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«ТИЖДЕНЬ 
РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ»

-Ж"- ПАЛЕРМО. З великим успі
хом проходить у головному МІС" 
ті Сіцілії — Палермо «Тиждень 
Радянського Союзу», організо
ваний з ініціативи товариства
«Італія — СРСР». Цей захід
присвячений 100-річчю з дня на
родження В. І. Леніна,

Багатолюдно біля кіосків, де 
відвідувачам пропонують твори 
В,і 1. Леніна, грампластинки з 
записом його промов, книги ра
дянських письменників, вироби 
народної творчості.

ЮВІЛЕЙНИЙ 
ПОДАРУНОК СЕЛУ

БУДАПЕШТ. На відзнаку 25-ї 
річниці визволення Угорщини 
Радянською Армією в угорських 
селах буде відкрито сто нових 
бібліотек, У збиранні коштів для 
їх створення беруть акінвну 
участь профспілки, Комуністич
на Спілка Молоді, Вітчизняний 
фронт та інші громадські орга
нізації, Вже зібрано 83 мли, фо-

ЗДЯВА ПРЕЗИДЕНТА 
ФРАНЦІЇ

ВАШІНГТОН. Президент 
Франції Жорж ІІомпіду, який 
перебуває в США з офіційним 
виром, вис гупаючи в клубі 
преси, висловив глибоку тривогу 
з приводу загострення кризи на 
Близькому Сході. Він відзначив, 
що поки що не знайдено шляхів 
для встановлення миру в цьому 
районі.

Говорячи про відносини з Спо- 
лученими Штатами, Помпіду 
сказав, що між Францією і США 
існують незгоди в підході до 
різних питань міжнародного 
життя.

ЛІТАКИ
ІЗРАЇЛЬСЬКИМ 
АГРЕСОРАМ

ВАШІНГТОН. Як повідомив 
амсрйраііськнй кореспондент 
Пірпойїіт, президент Н іксом 
прийняв рішення про поставки 
Ізраїлю нової партії зброї, вто
му числі виннщувачів-бомбарду- 
вальників «Фантом» і реактив
них літаків «Сканхок».

Тепер США вже майже завер
шили поставки 50 «Фантомів», 
проданих Ізраїлю раніше, і цю 
наступальну зброю ізраїльська 
авіація широко використовує в 
піратських нальотах на глибинні 
райони Об’єднаної Арабської 
Республіки.

КРАДІЖКА ЗОЛОТА
ПАРИЖ. Зливки золота, за

гальна вага яких становить 352 
кілограми, зникли з сейфів на 
складах аеродрому Орлі в Пари
жі. Разом із золотом пропала 
іспанська валюта, еквівалентна 
140.000 французьких франків, що 

' теле була в сейфах.
(РАТАУ).

Півтора мільйона юнаків і дів
чат, серед яких близько 500 тисяч 
членів ВЛКСМ, працює зараз в 
колгоспах і радгоспах республіки. 
В господарствах України активно 
діє майже 12 тисяч комсомольсько- 
молодіжних колективів в рослин
ництві, в тому числі 7 тисяч — ме
ханізаторських, близько 6 тисяч ко
лективів працює в тваринництві.

З числа молоді виросло багато 
майстрів • сільськогосподарського 
виробництва, новаторів, героїв пра. 
ці, які служать взірцем для всіх 
трудівників села.

З метою широкого залучення 
юнаків і дівчат до вирощування 
високих врожаїв сільськогосподар. 
ських культур, на успішне вико
нання завдань дальшого розвитку 
громадського тваринництва, ЦК 
ЛКСМ України, Міністерство сіль
ського господарства УРСР, Мініс
терство радгоспів УРСР та респуб
ліканський Комітет профспілки ро
бітників і службовців сільського 
господарства прийняли спільну 
постанову про соціалістичне зма
гання комсомольців та молоді за

РОКІТ двигуна лунав, здава
лось, не поряд, а десь аж 

в акацієвій смузі. Машина 
слухняно посувалась вперед. 
Леонід Гараніп лише зрідка 
доторкався до важелів, огля
дався через запилене віконце 
назад, на мить вихоплюючи в 
скупому промінні фари чор
нильну, масну доріжку, яку 
краяли лемеші.

Вже зміна прийшла. Он пос
тать товариша маячить у кінці 
загінки. Леонід відчув, як 
стомився, як затерпли ноги, 
все тіло. Бо ж правильно мов
лять, що вночі І хвилина го
диною стає.

Юнак зупиняв трактор.
— Гавриле, — крикнув, стри

баючи на землю, — вже при
йшов! Не виспався, мабуть, 
як слід?

Трактористи привітались. 
Гаврило швидко забрався в ка
біну.

— Не буду гаятись. — Він 
включив швидкість. Трактор 
сердито рявкнув, вистрілив 
чорними клубками диму і важ. 
ко посунув уперед.

РАЙ села, біля ферм, за- 
■к " горілось небо. Посвітліло. З 
вибалку, долинув стукіт бідо
нів, розмови — то доярки ви
їхали па роботу.

Леонід пішов до села. Роси 
не було. Черевики шурхотіли 
сухою травою, монотонно пов- 

’ торюючи чере-черк-шерх, че- 
ре-черк-шерх. Спати хочеться. 
Так і злипаються очі — і степ, 
лісосмуга, зоране поле якось в 
одну мить вужчають, переплі
таються і раптом зникають 
зовсім.

Пі ж бо. Спати не доведеть
ся. Ще треба закінчити конт
рольну з філософії та підготу
ватись до сесії. Скоро ж їхати 
в Київ, у Академію сільсько
господарських наук. Заняття— 
невідкладна справа.

ЮВІЛЕЙНЕ ЗМАГАННЯ
МОЛОДИХ ХЛЦЮРОЫВ
успішне виконання планів завер
таючого року п’ятирічки, гідне від
значення Ленінського ювілею.

Умовами змагання на кращий 
комсомольсько-молодіжний колек
тив республіки в галузі рослиннії, 
цтва передбачено, що переможця
ми вважатимуться ті колективи, 
молоді механізатори, які одержать 
найвищий врожай тієї чи іншої 
культури з гектара при мінімаль
ній затраті праці на її вирощуван
ня. В іваринництві — враховува
тиметься продуктивність праці, 
якість та собівартість продукції, 
ефективність використання на фер
мах комплексної механізації тру
домістких процесів виробництва, 
впровадження прогресивних форм 
організації праці, досягнень науки 
та передової практики.

