівель 
не можуть бути раз і назавжди 
сталими. На різних етапах со
ціалістичного будівництва вони 
змінюються у ВІДПОВІДНОСТІ з 
розвитком продуктивних сил і 

вдосконаленням, соціалістичних 
суспільних відносин. Практика 
комуністичного будівництва 
нашій країні та 
будівництва в 
повністю 
ження.

Першою формою заготівель сіль
ськогосподарських продуктів в-на
шій країні була ПРОДРОЗКЛАД
КА. Вона була введена в роки гро
мадянської війни та іноземної Інтер
венції. Суть цієї форми полягала в 
тому, що селяни повинні були зда
вати державі всі лишки сільсько
господарських продуктів, а іноді І 
частину необхідних для них. Це бу
ла надзвичайна міра, ало в тик

в 
соціалістичного 
інших країнах 

підтвердила ці поло-

конкретних історичних умовах тіль
ки продрозкладка давала єдину 
можливість забезпечити продоволь
чий фонд для постачання армії і 
населення міст.

Після закінчення громадянсь
кої війни в обстановці переходу 
до мирного будівництва прод
розкладка стала гальмом зрос
тання продуктивних сил. Нові 
історичні та політичні завдання 
викликали необхідність еконо
мічно зацікавити селян у швид
кому піднесенні сільськогоспо
дарського виробництва, 

продрозкладка вже не 
забезпечили виконання 
завдання. Тому В. І. Ленін у до
повіді на X з’їзді партії навесні 
1921 року обгрунтував необхід

ність переходу від продрозклад- 
ки до продподатку. Введення 
продподатку ознаменувало 
вступ нашої країни в новий пе
ріод свого розвитку — перехід 
від воєнного комунізму до но
вої економічної політики. Після 
сплати продподатку селяни мог
ли вільно продавати свої лишки 
по цінах, що склалися на ринку. 
Це розв'язувало господарську 
ініціативу селян, підвищувало їх 
матеріальну зацікавленість у 
продуктивності праці. На Кіро- 
воградщині, наприклад, лише за 
один рік — з березня 1921 ро
ку по березень 1922 року—про
дуктивність праці в сільському 
господарстві зросла на 18 про
центів. У 1922 році продоволь
чий податок в нашому повіті 
був виконаний на 111 процентів.

Керуючись вченням В. І. Ле
ніна про те, що природа селя
нина потребує товарно-грошо
вих форм зв’язку з промисло

вістю, Радянська держава в 
1924 році замість продподатку 
ввела грошовий податок.

Здійснення політики соціаліс
тичної індустріалізації значно 
підвищило потреби в сільсько
господарських продуктах. Роз
дрібнені ж риночні закупки не 
а змозі були задовольнити ці 
потреби. В нових історичних 
умовах виникла необхідність-^ 
посиленні планового впливу 
держави на розвиток сільського 
господарства та його товарнос
ті. Виходячи з цього, в 1928— 
1929 роках в нашій країні була 
запроваджена нова, більш про
гресивна форма заготівель — 
контрактація.

Перемога котоспного ладу в на
шій країні принципово змінила фор
му сільськогосподарського пнроб- 
книтрр, викликала необхідність в 
запровадженні нових форм заготі
вель. В 1932—1933 роках Радянська 
держава замість контрактації вво
дить як основну форму заготівель 
сільськогосподарських продуктів 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОСТАВКИ (за ви
нятком технічних культур, за якнмл 
зберігалась система контрактації). 
Обов’язкові поставки гарантували 
тверде забезпечення держави необ
хідними запасами сільськогосподар
ської продукції, а колгоспи дістали 
змогу забезпечити відносну стійкість 
своєї економіки.

Але 
могла 
цього

В цей же період в країні вводи
ться НАТУРАЛЬНА ОПЛАТА за ро
боту ЛІТС. Вона являла собою час
тину валової продукції, яка створю
валась колгоспами і МТС І відшко
довувала витрати держави на утри
мання МТС.

В міру зміцнення колгоспної 
економіки, зростання урожай
ності сільськогосподарських 
культур та підвищення продук
тивності тваринництва, в кол
госпах з’являються лишки сіль
ськогосподарських продуктів, 
які реалізувались державі по 
підвищених закупочних цінах. 
Так виникла і почала розвива
тись нова форма заготівель — 
державні закупки сільськогос
подарських продуктів.

Таким чином, вже в п’ятдеся
тих роках, внаслідок розвитку 
форм заготівель, в нашій краї
ні склалась складна багатосту- 
пінчата система заготівель, яка 
включала чотири, по суті, різних 
форм заготівель:

а) обов’язкові державні по
ставки основних сільськогоспо
дарських продуктів;

б) натуральна оплата за робо
ту МТС;

в) контрактація по найважли
віших технічних культурах;

г) державні закупки сільсько
господарських продуктів по під
вищених цінах.

В свій час ця різноманітна 
система заготівель відповідала 
рівню продуктивних сил країни 
та сприяла збільшенню сільсько
господарського виробництва.

Так, наприклад, на Кірово- 
градщині валова продукція сіль
ського господарства лише за ро
ки другої п’ятирічки збільши

лась майже в 2,5 раза.
Але з розвитком продуктив

них сил сільського господарства 
вказана система заготівель по
чала показувати свої негативні

сторони, а саме: багатоступін- 
чатість, складність, наявність 
різних цін на одні і ті ж про
дукти, громіздкість заготівель
ного апарату і т. ін. Ось чому 
червневий Пленум ЦК КПРС в 
1958 році, виходячи з нових 

умов, що склалися в сільсь
кому господарстві, визнав за 
доцільне відмінити обов’язкові 
поставки сільськогосподарської 
продукції та натуральну оплату 
за роботу МТС. Була запровад
жена нова форма заготівель — 
закупки по єдиних заготівель
них цінах.

Перехід до цієї форми забез
печував можливість розширен
ня товарно-грошових відносин, 
в яких враховувався в більшій 
мірі ленінський принцип мате
ріальної заінтересованості.

Разом з тим система заготі
вель, що була введена в 1958 
році, мала цілий ряд негативних 
моментів, що в цілому знижу
вали стимулюючу роль держав
них заготівель.

Плани закупок встановлювались 
колгоспам І радгоспам лише на 
один рік і часто змінювались. Кол
госпам пропонувались економічно 
необгрунтовані рішення по продажу 
державі додаткової кількості про
дуктів, розмір яких нерідко переви
щував планові завдання. Закупочні 
ціни в багатьох випадках були 
значно нижчі під колгоспних затрат 
виробництва, внаслідок чого кол
госпи несли збитки. Особливо цс 
стосується тваринництва. Колгоспи 
Кіровоградської області, наприклад, 
аа період з 1962 по 1964 рік від ре
алізації державі продукції тварин
ництва мплн збитки на загальну 
суму 64,0 мільйона карбованців.

Новий етап в розвитку систе
ми державних заготівель розпо
чався після березневого (1965) 
Пленуму ЦК КПРС. Пленум на 
основі узагальнення багаторіч
ного досвіду, глибокого аналізу 
недоліків, що склалися в сис
темі заготівель, вніс ряд нових 
принципових положень в орга
нізацію системи заготівель.