Л як хочеться заглянути до 
клубу. В бібліотеку. Там же 
Світлапка працює. Яке ж воно 
миле та хороше, цс дівчисько, 
що завідує сільською бібліоте
кою. До кожного посміхнеться, 
кожному підкаже по потребі, 
допоможе. І очі в неї теплі... 
ІЗ УВ ВИПУСКНИЙ вечір. 
АИ* Приїхав кореспондент з га
зети. На телебачення знімали. 
Таміла Макарівна Урсулова, 
класний керівник, посміхалась

При підведенні підсумків зма
гання враховуватиметься громад
сько-корисна робота членів ком
сомольсько-молоді ж них колективі в, 
підвищення кожним з них виробни
чої кваліфікації, загально-освітньо, 
го та культурного рівня, боротьба 
за економію і бережливість, за ви
соку культуру сільськогосподар
ського виробництва, виховна роль 
комсомольських груп.

Комсомольсько - молодіжні ко- 
лективи — переможці змагання бу
дуть занесені до Книги пошани 
республіканської комсомольської 
організації, нагороджені пам’ят. 
ним вимпелом ЦК ЛКСМУ. Кращі 
колективи, які вийдуть перемож
цями в областях, нагороджуються 
Почесною грамотою ЦК ЛКСМУ.

(РАТАУ).

мріяли про свої шляхи вкупі... 
Ми йшли з Гараніним по ву

лиці. Кстрнсанівка вже спала. 
Від клубу розходились останні 
відвідувачі кіно. Тепла червне
ва ніч сипала ясними чіткими 
зорями. Було тихо-тихо, по-літ
ньому гарно.

— Льоню, а пам’ятаєш, як у 
Світлани Леонтіївни, на анг
лійській, тн переплутав слова, 
і и тебе вийшло речення: «Ріж 
яблуко, поки риба ловиться»?Q НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

ПОЛЕ
НА
ДОЛОНІ

і раділа. Скільки її вихованців 
виходить у життя! І всі пра
цьовиті, старанні.

У юнаків та дівчат тільки й 
розмов. Останні години разом. 
Завтра розійдуться. Кожний 
вибере свій шлях. Ділились 
мріями навперебій. Лариса 
Суржавська і Алла Демченко 
думають продовжити навчання 
в інституті. Володимира Заха
рова тягне на культосвітню 
роботу — либонь, у школі не 
було кращого музиканта. Льо
ня Туменко лише іі говорить 
про сільськогосподарські ма
шини. Для всіх мета товари
ша — ніби своя мрія. Бо ра
зом росли, разом навчалися 1

В дні 100-депноі Ленінської вахти по-ударному трудиться свердлувальник Кіровоград, 
ського заводу «Червоний Жовтень» Віктор Удовицький. На обробці деталей до ліжок 
він щозміни виконує завдання на 110—115 процентів.

На фото: свердлувальник Віктор Удовицький за роботою. 
 Фото В. КОВПАКА.

— Ах, нехай тебе... — засмі
явся Леонід. — Ще й не таке 
бувало. Пригадуєш, як пере
клав речення, а воно: «Заводь
те годинника, поки масло сві
же!»

Ми весело сміялись, згадую
чи шкільні дні. Було над чим 
і пожартувати, і задуматися.

— Льоню, — сказав я. — 
Ось би до зір добратись та 
розказати всім, що на землі 
діється. Адже і там хтось жи
ве.

Ми дивились у бездонну ви
сочінь.

—А я б краще залишився 
тут, серед своїх людей, і пра
цював би на місці...

ГАНЬБА 
ІЗРАЇЛЬСЬКИМ 
АГРЕСОРАМ!

Трудящі Радянської 
України, як і всього Ра
дянського Союзу, тавру
ють ганьбою ізраїльських 
агресорів та їх покрови
телів. На-підприємствах 1 
в установах республіки 
проходять мітинги на під
тримку справедливої бо
ротьби арабських наро
дів. На цих мітингах ра
дянські люди висловлю
ють свій гнівний протест 
проти варварських дій із
раїльської вояччини, од
ностайно підтримують за
ходи Радянського уряду, 
спрямовані на відновлен
ня миру на Близькому 
Сході.

(РАТАУ).

Успіхи тваринників
УЛЬЯНОВКА, кіро

воградської ОБЛА
СТІ. Тваринники спеціа
лізованого колгоспу «Ро
сія» продали державі 
першу партію великої ро
гатої худоби загальною 
вагою понад 3200 цент
нерів. 92 проценти зда
ного поголів’я — вищої 
вгодованості. Сер е д н я 
вага кожної тварини пе
ревищує 354 кілограми,

(РАТАУ).

— Хіба ти зразу но вступа
тимеш в інститут? — поціка
вився я.

— Краще попрацювати з рік- 
два, — помовчавши, відповів 
він, — а потім уже вибирати 
собі професію... Он як воно в 
степу зараз хороше... Інколи 
виходить так: закінчує людина 
інститут, іде працювати, але 
не те, не до серця. Та й не 
терплю... ото таких, що лише б 
хизуватись.

СПОЧАТКУ йому було важ
ко. Ой, як важко. Перш 

ніж доручили працювати на 
тракторі, викопував різні сіль
ськогосподарські роботи. Якось 
у жнива послали на копнувач 
комбайна «РСМ-8», стару прес
тарілу машину, яку через рік 
мали здати в металобрухт. Бу
ла неділя. З кеба пекло, як вог
нем. На копнувачі Леоніду до
велося бути одному. Спершу 
все ладилось, встигав розправ
ляти солому. Та спека, пилю
ка, іцо виїдала очі, забивалась 
у ніздрі, рот, дались взнаки. 
Юнак не витримав і кинув ро
боту.

Був такий випадок. Більше 
Леонід ке дозволяв собі повто
рювати щось подібне. Сів за 
кермо трактора, працював сум
лінно. Зріднився з колгоспом, 
полюбив безкраї лани. І радів, 
безмежно радів першим успі
хам.

Через рік після закінчення 
школи юнак успішно витримує 
іспити на заочне відділення 
Української Академії сіль
ськогосподарських наук. Тепер 
він сідає за книгу і продов
жує працювати трактористом.

Примітився Леонід Гаранін I 
в колективі художньої само
діяльності села. Не обійдуться 
там без нього. У крузі танцю
ристів, у хорі — молодий трак
торист неодмінно присутній. 
Любить Леонід на баяні зігра

НА СЕРДЕЧНІЙ
ХВИЛІ

Минулої осені у дружній Фінляндії 
за замовленням Радянського Союзу був 
збудований новий теплохід-сухогруз. 
Вантажопідйомність океанського ко
рабля — 12,5 тисячі тонн, це така кіль
кість, яка міститься в кількох залізнич
них ешелонах. Довжина судна — 151 
метр, ширина — 21. Постановою уряду 
кораблю дали ім’я «Новомиргород».

За кілька місяців плавання теплохід 
побував на Кубі, у НДР, ФРН, Голлан
дії. Екіпаж корабля, більшість якого 
складають комсомольці, 13 січня став 
на 100-денну ударну Ленінську трудову 
вахту. Моряки своєчасно виконують 
рейсові завдання, економлять народні 
кошти. Для їх праці створені зразкові

ти і заспівати мастак. Вмить 
гурт молоді біля себе збере« 
А ще як прикаже щось дотеп
не — так того сміху хоч при
горщами горни.