У відповідності з рішеннями 
березневого Пленуму ЦК КПРС 
в країні запроваджені тверді І 
стабільні плани заготівель, які 
поєднуються з гнучкою систе
мою матеріального заохочення. 
Встановлений Пленумом твер
дий план заготівель на п’ять ро
ків являє собою загальнонарод
не* замовлення колгоспа7л

радгоспам по продажу продук
ції державі. При цьому в дер
жавному плані заготівель пе
редбачається мінімум сільсько
господарських продуктів, які 
необхідні для задоволення по
треб населення міст і промис
лових центрів, а також інших 
потреб держави. Поряд з пла
новими заготівлями введені по

надпланові закупки основних 
сільськогосподарських культур 
по підвищених цінах на суворо 
добровільних засадах. Продаж 
зерна понад план по підвище
них цінах забезпечує стабіль
ність зростання колгоспних при
бутків, зміцнення економіки 
колгоспів.

В період, що пройшов після 
березневого Пленуму, колгоспи 
та радгоспи нашої країни до
моглися ноаих значних успіхів а 
піднесенні сільськогосподарсь
кого виробництва.

У Кіровоградській області за 
період з 1965 по 1969 рік уро
жайність зернових збільшилась 

з 16,6 центнера до 29,3 центне
ра з гектара.

Новий порядок заготівель, що 
діє зараз, мас в своїй основі 
ленінський принцип поєднання 
поточного та перспективного 
планування. Він відбиває також 
ленінський принцип демокра
тичного централізму, що перед
бачає органічне поєднання цент
ралізованого загальнодержав
ного планування з максималь
ною ініціативою трудящих у ви
конанні господарських завдань.

Таким чином, прийняті Кому
ністичною партією та Радянсь
ким урядом заходи по даль
шому піднесенню сільськогос
подарського виробництва, під
вищення матеріального добро
буту селянських мас є практич
ним 
кого 
який передбачає постійне зрос
тання продуктивних сил соціа
лістичного сільського господар
ства та неухильне підвищення 
матеріального та культурного 
рівня життя трудівників села.

втіленням о життя ленінсь- 
кооперативного плану,

Т. КОЛІСНИЧЕНКО. 
студентка Кіровоградсько
го педінституту.

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

ПРО КАРТОПЛЮ, 
ЛЮБОВ
І... СТО АГРОНОМІВ

Обійдуся без ліричного всту
пу. Бо говоритиму про справ» 
буденні І, як на мій погляд, 
досить серйозні справи. Почну 
з фактів. У народі кажуть: 
картопля — другий хліб. Але 
ж як ми вирощуємо її? Вро
жайність на Вінниччині досягає 
800 центнерів з іектара. А в 
нас, у колгоспі імені Карла 
Маркса, збирають по S3 цент
нери. Рекорд!.. З нашої артілі 
возили пшеницю, обмінювали 
її па картоплю: пуд за пуд!

А в Хмелівському лісі саме 
йшла розчистка ділянок під 
дуб. Грунт — подушка. От на 
цьому іруиті аматори другого 
хліба і розпочали садити кар
топлю. 13 відер посадили, а 
зібрано — 240. п 10 разів біль
ше. З одного гектара виходить 
по 3.16 центнерів гожих плодів. 
Це — хоч 1 не 800, але ж І не 
83. Тут навчально-виробнича 
бригада Хмелівської середньої

школи № І І знайшла вінень 
своїм міркуванням. Порозумів
шись із головним агрономом 
колгоспу т. Сілічом, посадили 
на гілоші 2,5 гектара картоплю 
«Рання поліська». Запровади
ли надглибокий зиб. Картоплю 
нровізували. Посадили під 
двокорпусний плуг з поглиб- 
лювачем глибиною 15—18 сан
тиметрів, на відстані 30—35 
сантиметрів плід від плоду. 
Зрушений грунт ущільнили, 
зашлейфували. Цс була одна 
з найрапішнх посадок кар
топлі у Хмельовому.

В Злинці картоплю саджа
ють ще раніше, коли з меж 
сніг починає сходити. Відома 
нам також картопля, що зи
мує в грунті, а весною прояв
ляється найкраще. Так скла
далась паша агротехніка цієї 
далеко не вибагливої культу
ри, Всі її елементи було схи
лено до основної ланки —

утримання грунту в розпуше
ному етапі. Наш грунт — су
глинистий чорнозем. На гли
бині 15—25 сантиметрів він 
при бездоглядності зцемеїіто- 
вуеться. затискує бульбопло
ди. В свій час це було основ
ним запереченням проти гли
бокого рихления. А ось нам 
такс рихления знадобилося. 
П’ять разів обробляли кущі. 
Окремі місця шгнрювалк до 
підошви рихления. Бур’янам 
ие дали ні росту, ні розпитку. 
І ось настав час збору вро
жаю. 252 центнери з гектара. 
Це вже врожай! А на колгосп
ному лану на площі 10 гекта
рів — лише по 91 центнеру. Як 
бачимо, різниця в цифрах не 
потребує коментарів.

На нашому картоплищі сьо
годні росте люцерна на насін
ня і на сіно. Зернят зібрано 
по 0 центнерів з гектара. Сі
но збираємося також косити 
якомога раціональніше: ро
торною сінокоснлкою. Зелену 
масу скиртуємо на весну для 
дійпих корів. (Адже ми люби
мо молоко, масло...) А робимо 
асе це ось як. Кладемо шар 
соломи 30—40 саитяметріп, на 
неї натрусом до 5 сантимет
рів — зелена маса. Потім зно
ву солома. Вюптуемо. ! так — 
аж до завершення скирти.

Виробнича бригада інколи 
першою п області провела 
спроби зробити буйні хмелів- 
ські лісосмуги продувними, 
щоб запобігти нерівномірному

накопиченню снігу. Зараз цей 
захід ввійшов у агротехніку 
високих врожаїв. Ми не пре
тендуємо на авторство цього 
нововведення. Ще академік 
Докучаев рекомендував розчи
щати ті лісосмуги, які насад
жені на околиці села Велика 
Виска. Ми — лише виконавці 
приписів агрономічної науки.

Даруйте, що я так деталі
зую свої думки. Справа в то
му, що якраз оця деталізація 
практично робить учня спосте
режливим, думаючим шану
вальником природи, прищеп
лює любов до праці не просто 
фізичної, а до науковоосмис- 
леної. Із наших учнівських ря
дів вийшло більше сорока аг
рономів, біля ста інженерія та 
механізаторів сільського гос
подарства, сотні шоферів, 300- 
техніків, ветеринарія і т. д.

Кожна виробнича бригада 
.може чимось похвалитися пе
ред споїм» батьками. Гадаю, 
що зараз всього того, що ска
зано в педагогічній енцикло
педії про колектив, замало. 
Для пас органічно і звично 
розуміти, іцо соціалізм •— пер
ша фази комунізму. Для нас 
не вадило б розуміти також, 
іцо колектив — перша фаза 
комуни. Без такого розуміння 
нам зараз аж ніяк не обійти
ся. З цього погляду якраз I 
треба цінити шкільні навчаль- 
ио-внробішчі бригади, не гаси
ти їх, а уважно підгримувати. 
Поре вже говорити про им-

робничі бригади перших — 
четвертих, п’ятих — сьомих 
класів. Восьмикласників до
речно ввести в склад бригад 
дев’ятих — десятих класів. 
Орбітою завдань мають бути 
квітники, ягідники, сади, лісо
смуги, птахівництво тощо. 
Старшим — хліборобство, тва
ринництво, механізація.