— Це ж такого, як папі 
Льоня, моторного та веселого, 
на цілім світі не знайдеш! “« 
говорять односельчани.

1 правду кажуть. За чесну 
працю Леоніду Гараніну прав
ління колгоспу не раз виноси
ло подяки й нагороджувало 
грамотами.

ЗАГЛЯНУЛО у віконце до
мівки Леоніда й особисте 

щастя. Кілька місяців тому за
ручився він із Світланою, зав- 
бібліотекою села Новоолск- 
сандрівкн, скромною, тихою 
дівчиною. Недавно справили 
новосілля. Скільки там весело
щів та радощів людських бу
ло. А Леонід із Світланою — 
найщасливіші.

Якось я завітав до молодих. 
Хатинка їх стоїть на краю 
Новоолександрівкв біля широ
кого вибалку. В кімнатах за
тишно, гарно вбрано і при
брано. Леонід розповідав про 
навчання. Четвертий курс уже 
закінчує. Важко поєднувати 
працю з навчанням. Та в юна
ка по-своєму твердий підхід і 
до знань, і до праці.

У вікно з хати подружжя 
Гараніних видно степ, рівний, 
просторий, замальований чор
ними, сірими, зеленими смуга
ми та доріжками.

По тому степу проложив но 
одну доріжку й Леонід. Части
на тих розмаїтих смуг внпле- 
кана його руками. І, здається, 
все поле від цього міниться 
якимись своїми неописано ча
рівними і чудовими барвами,

Іван КИДРУК.
с. Новоолександрівка 
Бобринецького району^

умови. Кожний член екіпажу має окре
му каюту. На кораблі є телевізор, радіо
приймач, кіноустановка, відкритий 
плавальний басейн.

Піонери Новомиргородської школи- 
інтернаг імені Ю. О. Гагаріна разом з 
учителькою Майєю Іванівною Тарасовою 
направили екіпажу «Новомиргорода» 
теплого листа, в якому розповіли про 
свої справи. З листам був відправлений 
і фотоальбом з видами міста Новомир
города.

Недавно моряки теплохода прислали 
відповідь юним ленінцям. Вони розпо
віли про свої діла і турботи, про дале
кі заморські краї, про зустрічі з прос
тими людьми різних країн.

Зараз теплохід «Новомиргород» зна
ходиться у далекому плаванні біля бе
регів Австралії. Але новомиргородські 
піонери вже задумуються над тим, як 
зустрітися з моряками, які сердечно 
запросили їх до себе в гості. Про все 
це розповіла своїм читачам новомирго- 
родська районна газета «Червона зір
ка».



—-------- 2 crop. „Молодий комунар“ З березня 1970 року

ЇЇ5 ІШЕННЯ комсомольських зборів — це підсумок 
А зборів, вираження волі всього комсомольського 
колективу. Як же втілити цю колективну волю в 
життя?

...Виступаючих на комсомольських зборах в колгос
пі імені Котовського було багато. Йшлося про спор
тивно-масову роботу. Висловлювались різні пропози
ції щодо придбання спортивної форми, знарядь, ор
ганізацій секцій. Рішенням комсомольських зборів 
було зобов'язано кожного комсомольця брати участь 
у спортивних заходах. Окремим активістам було до
ручено організувати і очолити спортивні секції. Прой
шов деякий час, і в колгоспі появились футбольна 
і волейбольна команди, секції велоспорту, настільно
го теніса, штанги.

Вся організаційна робота комітету комсомолу у питаннях 
спорту виходила з безумовності виконання прийнятого на 
Комсомольських зборах рішення. Всі комсомольці стали ви
конавцями нього рішення.

На засіданні комітету комсомолу колгоспу «Украї
на» обговорювалось питання участі комсомольців і 
молоді у створенні фонду солідарності з прогресив
ним молодіжним рухом світу. За пропозицією секре
таря комсомольської організації Михайла Сінчука ця 
розмова була продовжена на комсомольських зборах.

Рішення комсомольських зборів зобов язало сек
ретарів бригадних комсомольських організацій про
думати форму участі кожного комсомольця у важли
вій політичні кампанії по створенню фонду солідар
ності. Різні категорії молоді: механізатори, тваринни
ки, шофери, конторські працівники були зобов язані 
взяти участь у недільниках і суботниках по виконан
ню сільськогосподарських робіт, збору металолому і 
макулатури тощо. 1

Чітке, ділове формулювання рішення комсомольських збо
рів дає’ кожному комсомольцю можливість внести свій вклад 
у справи комсомольської організації, виховує у юнаків і дів
чат почуття відповідальності, сприяє організаційному зміц- 
нсніпо комсомольських колективів. Бо одна справа питати 
комсомольця чому він не прийшов на недільник, про який 
цін, можливо, і не чув. а інша — спитати його, чому він 
Не виконав волі колективу, спільного рішення.

Успіх реалізації рішення комсомольських зборів 
залежить від залучення до його виконання широкого 
кола молоді. Справді, не важко запланувати, наприк
лад, вечори відпочинку і провести це через рішення 
комсомольських зборів. Важче організувати цю спра
ву і довести її до кінця.

В комсомольській організації колгоспу «Правда» 
молодь не нудьгує. В Будинку культури артілі завжди 
людно, налагоджена робота гуртків художньої само
діяльності. Цікаво і весело проходять тут читацькі 
конференції, вечори зустрічі з ветеранами праці, ве
чори відпочинку.

Мені добре пам'ятаються комсомольські збори в 
цьому колгоспі. Це була щира розмова про те, як 
змістовно заповнити свій вільний час. Турбота про це 
була кваліфікована в рішенні комсомольських зборів 
як першочерговий обов’язок членів комітету. Зви
чайно, малось на увазі, що комітетники повинні бути 
не розважальниками, а організаторами відпочинку 
молоді. На зборах було створено комісію, яка планує 
відпочинок молоді, слідкує за участю кожного ком
сомольця в організації дозвілля.

Нерідко секретарі комсомольських організацій скаржаться 
па те, що окрема частина молоді ну прямо-таки неактивна. 
Називають тих, хто рано одружився, хто з якихось інших 
обставин не бере участі в громадському житті. Гадаю, що 
саме таких слід залучати до виконання конкретних рішень 
комсомольських зборів. Виконуючи постанову VIII пленуму 
ЦК ВЛКСМ про розгортання руху за оволодіння технічними 
спеціальностями, комсомольські збори колгоспу «Ш.іях^ до 
комунізму.» зобов’язали саме таких «пасивних» підібрати 
кандидатури на колгоспні курси механізаторів. Рішення збо
рів було виконано: Григорій Телюк, Анатолій Старосотникон, 
Леонід Яременко, Віктор Левенсць, Олег Малиновнч, Мико
ла Проскаченко зараз навчаються на курсах механізаторів. 
Окрім того, попи всі вступили в комсомол.