Шкода, дуже шкода, що на
віть в нашому районі (та й 
колгоспі) знаходяться люди, 
які шкільну иавчальпо-внроб- 
ннчу бригаду називають «най
маною сплою колгоспу». Ви
ходять, батьки — наймачі, а 
діти — наймити. Справжній 
парадоксі Иевмотивопане про
тиставлення школи колгоспу 
і — навпаки. ЦІ товарній! і за 
дослідпицтво типу обгородже
ної дротяною сіткою ділянки 
розміром 20—25 метрів, де с 
два рядки картоплі, бурячків, 
капусти, редиски... Можливо, 
це й притаманне для учпіп 
молодших класів, але аж ніяк 
не може задовольни ги старшо
класників.

ЛІи за виробничі досліди від 
початку і до кінця, за досліди, 
які виконуються НО тільки 
руками, ай технікою нових 
конструкцій. Нами змонтовано 
рихлпгель озимої пшениці, 
штиркових для зопдуваппя 
картоплі. Ми но хочемо повто
рювати все те, що лежить на 
Рівні вживаної таблиці мно
ження.

Рік тому цаша школа поса
дила дубовий гай написом 
«Леніну — 100». Минуть піки, 
а цей зелений пам’ятник жй» 
тимс й житиме. Ми підготува
ли іі посіяли на площі 10 гек
тарів пшеницю сорті’ «Авро
ра». Також на честь століт
нього ювілею вождя.

...Отакі мої думки з приводу 
роботи шкільної навчально-ви
робничої бригади. Можливо, в 
чомусь я помиляюся, деякі пи
тання потребують серйозного 
обговорення, суперечки... То за 
чим же зупинка?

П. ТАНЦЮРЕНКО, 
керівник навчально-ви
робничої бригади Хме
лівської середньої шко
ли №• 1 Маловнсків- 
ського району.
ВІД РЕДАКЦІЇ:’ В статті 

П. Гаицюреика справді пору
шено цілий; ряд важливих пи
тань з приполу роботи шкіль
них навчально - виробничих 
бригад. Отож, запрошуємо 
вчителів, учнів, спеціалістів 
сільського господарства взяти 
участь у цій розмові за нашим 
заочним круглим редакційним 
столом. Спої думки (нехай на
віть на кілька рядків) заното
вуйте," надсилайте на адресу: 
м. Кіровоград, пул. Луначар- 
ського, ЗО, редакція газети 
«Молодий комунар».
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близькі двох тисяч обліковців почнуть 
проводити.Иерелис населення в нашій 
області.

Протягом 8 днів (з 15 по 22 січня 
включно) обліковці обійдуть всі міські 
та сільські населоні пункти.

Кожен ’мешканець має бути записаний 
в тому місті або селі, де він був на кри
тичну дату, тобто на 12 годину ночі з 14 
на 15 січня яезаложно від того, живе 
він там постійно чи тимчасово.

Наступний перепис відрізняється від 
усіх попередніх більш широкою програ
мою, він включає питання як демогра
фічного, так і соціально-економічного 
характеру.

Як бачимо, наближається велика 
складна робота. Провести її успішно, в 
строк і високоякісно — наше невідклад
не завдання. Успіх цієї справи у великій 
мірі залежить від рівня підготовки до 
неї.

Зараз в містах та селах області вже 
підібрано та затверджено необхідну 
кількість переписного персоналу. У цій 
важливій справі візьмуть участь понад 
4 тисячі трудящих, з них більше 300 
студентів вищих і середніх учбових за
кладів.

Працюватимуть 63 переписних зідді- 
лів, понад 400 інструкторських дільниць 
та близько 2000 лічильних дільниць. Крім 
того, створені також дільниці при лікар
нях, родильних будинках, готелях, на 
вокзалах і т. п.

До початку перепису населення зали
шилось вже менше двох місяців. Органи 
статистики покладають надію І на вашу 
допомогу, наші молоді друзі.

М. ЛРБЕТБЛ1Т, 
старший економіст відділу 
перепису населення обл_ 
статуправліиия.

МАГІСТРАЛЬ ЖИТТЯ

Срібляться на сонці металеві опор». 
Довжина нової магістралі — близько 
25 кілометрів. Незабаром Кременчуцький 
завод литва і штамповок одержить із 
Світловодська дешевий дніпровський 
струм. Напруга нової лінії — 154 кіло-
вольта.

і ПРОТИ ОЖЕЛЕДІ — СТРУМ

Вп. певне, помічали, як взимку висо
ковольтні лінії обгортаються тугим ша
ром ожеледі. Це часто стоїть на пере
шкоді безперервній подачі електроенер
гії.

" Швидко І вправно’проводить монтаж 
роз’єднувача та спеціальної апаратури 
молодіжний колектив енергетиків, який 
очолює майстер Федір Якович Про- Iі коф’єв.

Гірн здачі в експлуатацію цього об’єк
та досить буде натиснути па кнопку, як

Ш ИТТЯ схоже на враніні- 
•*“111 луки, рясніючі квіта- 

а улюблена справа — 
своєрідний вулик.

Це вислів одного Із героїв 
книги відомого публіциста Єв
гена Богата, випущеної цього 
року видавництвом «Молода 
гвардія». Інтригуюча назва 
книги!), багатообіцяюча пе
редмова автора відразу ж за
цікавлюють навіть "не дуже 
полюбляючих філосо ф с і. к у 
публіцистику читачів. ІЦе біль
ше посилює інтерес тс, ЩО 
книга Євгена Богата докумен
тальна. Вона знайомить чита
ча не з абстрактними, узагаль*

0 ДУМКИ. ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
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неннмн образами, а з конкрет
ними, живими людьми, наши
ми сучасниками. При цьому 
майстерно використовується 
історичний матеріал.

Ми вже звикли до того, що 
наш сучасник — ділова люди
на, що псе більше ЦІНЯТЬСЯ 
справи, а не балаканина. Ми 
вже на гіркому досвіді навчи
лися відрізняти зроблене під 
благих задумів. І от раптом у 
нарисі «Старик Завтра — Піс
лязавтра» Кирило Сергійович 
Дрепало лукаво запитує:

— А чи парто запалювати 
шрку, коли добре відомо, що 
”она згасне, не встигнувши 
спалахнути?

Лише кільканадцять днів на 
Рік квітне парк, вирощений 
Кирилом Сергійовичем посе
ред болота високогірної тундри 

, —На висоті понад дві тисячі 
Г“*гГрІв. Тут же, поруч парку, 
І ^Вбудовано санаторій для лі- 

Купаппя тяжко хворих цілю* 
і Иіими водами джерела Джер- 

14 У к.

1) »Здивування», Є. М. Бо* 
гаг, «Молода гвардія», 1969 р.

Кільканадцять років тому 
вчені-лісоподи Вірменії запро
понували лісникові Кирилу 
Дрепалу запалити серед мерт
вих скель та промерзлих боліт 
зелену зірку. Більшість на
уковців скептично посміха
лись: ожизиг.і таку пустелю? 
А хворі з надією позирали па 
тоненькі берізки, майже неви
димі на фоні вічних снігів, не
мов би під того, виживуть чи 
не виживуть тендітні деревця, 
залежить їхня доля. ! вони 
вижили! І не лише вижили, а 
й оживили пустелю, вселили в 
серця тяжкохворих людей 
впевненість у ясний розум, до- 

ломогли і допомагають бага
тьом переборювати тяжкий 
недуг.

То хіба не варто задля цього 
хоч на коротку мить знову і 
знову запалювати зірку?