Рішення грудневого Пленуму ЦК КПРС націлюють і 
комітети комсомолу дбати про безумовне виконання 
постанов, прийнятих на зборах, про залучення до їх 
здійснення широкого кола молоді.

Наші рішення повинні відзначатись конкретністю і 
діловитістю, найбільш повно виражати думку комсо
мольців з обговорених питань, враховувати їх кри
тичні зауваження і пропозиції, давати оцінку справ, 
заключати в собі конкретну програму дій комсомоль
ської організації. В них повинні бути вказані точні тер
міни здійснення намічених заходів, їх виконавці.

Рішення комсомольських зборів досягає мети, якщо 
кожний член ВЛКСМ, йдучи зі зборів, знає, що, де і 
коли йому одному, чи разом з товаришами належить 
зробити для досягнення поставлених завдань, які ко
лективно вироблені і затверджені.

М. КРАСКОВСЬКИЙ, 
перший секретар Добровеличківського рай

кому ЛКСМУ.

О И знайомі з поезією Павла Усенка? Пам’я- 
тнете його ліричні рядки з вірша «Лист»? 
«Дівчино - секретарю.
Як тебе любили ми!
Десь ти за заметами.
За снігами білими...»

Отак сумували й за Лідою Клнсун, коли поїха
ла вона в Олександрію па екзамени. А повер
нулась, раділи як доброму другові.

Ліда, невисока русява дівчина, працює біб
ліотекарем у селі Капіжі на Новомнргородщи- 
ні. До гарного будинку, на головній вулиці, де 
міститься бібліотека, в снігову порошу і в літ
ню спеку, весною іі восени прямують юнаки та 
дівчата, діти, чоловіки й жінки. Тут книг та 
книг: вісім тисяч томів людської мудрості 1 
жоден з них не припадає пилом. «Книга е дру
гом людини, першим порадником в години щас
тя й печалі, з нею легше жити, боротись, пра
цювати...» - думає так Ліда і усміхається. 
Згадує своїх читачів: механізаторів, ланкових, 
доярок, шоферів, учителів, комбайнерів з їх 
думами 1 турботами.

РУКАМ МОЛОДИМ ТРИМАТИ ШТУРВАЛ!
З метою ширшого розгортання роботи комсо

мольськими організаціями республіки по залученню 
молоді до оволодіння сільськими технічними спе
ціальностями, більш активної їх участі в створенні 
навчально-виробничої бази для цієї роботи та по
ліпшенні навчально-виховного процесу секретаріат 
ЦК ЛКСМУ, колегії Міністерства сільського господар
ства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства 
освіти УРСР, Українського об’єднання Ради Мі
ністрів УРСР «Укрсільгосптехніка» та Державного 
комітету Ради Міністрів УРСР по профтехосвіті поста
новили провести в 1970 році республіканський огляд 
комсомольських організацій на кращу постановку 
роботи по залученню сільської молоді до оволодіння 
технічними спеціальностями.

Для відзначення комсомольських організацій, які 
досягнуть кращих результатів в ході огляду, встанов-

ПРОВОДИТЬСЯ Р ЕС П У БЛІК А н с ь к и и оГЛ ко м
сомольських ОРГАНІЗАЦІЙ НА КРАЩУ поста
новку РОБОТИ ПО ЗАЛУЧЕННЮ СІЛЬСЬКОЇ МОЛО
ДІ ДО ОВОЛОДІННЯ ТЕХНІЧНИМИ СПЕЦІАЛЬНОС
ТЯМИ

лено дев'ять перехідних Червоних прапорів. Одно
часно переможцям буде вручена і грошова премія

Комітети комсомолу, відповідні господарські 
голошується в постанові, зооов’язані провести необхідну 
пропагандистсько-агітаційну роботу та забезпечити активну 
участь комсомольців і молоді в огляді.

В ході огляду, підкреслюється постановою, широко .прак
тикувати проведення рендів-перевірок стану підготовки тех
нічних кадрів для потреб сільськогосподарського 
цтва, створювати, де є необхідність, курси, гуртки, у іоові 
комбінати Турбуватись про поліпшення в них матеріально- 
технічної бази, створення належних купьТурно'но,у™а”* 
умов для навчання, забезпечення молоді після закін гепни 
місцем роботи за одержаною спеціальністю.

З кожним днем зростає 
продуктивність худоби, яку 
доглядають молоді доярки 
колгоспу імені Щорса Кіро
воградського району Люба 
Дяченко та Ольга Хоменко. 
Люба щодоби має на корову 
по II — 12. Оля — по 8 — 9 
кілограмів молока.

Мета в цих завзятих тру
дівниць — домогтись пудових 
надоїв.

Фото Ф. ПЛАХТ1Я.

h

Н ОБА економічна реформа дала мож- 
11 лнвість впровадити зручні для насе
лення, прогресивні форми торгівлі. По
ліпшилась викладка товарів. їх рекла
ма і зберігання, зріс товарообіг. Та чи 
значить усе це, що обслужування світ- 
ловодців поставлене, як слід, що пра
цівники міськзмішторгу зробили все для 
задоволення потреб споживачів? Цс, 
власне, питання і зацікавило «прожек
тористів» Світловодського міськкому 
комсомолу, які цього разу вирушили у 
господарчі магазини міста.

Підходимо до магазину юсподарчих 
товарів № ЗІ. Людей чимало. Одні ви
бирають фарби, другі — речі для кухні, 
треті — синтетичні порошки для пран
ня. Похитуючись на ногах, до продавця 
звертається колючий, як кактус, ЧОЛОВІК;

— Випиши, донько, рахунок на 50 ві
дер і 200 віників, — сказав, шугаючи ру. 
кою мимо кишені.

Навіщо покупцеві така кількість віни
ків? Цим питанням ніхто з продавців 
не поцікавився. І не в той час, коли ві
ників у продажу не було ось уже 
близько роке. Попит на цей товар ве
ликий.

Потурбувати «заготівельника» дове
лось нам. Виявилось, що цс комірник 
автопарку міськзмішторгу Микола Гри
горович Бальоха. Дізнаємось, що віни
ками дуже зручно мити автомашини.

— Раніше з цією метою застосовува
ли щітки. Для миття однієї автомашини 
вистачає одного віника на місяць, — 
пояснює Бальоха. — у нас п’ять авто
машин.

Цікаво, навіщо ж тоді така кількість?
Із магазину М. Бальоха вийшов з ва

гомим «пакунком». Проте більшість 
відвідувачів виходить лише з., обіцян
ками.

— Коли будуть чайники, каструлі, де
шеві склянки, фарфорові чашки, терпу
ги? — запитують покупці.

— А м’ясорубки?
— Коли привезуть, — спокійно відпо

відає господарка прилавка.
Погане забезпечення покупців госпо

дарчими товарами негативно позначає
ться I на виконанні місячних завдань. 
При плані 9 тисяч, фактично цей мага
зин реалізував у грудні товарів лише на 
5 тисяч карбованців.

— Плай січня — витягнули, — комен
тує завідуюча Олександра Дубинська.

З’ясувалось, що цього вдалось досяг
ти за рахунок... скляних банок. У січні 
їх було реалізовано на 4 тисячі карбо
ванців. Це половина місячного плану 
товарообігу. На інші товари, хоч ними і 
забиті прилавки, попит невеликий. 
Чому?

Вся біда в тому, що товарознавець 
міськзмішторгу Олена Дехтяр не вивчає 
попит, не приділяє належної уваги ви
бору, сортуванню, розподіленню това
рів по магазинах. Тому, як правило, на 
прилавки потрапляє товар не по запиту 
покупців, а той, чим база багата. А цс 
і приводить до дивних історій.

Так, в цьому ж магазині № 31 лежать 
мертвим капіталом електролічильники 
Ще 3...1959 року.

— Нещодавно їхнє десятиріччя від
святкували, — усміхається Гайна Абра
мова.

ТИСЯЧА І...
ОДНА
ДРІБНИЦЯ

Лежать тут також автотрансформато
ри, електронасоси і півтонки вірьовки. 
Кілька слів про вірьовку. її, до речі, 
немає в жодному господарчому ма
газині.

— Керівникам бази шкода було різа
ти, — пояснює завідуюча, — гадали, 
що хтось візьме всю відразу... понад 
трн кілометри.

Не кращі справи і в господарчому 
магазині № її, що в Хмельницькому 
мікрорайоні. Перш за все впадає у вічі 
те, що приміщення аж ніяк не присто
соване для магазину. Воно не опалює
ться Зі стелі під час дощу на голови 
відвідувачам летить шмаття штукатур
ки. Тісно. Все звалене в купу.

— Нещодавно завезла товар, — бід
кається продавець Валентина Колесник. 
— Так оце хоч у перший-ліпшин казан 
стрибай. Повернутись ніде.

Не на одну тисячу карбованців і тут 
мертвого капіталу.

Запобігти цьому дуже просто. Треба 
тільки налагодити міцні зв’язки з ін- 
миЛ‘1 госп°ларчимн магазинами, про
мисловими підприємствами. Вони, на
ссане, уже давно б закупили 200 пап

--------------------\ робочих рукавиць, які в магазині 11 
лежать ось уже третій рік.

А ось ще один магазин № 21, що роз
ташований в центрі наддніпрянського 
міста по вулиці Шевченка.

— ІЦо це за чудо-машина? — запитує
мо Неонілу Псрвун.

— Точно не знаю. Якесь залізяччя, — 
відповіла працівниця.

Виявилось, що «чудо» 
дробаркою для винограду, 
вона надійшла ще у колишній 
Георгії вськ. Близько 

продається. А покупець на 
ся б в першому-ліпшому 
нону.

Нашу розмову порушив 
машини.

— Товар привезли!.. — заметушились 
працівники прилавка і почали «ввічли
во» просити людей з магазину.

Що це за такий дефіцитний товар 
під час роботи? Це качалки для тіста, 
дошки для обробки овочів, палиці для 
прання білизни. Речі, може, і потрібні. 
Дивувало інше. Завезли їх з...Кірово
града. А цю продукцію успішно можна 
виготовляти на місці. На мебльовіп 
фаориці чи на лісозаводі. Резерви тля 
цього є. н
.,;'1,"„зн|аюті’ ,,р° ці безладдя керівники 
мсььзмішторгу? в магазинах їм дово- 

буват.и ,,асто. а ось недоліків 
чомусь не помічають.

Пропонуємо:
виправлення недоліків почати з під- 

ві щення кваліфікації товарознавців, за- 
«ІДУІРЧих магазинів, економістів та 
старших продавців; 
чнхР<магатммлІВЄїГаризацію в г°сподар- 
лёжан? тппГп ' иа облік всі за
готов тювач 1йпп' Повідомляти заводи-ви- 

рс,,і- які маютв технічні 
вісти V мого^ ристуються попитом. За- 
потрїбні реачі ЗННаХ Журнал" попиту на

назнвається 
У продаж 

Ново- 
двадцяти років 

неї знайшов, 
колгоспі ра-

гуркіт авто-

Рейдова бригада: члени шта
бу «Комсомольського прожек
тора» Світловодського міськ
кому комсомолу: В. ВАПНІК, 
— лаборант управління «Водо
канал», В. СТА РОДУ Б, шофер 
автотранспортного господар- 
с^ва. виР°бннчого об’єднання 
«Дніпроенергобудінду с т р і я» 
І. РЯБЧИНСЬКИИ — інженер 

1 7 імені 
Великого Жовтня,

>■ — наш позаштат-

гідроелектростан ц і ї
50-річчя с
Е. ЯРУШОК

V

КОНКУРС НА ГАЗЕТНИЙ МАТЕРІАЛ

СТЕЖКАМИ
ВТОРОВАНИМИ

Наближається весна, особлива, ленінська. 
Часу у хліборобів мало. Ось і йде до них Ліда 
Клисун з книгами, з новими журналами, з ці
кавими статтями в газетах.

А втім, іі не сама, Є у Лідії хороші помічни
ки, дружний бібліотечний актив — Ліда Іль- 
кевич, Анатолій Кушнір, Люда Кушнір, Тама
ра Павлова та ще десятикласники, комсомоль- 
ЦІ-КІІНГОНОШІ.

Навантажених пакунками політичної та ху« 
дожньої літератури, їх нерідко зустрінеш у

різних кінцях села, па фермах. в тракторній 
°рі,мЛ.‘ всю.ди »»пн очікувані і бажані гості.

...Мороз, сніговиця, все навколо замело В 
гаку негоду тільки дивитись телевізор і читати 
книжки. Інвалідові Антону Урсатію давно хо“ 
тілося познайомитись з новим твором М. Стель
маха. І, як на замовлення, подвір’я залупа™ 
добре знайомими веселими голосами. Прийшли КНИГОНОШІ. ■•иппшли
збивша0 Л^.пор,,ук “ 3|,.атн,,іі комбайнер, за 
пикРл ,\руд3*' .Ррсмію одержав - мото
цикл. Зараз зрання н до вечора ремонтує ма
шини, готується до весни. Та й він ясніє кнн- 

,,ринссл» замовлені книжки про‘нову 
техніку, що прибуде в колгосп.