Хтось із древніх обмовився, 
шо диваки, мудреці та герої 
прикрашають світ. Зараз особ
ливо чітко вирізьблюються ри
си, набуті людським генієм 
протягом століть. Ми захоп
люємось Лсонардо да Віичі. 
Кулібіннм. Михайлом Ломово- 
совнм, вважаємо їх нашими 
сучасниками. Бо коли б не бу
ло їх, людство не знало б Кур- 
чатова, Корольова, Ландау т:1 
десятки тепер історичних імен. 
Торжество людського розуму — 
ось риси, притаманні нашому 
сучаснику.

Дмитро Васильович Мара* 
чеп робітяик-лпварпик. Жн* 
по і працює в місті Подольську 
на машинобудівному заводі. У 
вільний час захоплюється ма
люванням, ліпкою. Не КОЖНИЙ 
художник - професіонал так 
майстерно володіє технікою 
малюнка, глибиною зору, як

па всій високовольтній лінії шар ожеле
ді... розплавиться.

М. АНДРЄЄВ, 
начальник електроцеху Кремен
чуцької гідроелектростанції.

ПОБАЧЕННЯ З ПОЕЗІЄЮ

Напередодні Ленінського ювілею кіро
воградські письменники часто виступа
ють із своїми творами перед робітника
ми, учнями, студентами.

Позавчора в міське профтехучилище 
№ 6 завітали місцеві молоді поети Ва
лерій ІОр’єв та Валерій Гончаренко.

Літератори поділились своїми творчи
ми планами і прочитали нозі поезії.

Півтори години в актовому залі учи
лища лунали вірші про Батьківщину, про 
Леніна та ліричні поезії.

Па зустрічі були присутні 250 учнів.

ЗАХИСТ ФОРМУЛЯРА

Своєрідний захист читацького фор
муляра з поезії відбувся в обласній ди
тячій бібліотеці імені А. Гайдара. Про 
улюблених поетів, про їх життєвий твор
чий шлях розповіла десятикласниця се
редньої школи № і 1 Наташа Харлепко. 
Потім вопа прочитала власні вірші.

Опонентами II. Харлепко були шести
класник Володя Воіщев, восьмикласниці 
Наташа Герасименко і Таня Бабич та 
інші.

їхні виступи набули форму цікавого і 
принципового диспуту про письменників, 
про їхні твори.
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Дмитро Марачсв. Години біля 
мольберта — своєрідний відпо
чинок робітника - ливарника, 
але й тут він залишається вір
ним раніше обраній професії. 
Розглядаючи будову людсько
го тіла, пін вишукує сміливу 
ідею, яка дозволяє механізу
вати важку ручну працю ли
варників — ідею «механічного 
плеча». Художник, який непо
вторно робить малюнки кла
сиків античної літератури, 
який покликаний як один із 
найкращих сучасних портре
тистів кращим своїм худож
нім твором вважає... розроб
лений проект автоматичного 
ливарного цеху-автомата.

Схвильована, пристрасна роз
повідь знайомить нас з піе од
ним сучасником —• москов
ським скульптором Дмитром 
Цапліннм. В спій час його, як 
повпреда нової революційної 
культури, разом із виставкою 
робіт посилав за кордон, у 
Європу, сам Луначарський. Га
зети Лондона і ВІдпя, Парижа 
І Рима на перших сторінках 
вміщували портрет «мужика із 
дикої Росії», який неперевер
шено ВОЛОДІ« простором і лі
ніями.

Багато чудових зустрічей че
кає ні сторінках книги. Неза
бутня зустріч з Лізою Пилен- 
ко, якій Олександр Блок при
святив надзвичайні вірші. Пе
тербурзька гімназистка про
жила велике і складне життя, 
і з честю займав своє місце 
серед таких жінок як Лина 
Керн, як декабристки, як 
Лаура із Авіпьона. Наводяться 
цікаві подробиці з життя 
Сократа, Паскаля і в довер
шення —• фантастична повість 
«Четвертий лист пергаменту*.

Та все ж не .хотілося б, щоб 
знайомство з книгою на цьому 
закінчилося. В передмові 
«Підслухані діалоги» Євген 
Богат наводить розмову двох 
юнаків у пустому вечірньому 
трамваї. Його книга немовби 
продовження тієї розмови. Хо
тілося б, щоб юнаки та дівча
та, познайомившись з книгою 
«Здивування», продовжили по
леміку про сучасників, поділи
лися своїми роздумами про 
людину, світ, час.

Вадим ГРЕБЕНЮК, 
член обласного літе
ратурного об’єднання.

м» аа езжа «яямі «Л
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КОЛИ, подзвонивши <ю 
телефону, я назвався і 

попросив аудієнції, академік 
сказав:

— Ви мене порадували.
— Вибачте, — ніяковіючи 

сказав я, — а чим саме?
— Уявляєте, я болісно шу

кав, чим б» мені зайнятись. 
Ну. а тепер я при ділі.

Не оцінити гумор було 
неможливо: хто не знає, як 
зайняті люди, яких шанобли
во називають вченими. Тим 
більше академіки. Тим біль
ше Валерій Іванович Поп
ков — керівник Лабораторії 
Високих Напруї Науково-до
слідного енергетичного інсти
туту ім. Г. М. Кржижаиов- 
ського. заступник голови 
Всесоюзного това р и с т в а 
«Знання», редактор журналу 
«Вісник АН СРСР. Енергети
ка і транспорт», президент 
Національного комітету 
Міжнародної електротехніч
ної комісії і т. д., і т. д...

Не можна було не оцінити 
і люб’язності академіка. Ос
кільки він тут же назвав 
день і прийняв мене □ точно 
призначений час.

62-річннй сухорлявий чоло
вік збіг по гвинтових схід
цях до дверей свого кабіне
ту. І коли я, зізнався, що за 
ним важко угнатись, на ходу 
кинув: «Східці уже вивчив. 
21 рік по ннх бігаю».

З ним зразу почуваєш себе 
«у своїй тарілці». Bin орга
нічно простий, енергійний, 
дотепний і доброзичливий.

Тема для розмови спочат
ку його явно розчарувала:

— Як народжується моло
дий учений? Пробачте. Вам, 
здається, не до мене. Викла
дацької роботи я не веду, із 
студентами справи не маю. 
Крім сина і дочкп. Але на
скільки вони типові не знаю. 
Маю тільки досвід своєї ла
бораторії, — це його манера 
говорити: напористо, чітко, з 
гумором. —« Врешті, якщо 
приїхали — давайте ваші 
запитання.

Академік слухав, не пере
биваючи. Потім сказав:

— Ну що ж, спробуєм по
бачити світ власними одкро
веннями. Звичайно, буду аб
солютно суб’єктивним, ос
кільки не спеціаліст в даній 
проблемі. Спочатку давайте 
розберемось, що таке моло
дий вчений? Кандидат паук? 
Так ось... Я консерватор і - 
проти поспішної випічки кан
дидатів. Я вважаю, що той, 
хто претендує на ступінь 
співробітника, повинен мати 
серйозну роботу і володіти 
темою. Саме володіти. А це 
значить, не просто начита
тись, не докопатись до суті 
справи, чітко уявити собі, ию 
уже відомо у проблем!, п що 
і чому — невідомо. Знати псі 
труднощі І бачити перспекти
ви. Зізнаюсь, що п моїй ла
бораторії важкий шлях до 
першого вченого ступеня, на
багато важчий, ніж в деяких 
інших місцях, де молоді лю
ди зразу оволодівають мис
тецтвом прибивати каблуки, 
не вміючи пришивати пі
дошву.

— АЛЕ. НАСКІЛЬКИ Я 
ЗНАЮ. ДО ВАС ВСЕ-ТАКИ 
ЙДУТЬ люди, чому?

— Мабуть, тому, що вони 
хочуть займатись наукою. До 
речі, молодій людині, яка 
мріє в ЗО років стати докто
ром. я не раджу поступати в 
Енергетичний Інститут. Енер
гетика — традиційна галузь 
на відміну під багатьох Ін
ших. які виникли недавно 1 
постійно виникають. Там, 
дійсно, що не візьми — нове. 
У нас для того, щоб стати 
доктором, потрібно створити 
справді фундаментальну пра
цю.

— А ЯКБИ УЗАГАЛЬНИ
ТИ. ЯКІ ВСЕ-ТАКИ УМОВИ 
ВИ ВВАЖАЄТЕ ОПТИ
МАЛЬНИМИ ДЛЯ ФОРМУ
ВАННЯ СПРАВЖНЬОГО 
ВЧЕНОГО?

— Перш за псе — колекти
візм. Я говорю всім співро
бітникам, які приходять до 
нас. що вважаю лабораторію 
єдиним організмом, життє
здатність і розвиток якого —• 
пище всього. Що кожна із 
трьох груп І люди н ннх пра
цюють для здійснення гене
ральних Ідей лабораторії. 
Що цс такс? Ваш покірний 
слуга Попкоп писав, наприк
лад, в радянській і зарубіж
ній пресі, що сучасні лінії 
передач енергії ідуть п ту
пик, вичерпують себе. Я га
даю. що між 1985—1990 рока
ми буде прокладена остання 
економічно вигідна лінія 
електропередачі нового кла
су надвисокої напруги. А 
далі? Одні пропонують вико
ристовувати явища надпро
відності, Інші— хвилеводи. А 
нам, здається, що краще 
всього розташувати дроти в 
середовище галу під великим 
тиском п трубах, що дасть 
можливість підвищити на
пругу до більших меж. Це — 
одна з наших генеральних 
Ідей, над якою працює група 
співробітників.

Є н Інший бік колективи-* 
му. На потенціального дох- 
тора працює оси лаборато
рія. Але не можна думати, 
що вія тільки вершки зби
рає. Просто на одному з ета
пів досліджень вчений повн- 
неп підпятись до рівня уза
гальнення багатьох робіт, 
використати матеріали інших 
співробітників. 1 я не пам’я
таю, щоб коли-небудь ви
никли претензії з цього при
воду. У нас ніхто не вважав 
тему, над якою працює, 
своєю особистою власністю. 

Молода людина вносить свої 
дослідження в загоддоу к5- 
пилку, якої? користується 
черговий дисертант, і знає, 
Що рано чи пізно настане 
його черга взяти накопичені 
колективно.

В той же час у нас існує 
залізне правило — якомога 
рідше втручатись в спрашг 
молодих співробітників. Па
м’ятаю, будучи маленьким, 
мій сни якось сказав: «Тату, 
я сам застібиуо гудзика». 
Ось коли молода людниа са
ма навчиться «застібупати 
гудзика», його уже можна 
вважати без двох хвилин 
ученим. Мені, напріПГ.іад, 
байдуже, як він працює — в 
бібліотеці, ночами, хоч би і 
в ванній. Мені пажлнво, щоб 
була піддача. Я вважаю, хо
рошим співробітником того, 
хто, пам’ятаючи про щоріч
ний формальний план групи, 
не забуває ніколи про існу
вання генеральної ідеї, 
здійснення якої розраховано 
на роки.
- АЛЕ. Я ДУМАЮ, КО- 

ЛЕКТИВ13Л1 І САМОСТІЙ
НІСТЬ В ДОСЛІДЖЕН
НЯХ — НЕ ЄДИНА УМОВА 
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВЧЕ
НОГО?

— Ну, звичайно. Оскільки 
це в достатній мірі баналь
но, я не говорив нічого про 
такі речі, як постійна догіо- 

Кредо 
становлення
АКАДЕМІК ВАЛЕРІЙ ПОПКОВ 
ПРО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ 
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

мога старших молодшим, про 
справедливу критику, науко- 
ву чесність, громадянську 
зрілість і т. д. Коротше. 
Умов«, які Існують у нашій 
лабораторії, — саме тс, про 
шо ви мене запитуєте. Цс 
моя думка. .

— А ЯКИМ ВАМ УЯВЛЯ
ЄТЬСЯ ІДЕАЛЬНІЇ И СПІВ
РОБІТНИК — НОВАЧОК В 
ЛАБОРАТОРІЇ? ЙОГО ОС
ВІТА. ДОСВІД. ВІК?

— Наша робота — на ме
жі фізики І техніки. Ко
ли мене просять сфор
мувати наукоис кредо ла
бораторії, я говорю так: 
«Дослідження електрофізич
них процесів у сильних 
електричних полях з метою 
вирішення практичних зав
дань радянської енергетики». 
Ми з’ясовуємо електрофізику 
до рівня, який дає можливі 
Конкретні інженерні розра
хунки. 1 ідеальний співробіт
ник уявляється мені здібною 
і трудолюбивою людяною, 
яка має добру теоретичну та 
Інженерну підготовку. А та
ку підготовку, як мені здас
ться, можна одержати років 
у тридцять. Чесно кажучи, 
перевагу віддаю людині з 
добрим виробничим досвідом, 
ніж талановитому аспіранту, 
яка тільки що закінчила вуз. 
Робота на виробництві при
вчає людину до самостій
ності, виховує почуття відпо
відальності за свої дії, ди
сципліну. уміння вирішувати 
непередбачені завдання. Я 
добре знаю, про що говорю, 
тому що сам прийшов у на
уку з виробництва. До трид
цяти дев'яти років, коли я 
захистив кандидатську ди
сертацію (через рік вона бу
ла визнана докторською —• 
А. А.), я вже був людиною, 
яка вміла думати і суворо 
ставитись до самої себе.
- ЗАРАЗ БАГАТО ПИ

ШУТЬ І ГОВОРЯТЬ ПРО 
РІЗКО ЗБІЛЬШЕНИЙ ПО
ТІК ІНФОРМАЦІЇ, ПРО НЕ
ОБХІДНІСТЬ БІЛЬШ РАН
НЬОЇ НАУКОВОЇ СПЕЦІА
ЛІЗАЦІЇ. ЯК ВИ СТАВИ
ТЕСЬ ДО ЦИХ ПРОБЛЕМ, 
ЯКЩО ВОНИ ІСНУЮТЬ, 
ЗВИЧАЙНО?

— Ставлюсь спокійно. Пе
реважаю людину, яка поло- 
діє нормальною класичною 
освітою. Яка володіє мате
матичним апаратом, знає 
фізику і пройшла курс тео
ретичної і практичної елек
тротехніки. Справа в тому, 
що, поки молода людина бу
де спеціалізуватись, сама 
галузь піде вперед — змі
ниться саме дякуючи прссло- 
путому потокові інформації. 
В той же час енергетик, який 
добре знає теоретичні осно
ви, зможе легко розібратися 
в будь-яких нових завдан
нях.
- В МОСКВІ І БАГАТЬОХ 

ІНШИХ МІСТАХ СТВОРЕНІ 
ОСТАННІМ ЧАСОМ КЛУБИ 

1 РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕ
НИХ ЩО ВИ МОЖЕТЕ 
СКАЗАТИ ПРО ЇХ ДІЯЛЬ
НІСТЬ?