...У секретаря партбюро колгоспу імені Ле- 

народження Володимира Ілліча Леніна» —

коли спадають на притихле сетп сутінки книгоноші вовеотаютї го *-» село сутінки«в центрі села PTne6^CKnxLnOXOAlB до бУЛ,п,к>’ 
купки, є багато РІ?же ОМ«"л<Мітувати «««і па
лень..' АУ багато нових замов-
летк^»£в’зРО?оЗа- ’ °» і зараз після не- 
нікуму Ліда комплЛт??С-,лКУ-ЛЬТОСаіт,,ього тсх' 
Для тракторних бригад8 
ХднД°ДГ1ЖЯПР°
«З іменем Ілліча думаємо і ж«ІННЯ вождв “ йому Місті, В Кожнім селі’том^п/? 
жать на столі», «Ленін 2 и^Н Леніна Лс* 
Дітей і молоді», »ай кращий друг

с. Капіж. «инода СТОЯН.

Новомпргородаького району.

ДорогиТ.а,іРІссТдо'люд8еСй.„ДЛЯ Л!°АЄЙ- Стежки,



8 березня 1970 року
в. Ц&ях, & ТУРБЛИ

(Продовження. Початок в газе
ті за 28 березня ц. р.)

Потрапив о 5-й ранку во
сени, а вийшов теж рів
но о 5-й (в тюрмі люби
ли точність) в день весняний. 
Став на тверду землю і руки до 
неба підняв, немов із сонцем 
вітаючись. Жадібно вдихав по
вітря, настояне на пахощах вес
ни, профільтроване морськими 
вітрами і не міг надихатись. 
Місто, гавань, кораблі теж ба- 

4^77.ись в іншому світлі, ніж ра
ніше. І не лише тривала розлу
ка з ними була причиною. Пре-
словута система мовчання в ка
зематі ще перед війною поча
ла давати тріщину, а з нарос
танням революційного руху та 
тріщина поглибилась. Плавуча 
тюрма, як і всі політичні тюрми, 
стала революційною школою 
для таких, як Костя.

ЕНЬ ЗАВТРАШНІЙ тепер не 
здавався Кості чорною ніч

чю. Коли йшов повз Примор
ський бульвар і поглянув на на
пис при вході: «Квіти не рвати, 
собак не водити, нижчим чинам 
не ходити», подумав: «А скоро 
ми, нижчі чини, господарями 
йтимемо і по бульвару, і по 
Севастополю, і по всій землі».

Про це згодом говорив і По
лупанов. З ним зустрілися в 
місті випадково (принаймні так 
Кості здавалося), бо служили 
вже не разом, Чеклова після 
каземату перевели на інше 
судно.

Андрій Полупанов підійшов, ши
роко посміхаючись:

— Здорово, хрещеник «Меркурія»!
— Андрій?! Оце зустріч! Як ти?- 

Що з «Марухою»?!) Чого загину
ла? — закидав відразу запитаннями 
Кости.

Він чув, що дредноут затонув, за- 
^іавши в морську пучину десятки 

■Ль/фосів, але. хотілося дізнатися 
докладніше про друзів, про причи
ни загибелі.

— Я відбувся леї ко. — вдвинув 
безкозирку Полупанов. — Кілька 
опіків і незначне поранення. Повез
ло просто. Пекло було страшне...

— А що ж. що ж таке?
— Не знаю. Стояли п бухті. Тіль

ки зіграли побудку, — як вибух по
тряс судно. Потім другий. Пожежа, 
паніка, крики. Почали рватись по
рохові погреби, нафта загорілась...

Полупанов зробив паузу і 
раптом запитав:

— Ти знаєш матроську казку, 
звідки взялися на морі урагани 
і бурі?

— Та чув, що один дивак, 
щоб добратись додому, вирізав 
клапоть неба і з нього парус 
викроїв. Як доплив, дружина з 
того паруса сукню пошила, а 
своїми старенькими залатала 
небо.

— Відтоді і вітер та бурі, бо 
рветься латка. Старенька, скіль
ки не штопають, а рветься. От 
так і в царя справи, — закінчив 
казку на свій лад Полупанов і 
Пропонував: — Давай десь по 
склянці вина вип’ємо.

Неподалік знайшли напівпід
вальне приміщення, замовили 
вина і примостилися в кутку. Та 
довго ще стояли нетронутими 
склянки, бо Полупанов продов
жував почату на вулиці розмо
ву, про революційний рух, про 
партію більшовиків, про Леніна.

А коли зайшов якийсь сум
нівний тип, голосно почали спе
речатися, швидко осушили 
склянки і, хитаючись, вийшли.

За рогом Анатолій хитро під
моргнув:

— Ну от і «відвели» душу.
Подав руку:
— До зустрічі! Найбільше 

щастя, яке доступне людині, в 
тому, щоб захопитись такою 
ідеєю, якій можна присвятити 
безроздільно всі свої сили і все 
своє життя. Це Писарєв сказав, 
критик такий був. Не стверд
жую, що дослівцо, але зміст 
вірно передаю. Тож найбіль
шого тобі щастя, Костю!

А ти своє знайшов?

*) »Маруха» — так жартома мо- 
Р.ЯКП називали корабель »Ійператри. її И МлпІСІШ

— Ще з тисяча дев’ятсот 
дванадцятого.

Полупанов крадькома позир
нув довкола, витягнув з-під по
ли кілька брошур, передав їх 
Кості; «Почитаєш у вільну хви
лину, тільки обережно». І зник 
у натовпі.
ґ”’ ПЛИВАВ місяць за місяцем.

Вахта. Сон. Знову вахта. І 
знову сон. Але то тільки здава
лося, що все йде, як і раніше. 
На невеликій «Дакії», де тепер 
служив Чеклов, теж з’явилася 
заборонена література, ставали 
все «крамольнішими» розмови 
між матросами. І ось громом 
прокотилось:

— Полундра! В Петрограді 
революція, царя скинуто!

Відтоді земля немов швидше 
почала обертатися і біг часу 
прискорився. Багатооб’ємне 
слово «воля» чайкою переліта
ло з корабля на корабель.

Саме г. цей час Костя одержав 
листа з Єлисавстграда від меншо
го брата Івана. Той скупо писав: 
«Помер батько. Перед смертю ду
же хотів тебе бачити».

Згадалося, як восьмирічним хлоп
чиною разом з батьком прошкував 
з Єлисаветграда до навколишніх сіл 
на заробітки. Не раз чув, як бать
ко після тих мандрів говорив' ма
тері: « А хліб тут такий же черст
вий, як і в нас».

його батько Арефій Купріянопич 
Чеклов народився і виріс в Кур
ських краях саме в той час, коли, 
як писав В. 1. Ленін, став помітний 
головний прояв землеробського ка
піталізму — вживання вільнонай
маної праці, коли «ця риса поре- 
форменого господаре іва найснльні- 
ше проявилась на південних і схід
них окраїнах європейської Росії, 
проявилась у тому масовому пере
суванні сільськогосподарських най
маних робітників, яке відоме піл 
назвою «землеробського підходу» і 
коли «масове пересування робітни
ків створило особливі форми най
мання, властиві високорозвинутому 
капіталізмові», коли «на півдні і 
південному сході утворилось багато 
робітничих ринків»2).

Курська губернія була одним і 
головних районів виходу землероб
ських робітників, а п Херсонській 
губернії були ринками робітників 
«торгові села (Новоукраїнка, Бір- 
зула, Мостове, де у неділю збирає
ться понад 0 тисяч робітників, і 
багато ііі.). залізничні станції (Зна
м’янка, Долпнська та ін.). міста 
(Єлисаветград, Бобрннець. Воз- 
несенськ, Одеса та іи.)»3).

Саме в Херсонську губернію 1 за
кинула доля Арефія Чеклова, а 
потім в Єлисапетграді познайомила 
з українкою Ольгою.

Одержавши листа, Костя згадав 
багато різних подробиць. Та горю
вати довго не було коли, револю
ційна лавина захопила і несла все 
вперед і вперед. Зупинитись вже не 
можна було, визначити вірний курс 
теж не легко. Голова Центрофлоту 
есер Кпорус говорив одне, керівник 
групи більшовиків із Балтики 
матрос Микола Пожаров зовсім 
інше.

Прибув із Миколаєва на но
вому міноносці «Федонісі» 
Андрій Полупанов. Член партії 
більшовиків з 1912 року, він те
пер очолював судовий комітет 
міноносця. При зустрічі після 
одного з мітингів кинув Кості 
(бо дуже вже квапився), ніколи 
було розмовляти:

— Тільки більшовики трима
ють вірчий курс. Всі інші, рано 
чи пізно, сядуть на мілину.

А на кораблях мітингували. 
Повсюди спірки до хрипоти.

Костя Інколи тільки чухав поти
лицю, силкуючись розібратися в 
обстановці. За таким заняттям і 
застав його одного разу Леонід Ро
манов. Він протягнув Чсклову 
«Правду».

— Читай! Сам Ленін написав.
Костя спочатку поглянув на під

пис «Голова Ради Народних Комі
сарів В. Ульянов (Ленін)». Потім 
почав вголос:

— До населення. Товариші-робіт- 
ники. солдати, селяни, всі трудящі!

Робітнича і селянська революція 
остаточно перемогла в Петрограді, 
розсіявши ї арештувавши останні 
рештки невеликого числа козаків, 
обманутих Керенським. Революція 
перемогла і в Москві...-і).

Дочитав і почав наново вже про 
себе.

— Бач, як тут ясно сказано,— 
звернувся Романов. — «Пам я- 
тайте, що ви самі тепер управ
ляєте державою. Ніхто вам не 
допоможе, якщо ви самі не 
об’єднаєтесь і не візьмете всі 
справи держави в свої руки. 
Ваші Ради — віднині органи 
державної влади, повноважні, 
вирішальні органи». Ці Ради —• 
наші кровні, не те що Цент
ральна рада. Вона за товстопу
зими руку тягне. Вона їхня, а не 
наша,

(Далі буде).

^Молодий комунар“
РЕПОРТАЖ
— «Рубін», «Рубін», я — «Ру- 

бін-2»! «Рубін-2» вільний, чекаю 
на виклик.

Інна Тарасівна стомлено прикри
ла очі. За сьогоднішнє чергування 
її бригада вже тричі виїздила по 
термінових викликах... Опік, вивих 
руки і останній виклик — перелом 
кістки.

Кільканадцять секунд радіо
станція мовчала. Потім почувся 
далекий голос з диспетчер
ської.

— «Рубін-2», «Рубін-2», тер
міновий виклик! Автомобільна 
катастрофа при в’їзді в Зна
м’янку. Потерпілий у стані тяж
кого шоку.

Інна Тарасівна юркнула за плече 
водія.

— Поїхали, Ссрьожо!..
і розтикаючи темряву світлом 

фар, зі ввімкнутою сиреною машинл 
летить асфальтом до Знам’янки.

Мимо мчали промерзлі лісосмуги. 
Вкритий тонкою кригою асфальт 
кидався під колеса. Зустрічних ма
шин майже не було, і Сергій натис
кав на акселератор так, що стрілка 
спідометра прикипіла до поділки 
«сто».

...У засніженому кюветі зав
мер розтрощений грузовик. На 
дорозі стояло кілька автома- 

«Рубін-2»— 
вільний
шин і серед них синій міліцей
ський «газик». Молоденький 
лейтенант розвів руками.
— Гололід!.. Перевищив швид

кість, от на повороті і занесло. 
Він у сірій «Волзі», здається, 
ваша допомога вже не по
трібна.

Кілька шоферів мовчки розступи
лися перед медпрацівниками. В 
очах німе запитання. Невже загинув 
русявий жартівник Гриць, якого 
знають майже у всіх автопідпрнєм- 
ствах республіки, той, що кожної 
миті готовий прийти па виручку 
товаришу.

Інна Тарасівна глянула на 
гарне, смертельно бліде облич
чя хлопця. «Пошкоджені внут
рішні органи, багато розривів 
судин і, очевидно, тяжкий 
струс мозку», — майнула дум
ка. — «Стан не такий уже й 
безнадійний, довезти б тільки 
до операційної».

Назад Сергій Ярош хоч і поспі
шав, все ж вів машину обережно, 
Інна Тарасівна весь час стежила за 
потерпілим. «Тільки б довезти, тіль
ки б довезти...» — І вся бригада 
вдивлялася у бліде обличчя, вга
дуючи кожне бажання пораненого 
тіла.

Зелений «уазик» загальмував 
прямо біля операційної четвертої 
міської лікарні. А через кілька 
хвилин хірург розпочав операцію.

Потім було ще кілька викли
ків. Приступ апендициту, епі
лепсія...

Перед райком з динаміка почувся 
голос диспетчера.

— Лікар Горовенко. підійдіть до 
гелефону.

Відклала недочитаний «Огонёк», 
підійшла до телефонної трубки. Не
знайомий жіночий голос радісно по
відомив:

— Той хлопчина, що ви привезли, 
буде жити. Операція пройшла ус
пішно. Дякуємо вам...

Зимового ранку на автобус
ній зупинці стояла молода жін
ка. їй посміхалися широкі віт
рини ЦУМу, підморгували 
вікна багатоквартирного будин
ку. Обличчя у людей були 
якісь святкові, радісні. Вони не 
помічали синіх кілець під її 
очима. Сліди втоми з’явилися 
на обличчі цієї ночі, але наступ
ної зміни в динаміку на станції 
знов пролунає бадьоре:

— «Рубін», я —«Рубін-2»! «Ру
бін-2» вільний!

Молода лікарка зі своїми ко
легами знову помчить на допо
могу людям.

В. ГРЕБЕНЮК, 
наш позаштатний корес
пондент.

<

ш а.

ЩО В ЦЕРКВІ?
А що і справді є в церкві? Зви

чайно, вівтар, крилас, ікони. В при
міщенні колишньої ковалівської 
церкви нині склад, до зберігаються 
мішки з цукром, ящики і т. д.