— Вченому необхідно зу
стрічатись з колегами з ін
ших галузей, навіть нссуміж- 
ннх, хоМа таких практично 
зараз немає. Іноді при ви
падковій розмові он довідує
тесь. що у співбесідника є 
побічний «вихід» в дослід
женнях, який для вас є по
жадливою знахідкою. Я. на
приклад, читав, що елек
тричні поля діють на відста
ні. МсиІ було б цікаво пого
ворити із знаючим біологом 
на цю тему. Думаю, йому 
теж. Під чає таких зустрічей 
часто міняється напрямок 
мислення. Ви починаєте ду
мати в иовій комбінації фак
тів.
- І ОСТАННЄ ЗАПИТАН

НЯ. ЧИ НЕ МОГЛИ Б ВИ 
ПОФАНТАЗУВАТИ НА ТЕ
МУ: ЯК ЗМІНИТЬСЯ ВЧЕ
НИЙ, ЙОГО МЕТОДИ, ПО* 
ГО НАУКОВЕ СПОРЯД
ЖЕННЯ, НУ, СКАЖІМО. В 
2000 РОЦІ? ВРЕШТІ. ЯКЩО 
ВИ ВВАЖАЄТЕ ЗАПИТАН
НЯ НЕСЕРЙОЗНИМ...

— Не вважаю. Тенденцій 
очевидна — машинізація до
сліджень І експериментів. 
Самообучаючі розумні маши
ни замінять спочатку «хлоп
чиків і дівчаток», пк мн на

зиваємо молодих людей, які 
приходять до нас, як прави
ло, із шкільної парти 1 зай
маються записом показань 
приладів. Потім може насту
пити черга молодших і стар
ших наукових співробітників. 
Залишиться «мозковий 
центо», який закладатиме 
програму і... техніки, які об* 
слуговуватіїмугь механізми. 
А оскільки такі машини на
вряд чн будуть набагато де
шевшими, ніж зараз, то їх 
буде економічно невигідно 
експлуатувати в кожній гру
пі, навіть в кожній лабора
торії. Вони стануть працюва- 
ти па весь інститут зразу. 
Таким чином стираються 
межі між лабораторіями. 
Але це не просто адміністра
тивна одиниця. Це в старо
му розумінні слова — шко
ла, тобто колектив людей 
різних рангів, які розподіли
ли обов’язки і об’єднані за
гальною ідеєю або Ідеями... 
Керівник мимоволі впливає 
на психіку працюючих з ним 
людей. Дає їм ідеї, напрям
ки, доспід. Але чесно кажу
чи. я не уявляю, яка ж буде 
лабораторія, яка школа, ко
ли залишиться тільки мозко
вий центр у вигляді двох 
докторів, академіка Полко
ва. наприклад, і техніки? 
Пропадають декілька про
міжних ступенів, необхідних 
для росту людей. I я не 
розумію, звідки візьметься 
повий Попков. якщо старий 
піде на пенсію розводити 
любимі троянди. Можливо, 
вчити буде сама машина? 
Можливо. Але я впевнений, 
Що вона повністю не замі
нить стосунків із живими 
людьми. Зверніть увагу: лек
ція, прочитана в аудиторії, 
засвоюється набагато краще, 
ніж та. що читається по те
лебаченню або, тим більше, 
по радіо. Не знаю, що гово
рять про це психологи, але 
це факт.

Взагалі, я можу передба
чити. що при всьому розвит
ку техніки залишиться ро
зумне рівновага між науко
вою працею живою і машин
ною. Інакше ппопаде голов
не — школа. А до того ж 
ніяке відкриття не можна 
точно запрограмувати. До
слідження стає серйозним 
саме тоді, коли в ньому 
з’являються елементи від
криття.

♦ « ш
Прощаючись з академіком, 

я запитав, що у нього запи
сано па завтра □ календарі? 
Можливо, знадобиться уточ
нити шо-небу.ть.

— Нічого пе запнеапо, — 
сказав Валерій Іванович. — 
Це значить — 6v.iv працю
вати.

Я подумав: ось ще один 
фактор, який фопмує справж
нього пченого. Робота.
Анатолій АРХИПЕНКО, 

кореспондент АПН,
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ЗНАЙОМТЕСЬ: 
МАЙСТРИ

випускники
Якось одного теплого осіннього дня я завітав на міський 

стадіон «Комсомолець». Здивувався. Здавалося, що там 
якесь спортивне свято. На футбольному полі, на баскетболь
ному майданчику, біля ями для стрибунів, — скрізь було 
чимало школярів. Підходжу до хлопців. А тут саме комсо
молець сьомої міської школи Сергій Потсхін готується кида
ти списа. Пролунав суддівський свисток. А через якусь мить 
з гурту уболівальників почулося:

— Оце здорово! Так ще ніхто не зумів.
Це проходили відбіркові змагання дитячої юнацької спор

тивної школи міста Новоукраїнки...
Відтоді, як колектив тренерів поповнили випускниками Кі

ровоградського педагогічного інституту, робота особливо по
жвавилася. Анатолій Косеііко почав тренувати велосипедис
тів, Микола Кацман — футболістів, Микола Подчиненно — 
легкоатлетів, а директор ДЮСШ А. В. Масол тренував сам
бістів. Ось так і склався дружний і працьовитий колектив. 
Секції спортивної школи нараховують майже сто юних спорт
сменів. І найкраще дієвість секцій можна пізнати у змагай; 
нях. А воин туг проводяться регулярно. Ось і нещодавно про
вели змагання між двома групами велосипедистів, старшою 
і молодшою. Спочатку виявили переможця в індивідуальній 
гонці на двадцять кілометрів у старшій групі. Найкращого 
результату домоглися старшокласники четвертої і шостої мі
ських середніх шкіл В. Клименко та В. Будило, Вони 
виконали норму другого цюртивного розряду.

Цікавою була гонка І на сорок кілометрів. Змагалися пред
ставники Кіровоградської ДЮСШ та Новоукраїиської спор
тивної школи. І хоч це була дружня зустріч, та все ж кожен 
прагнув продемонструвати якнайвищу майстерність. Уболі
вальники раділи успіху своїх земляків В. Клнменка та 
М. Руденка. З таким результатом воин ще жодного разу не 
долали так успішно довгу відстань на автостраді, і викона
ли норму першого спортивного розряду. А юний спортсмен з 
молодшої групи, учень шостої середньої школи Володя 
Андріяш став другорозрядником. Показники — відрадні. 1 хоч 
команда Новоукраїнки зайняла в цій зустрічі командне дру
ге місце, та все ж її виступ показав, що чимало спортсменів 
секції велоспорту при хорошому тренуванні можуть досяі пі 
значно вищих результатів.

А оце змагалися юні футболісти. Важко довелося суддям 
визнати кращий колектив. Адже їх було так багато, що по 
однаковій кількості очок мали кілька вуличних команд. А 
тренер М. Кацман спостерігав за найпсрспективнішими грав
цями, потім кликав їх навчатись в ДЮСШ. Валерій Янитев- 
ський, Валерій Бурцев, Віталій Залужниіі, Гриша Чубив та • 
багато інших їх одноліток нині вже довели, іцо зуміють ста
ти добрими футболістами.

Хочеться відзна іти і легкоатлетів. Уже кілька років під
ряд успішно виступає на районних і на обласних змаганнях 
п’ятиборець Сергій Потсхін. Успіху юнак міг добитися лише 
завдяки вірному і правильному тренуванню. Ось і нещодавно 
проходили змагання серед школярів району. Команда сьомої 
школи, де навчається Сергііі, виступила не дуже вдало. 
Прийшла черга і до Потехіна. Набрані ним очки принесли 
перемогу своїй команді, яка випередила суперників на сотню 
очків.

Працівники ДЮСШ чимало допомагають у фізичному вихо
ванні школярів педагогам інших шкіл району. В Малопоміч- 
нянській середній школі, наприклад, здібні бігуни. На район
них змаганнях Юрію Веренікіну та Миколі Ба’тепку не знай
шлося рівних на дистанції 806 і 1500 метрів. Спортом зай
маються в своєму селі. Часто до них навідуються тренери з 
Новоукраїнки, дають корисні поради.

С. БР€)ВЧЕНКО, 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара», працівник ' 
Новоукра'інсько'і районно? газети.

с
ия.
юті. за п'ятьма... парашутиста
ми, що наближаються до землі. 
Серед цих п’яти — чемпіонка 
Кіровоградщинн з парашутиз
му Таїсія Салтанова. Ось во
на, майстерно управляючи па
рашутом, приземлюється пе
ред шеренгою мотогонщиків. 
Чекає товаришів. Стоїть радіс
на. усміхнена. В руках — ай- 
три, їх вона дарує спортсме- 
ам...
Цс був її 889 стрибок...
...Якось Таїсія прочитала 

газеті про відому парашутист
ку Валентину Се.їівсстрову.

Не раз попа була автором 
всесоюзних та світових рекор
дів. Відтоді Валентина СелІ- 
всстрова стала дли Таїси ідеа
лом в житті.

Разом зі своїми подругами, 
ученицями 10 класу Кірово-

градської СШ № 4 записалась 
до аероклубу. Заняття прово
див командир парашутної лан
ки Павло Олексійович Банни
ков. Любимі його слова «Бути 
з усіма просто, але не запрос
то» надовго запам’ятались 
Таїсії. Банников навчив азбуці 
парашутизму. Він же керував 
і першим стрибком.

Він залишився в пам'яті на
завжди. Дивовижні хвилюван
ня оволоділи дівчиною. Врази
ла краса краєвидів, гра кольо
рів землі.

— Боязко? — по іпевелінию 
губ зрозуміла питання трене
ра. Він звичними рухами по
правив кріплення, і ті ледь- 
ледь помітні ознаки страху 
зникли.

— Ні, — відповіла порухом 
голови.

...Закінчивши десятирічку, 
вступила до технічного учили
ща вчитись на токаря. Потім 
працювала па Агрегатному за-

воді. Весь же свій вільний час 
піддавала любимій справі — 
парашутизму. А в кінці 1958 
року вже сама водила учбовий 
літак. В наступному вперше 
прийшов успіх — Таїсія стала 
чемпіонкою області з парашу
тизму, виконала норматив 
першого розряду.

Приклад самовідданої лю
бові тренера П. ■ О. Банника 
до парашутизму захопив дів
чину. Таїсія вирішила бути ін- 
структором-парашутнетом. По 
закінченні'' навчання вона іде 
працювати іпструктором-пара- 
шутистом до Хабаровська.

Тепер вже вона сама, як її 
перший вчитель П. О. Банни
ков, навчає новачків. Як І він, 
віддає роботі все своє вміння 
І досвід. Працює старанно, 
творчо. Не забуває і сама про 
тренування та участь 
ганнях. Шо не старт 
успіх. Таїсія ііе раз 
змагання, бере участь 
шість Сибірської зони 
лекого Сходу, їде на 
ні змагання.

В кінці. липня 1963 і 
першості Сибірської

який до цього належав спорт
сменкам НДР, знову отримав 
прописку в Радянському Сою- 

. лі. І співавтором цього рекор
ду була Таїса Салтанова. Про 
цс раніше можна було тільки 
мріяти.

Таїса 1 зараз зберіте золо- 
чсмпіонську медаль та 

диплом, в якому говориться, 
що центральна рада Союзу 
спортивних товариств та орга
нізацій СРСР нагороджує цим 
дипломом Таїсію Салтанову 
«...за встановлення світового 
рекорду в пічному груповому 
жіночому стрибку па точність 
приземлення з висоти 1000 мет
рів. Середнє відхилення від 
центра мішені — (1,82 метра. 
22 червня 1963 року». А скіль
ки ще в Таїсії різних дипло
мів, грамот, кубків!

В 1965 році, виступаючи на 
спартакіаді України з техніч
них видів спорту за команду 
Кіровоградщинн, Таїсія вико
нала норму майстра спорту

в зма- 
—' то й 

виграє 
на пер
та Да- 
всссоюз-

року на 
.....____ ___ г____ зони та
Далекого Сходу Таїса зустрі
лася з 
вою.

І як
пенні ______  _
взяти участь у груповому ніч
ному сірибку на побиття сві
тового рекорду на точність 
приземлення.

Як писали потім газети, точ
ність приземлення була снай
перською. Світовий рекорд,

Вона з нетерпінням завжди 
чекає своїх учнів. А їх у неї 
немало. От тільки цього року 
Таїсія з своїм напарником ін
структором Анатолієм Аноші- 
ннм підготувала десятки спорт
сменів масових розрядів з 
парашутизму. Про кожного з 
них Таїсія може багато розпо
вісти. 1 про продавців універ
магу Валю ЛІакоду, Таню Гри
ценко, Ларису Ємельянову, 
і учня профтехучилища № 1 
Миколу Фліорчука, і про Олек
сандра Байду, Сергія Пові- 
кова...

Останнє питання Салтано- 
вій: за що полюбила парашу
тизм?

— Парашутизм — спорт 
мужніх, сміливих. Полюбила 
за риск, красу, за те, іцо пін 
допомагає розвивати п собі 
волю, мужність, кмітливість...

IO. ЛІ ВАШ НИКОВ.

Фото автора.

КЛІТИН
Керівник клубу — 

кандидат у майстри спорту 
Г. ДУБІВКА.

ЗАВДАННЯ № 8
1. Що такс заочні змаган

ня? Які види заочних зма
гань ви знаєте? (2 очка).

2. Що означають терміни 
«зв’язка» і «півзв’язка»? 
ХЗ очка).

3. Знайді і ь виграш:

ОГ) СЕРПНЯ 1969 року ЦІ\ КПРС і Ряди 
"У .Міністрів СРСР прийняли Постанову 
«Про організацію підготовчих відділень при 
вищих учбових закладах».

З метою підвищення рівня загальноосвітньої під
готовки робітничої і сільської молоді і створення 
їй необхідних умов для вступу до вищих 
закладів при вузах створюються підготовчі 
іія. Вони мають як денну, вечірню, так 
форму (із строком навчання 8 місяців з 
під виробництва і 1(1 — без відриву).

На підготовчі відділення приймаються

учбових 
відділен- 
і заочну 

відривом

„.... . . ........-...........       передові
робітники, колгоспники і демобілізовані з армії, які 
мають середні«} освіту та стаж практичної роботи не 
менше одного року. Відбір і направлення молоді на 
ці відділення здійснюється безпосередньо керівни
ками промислових підприємств, будов, командуван
ням військових частіш 3;і рекомендацією партійних, 
комсомольських і профспілкових організацій.

Особи, які закінчать підготовчі відділення і успіш
но складуть випускні екзамени, зараховуватимуться 
на перший курс пінних учбових закладів без вступ
них екзаменів.

Ця постанова дає дозвіл промисловим підприєм
ствам. будовам, радгоспам і колгоспам направляти 
робітників і колгоспників для навчання з відривом 
від виробництва на підготовчі відділення при вузах 
із виплатою їм стипендії за рахунок підприємств і 
колгоспів.

Слухачам підготовчих відділень, які навчаються 
без відриву від виробництва, надається додаткова 
відпустка на 15 календарних днів для складання ви
пускних екзаменів.

14 серпня 1969 року Рада Міністрів СРСР 
прийняла Постанову «Про заходи по дальшо
му поліпшенню підготовки спеціалістів у се-

КОНСУЛЬТАЦІЯ «мк»

редіїіх сільськогосподарських
дах». Вола передбачає ряд практичних захо
дів для поліпшення підготовки спеціалістів 
сільського господарства із середньою освітою.

Міністерству сільського господарства СРСР і Ра
дам Міністрів союзних республік дозволено органі
зовувати в 1970—1975 роках при середніх сільсько
господарських учбових .закладах спеціальні відді
лення для підготовки керівних кадрів колгоспів і 
радгоспів. Па них будуть прийматися керуючі від
ділками, фермами, дільницями і бригадами піком 
не старше 35 років, які мають досвід роботи па вка
заних посадах не менше 3 років, якщо вони успішно 
склали вступні екзамени. Встановлюється строк на
вчання для осіб, іцо мають середню освіту, — 2 ро
ки, неповну середню — 3 роки. Особи, які навчаю
ться па спеціальних відділеннях, забезпечуються 
державною стипендією в розмірах, установлених 
для учнів середніх сільськогосподарських учбових 
закладів.
Цією ж постановою передбачається також, що за 
учнями, направленими на спеціальні відділення по 
підготовці керівних кадрів радгоспів 1 колгоспів, 
зберігається за місцем основної роботи середня за
робітна плата, але ііс більше 100 карбованців, вра-

Білі: І<Р£І, Фе5, СЬ2, К(Д 
Вії. сЗ, Ц4, еб, д2, })2 (9 фі
гур)-

Чорні: Кру-7. Фе7, І\|)3, 
Кі’б. ип. а7, 56. с4, <]5, (гб, 
117 (Ю фігур).

Білі починають і вигра
ють. (5 очок).

Останній строк надсилай
ся відповідей — 12 грудня.

ЗііаменнтА Волочаєвка — «Далекосхідний Перекоп». овіяна 
славою і часів громадянської війни. А от' звідки з'явилася 
сама назвз — Волочяевка?

На початку XX століття тягнулись на схід палки селяп-пе- 
реселенців. З однією з них перевозив свою сім’ю па береги 
Амуру і Макар Семенович Волочаєв. У сім’ї його було самих 
’дітей десять чоловік.

Переселенці облюбували місце, багате на рибу і звіра.
За чесність, організаторські здібності, ппсьмсппість і неаби

який розум обрали односельчани Макара Семеновича своїм 
старостою а селище вирішили назвати Волочаєвкоіо...

У легендарному штурмі Во.іочаевки брати участь діти Ма- 
кара Семеновича, га "й сам він допомагав бійцям народно- 
революційної армії. Про героїв-полочаевців нагадує величний 
пам'ятник на вершині совки. Біля її підніжній поховано ро
сійського переселенця М. С. Волочаєва.

При Радянській владі Волочаєвка з глухого полустанка ви
росла у великий залізничний вузол.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК. 2 грудня. Перша 
програма. 11.00 — Телсвісті. (К). 
11.10 — Телефільм «Лісова сто
рона»: (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Фізика для учнів 10 
класу. «Електричні властивості 
напівпровідників». (К). 12.05 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Від снігу до снігу». (Кірово
град). 17.40 — Телсвісті. (К). 
18.00 — Для дітей. «Умілі руки». 
(М). 18.30 — Ленінський універ- 
ситеіг мільйонів. Історичний ма* 
теріалізм. «Класи і класова бо
ротьба». (М). 19.00 — Культура 
слова. (К). 19 20 — «Леніну при
свячується». (Кіровоград). 19.45 
— «Від снігу до снігу». Худож
ній фільм. (Кіровоград). 21.20— 
Фотохвилипка. (Кіровоград), 

21.25 — Творчий портрет ко.мпо*

«МОЛОДОП КОММУНАР» — оргпп Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального сенретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.
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ховуючи стипендію.
Колгоспам рекомендовано поширити вказаний по

рядок збереження заробітної плати на колгоспників, 
відряджених на навчання. Тим, хто закінчує ці від
ділення і складає державні екзамени, присвоюється 
кваліфікація агронома-оргапізатора, зоотехпіка-ор- 
ганізатора, техніка-механіка І видається диплом про 
закінчення середнього спеціального учбового за
кладу.

Випускники направляються на роботу в господар
ства, які відрядили їх на навчання, і повинні від
працювати в них не менше трьох років після закін
чення учбового закладу.

Прийнято також пропозицію Державного комітету 
Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті 
про підготовку в середніх сільськогосподарських уч
бових закладах спеціалістів сільського господарства 
із скороченим строком навчання з числа осіб, які 
мають освіту в обсязі неповної середньої та серед
ньої школи й закінчили сільські професійно-технічні 
училища та попрацювали не менше двох років по 
спеціальності, 
виробництві.

позитквно зарекомендували себе

А. САЄНКО, 
помічник прокурора області.

зитора М. Скорика. (Ю- 
Кінопанорама. (М). 23.45 
левісті. (К).

Друга програма. 19.20—«Скар* 
би народу». (Львів).

СЕРЕДА, 3 грудня. Перша 
програма. 11.00 — Телсвісті. (М). 
11.10 — Телефільм. (К). Н.35 — 
«Шкільний екран». Суспільство« 
знавство для учнів 10 класу. 
.«Імперіалізм на сучасному ста* 
пі». (К). 12.05 — Кіножурнал та 
художній фільм «Скуки ради». 
(Кіровоград). 15.55 — Програма 
кольорового телебачення. (М). 
18.30 — «По ленінських місцях». 
«Ленін у Фінляндії». (М). 19.00— 
До Дня Радянської Конституції. 
«Завод і люди». (Харків). 19.20— 
Програма «Час». (М). 19.55 — 
Програма кольорового теЛеба* 
чення. Міжнародний турнір з хо* 
кся ЧССР — Шпеція. В перер
вах — новини. (М) і телепісті 
(К). 22.30 — Програма україн
ського кольорового телебачення. 
Образотворче мистецтво В'етна* 
му. «Меч і пензель». (К). 23.10— 
Концерт. (М), 23.40 — ІІоии*
ни. (М).

ЧЕТВЕР. 4 грудня. Перша про
грама. 10.00 — Новини. (М). 
10.15 — По ленінських місцях.

(М). 10.45 — Кіножурнал та ху* 
дожпій фільм «Моя дочка». (Кір 
ровоград). 17.40 — Телевісті. (К/. 
18.00 — Для дітей. «Жпйворо* 
нок». (М). 18.30 — «Ленінський 
університет мільйонів». Історія 
КПРС. (М). 19.00 — Інформація» 
па програма :«Деиь за днем»» 
(Кіровоград). 19.30 — Реклама'. 
(К). 19.40 ~* Програма ,«Час£. 
(М). 19.55 — Програма колі.оро» 
вого телебачення. Московський 
міжнародний турнір з хокея-- 
СРСР - Канада (М).-В wejfr 
пах — новини. (М). 22.30 '-’.«Моя 
дочка». Художній фільм. (Кіро* 
воірад).

А ?
Друга програма. 22.30 — 

рий вечір, хліборобе». (KJ- 
— Знайомтесь: .«Нова піс* 
ня». (К).

ТВ О редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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