Ні, автор цих рядків ратує не за 
те, щоб повернути пій архітектурній 
споруді її первісний вигляд, тобто 
увінчати бані високими хрестами, а 
стіни <— іконами. Я переконаний 
атеїст, які ті. хто відмовився ходи
ти до церкви та запропонував свого 
часу її закрити, і пишу це зовсім 
для іншої мети.

Ось уже десять років у нашій 
області існує обласне відділення 
музично-хорового товариства Ук
раїнської РСР. Проте па сьогодні 
це відділення пе має ніякого при
міщення для проведення заходів, 
передбачених статутом товариства.

Звичайно, будування спеціалізо
ваної споруди, вимагає великих

ДРУГА СХОДИНКА—НАША
З Іернополя повернулась збірна команда нашої області, яка брала 

участь п республіканському мотокросі. Перше місце на цих змаганнях 
зайняли львів’яни. Наші земляки — другі призери, на третьому місці Д 
команда Харківської області.

В особистому заліку серед кращих був киянин майстер спорту міжна
родного класу неодноразовий чемпіон СРСІ» Леонід Шинкаренко Він пЬ-> 
реміг своїх суперників в заїздах мотоциклів класу до 175 кубічних сан
тиметрів. Його товариш по команді Володимир Погрібняк (клас машин 
до 250 — 500 кубічних сантиметрів) двічі домагався перемоги.

Серед жінок найбільшого успіху домоглась харків’янка, кандидат у 
майстри спорту І’аїса Ряжська. серед юнакіп найсильнішим був наш 
земляк Євген Рибальченко.

Серед минулорічних чемпіонів 
області з важкої атлетики 6УВ і 
червонозорівець Володимир Іві- 
іцишии. Виступаючи серед атле
тів середньої ваги, в сумі три
борства вій ііабрзп 390 кілогра
мів.•

Студент факультету фі
зичного виховання Кіро. 
воградського педінститу
ту імені О. С. Пушкіна 
майстер спорту Валерій 
Вільний успішно висту
пає не тільки иа облас
них змаганнях стендови
ків, а й иа змаганнях 
республіканського та все
союзного масштабів. Ва
лерія зарахували канди
датом до збірної олім
пійської команди СРСР.

Фото 
ІО. ЛІ ВАШИ ЯКОВА.

Щойно нипав сніг. 1 
спортсмени Д.мнтрівсько- 
го сільськогосподарсько
го технікуму (Зпа.м’ян- 
ськпй район) знову зби
раються в лижну манд
рівку. їх поведе старшин 
викладач фізкультури 
Петро Федорченко.
Фото М. вIIСОЦЬКОГО.

©
Кіровоград с ц і, 

Андрій Гаврилен
ко. В люто
му домігся знач
ного успіху — ви
конав норматив 
кандидата у май. 
стри спорту 
СРСР. А мину
лої суботи Андрій 
успішно виступив 
на республікан
ських змаганнях. 
Він став другим 
призером ЦР ДСТ 
«Спартак» на дне. 
•ганції 15 кіломет
рів.

Фото
ІО. ЛІ ВАШ НИКОВА.

коштів, .яких у товаристві не знай
деться.

Три роки тому рішенням міськ
виконкому колишня ковалівська 
церква була передана інституту 
сільгоспмашинобудування, де рек
торат пообіцяв рбладіуїти лічильний 
центр.

Не знаю, наскільки це акустичне 
приміщення придатне для цієї ме
ти, але факт залишається фактом. 
Досі налагодження лічильного 
центру обмежується підвозом запа
сів продовольчих товарів.

Музично-хорове товариство відчу
ває велику потребу саме в цьому 
приміщенні, де можна було б від
крити погну бібліотеку і музичну 
фонотеку для любителів музики та 
фахівців області.

При наявності такого приміщення, 
можна було б обладнати методпч. 
ний центр для проведення методич
ної роботи з керівниками хорових 
та музичних колективів, а також 
концертний зал для виступів скрина, 
лів, піаністів, вокалістів, тощо.

8 стор. —■ .і

Тут же можна було б система ніч
но проводити лекції лекторської 
групи, яка нещодавно організува
лась при нашому товаристві.

Отже, тут могло б бути вогнище 
культури, яке так потрібне молоді 
нашого міста. Зрештою, можна тут 
обладнати історичну чи юнацьку 
бібліотеку, планетарій чи атеїстич
ний музей. Коротше кажучи — за
клад культури. Адже тільки побіля 
самого приміщення є сім великих 
будинків, де живе близько чотирьох, 
сот сімей. І.1е в сільській місцевості 
ціле селище. А в селищі, як прави
ло, є і клуб, і кінотеатр й інші 
культурні заклади.

В. ВОРОНА, 
відповідальний секретар му
зично - хорового товариства 
Кіровоградського обласного 
відділення музично - хорово
го товариства Української 
РСР,
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для допитливих.

З березня 1970 року„Молодий йому пар

притягує до себе КЛІМАТУ
УЯВНЕ місячне світло, яке так прикра

шає нічні ландшафти, звичайно, не при
носить з собою відчутного тепла, і 

тільки гоголевські русалки могли «грі
тися на місяці». Але вплив масивного 
місячного тепла є відчутним на нашій 
планеті, перш за все в найбільш легких 
його оболонках — на воді і повітрі. По
вітряна оболонка — атмосфер«! най
більш легка і рухлива з усіх сфер Зем
лі. Тому вона особливо слухняно сприй
має всі «команди» Місяця.

Кожного разу, коли Місяць наближа
ється до Землі, він 
нашу повітряну ковдру, створюючи вис
туп 
плив. На протилежному боці Землі 
цей час настає відплив, 
пливи і відпливи природно, 
атмосферу, порушують встановлений 
ній рух теплових і холодних повітряних 
мас, які формують погоду і клімат.

Ленінградський геофізик Сергій Ти
мофеев співставив середні температури 
повітря за багатолітній період в Ленін
граді і інших районах Радянського Со-

юзу з різними положеннями Місяця по 
відношенню до Землі. Виявилось, що за
лежність ходу температури від дев’яти 
— до дев’ятнадцятирічного циклів мі
сячного руху навколо Землі виражена„ЛУНАТИЗМ“ЗЕМНОГО

ПРОГНОЗ ЗЕМЛЕТРУСІВ

у свій бік — атмосферний при- 
в 

Ці місячні при- 
хвилюють 

в

навіть більш різко, ніж від 11-річного 
циклу сонячної активності.

Відхилення температур в межах мі
сячного циклу досягає майже двох гра
дусів. При найбільш високому поло
женні Місяця над горизонтом і, зна
чить, найбільш близькому до Землі на 
всій території Радянського Союзу від
значається переважання холодних зим

і літ. В минулому на роки особливо 
високого положення Місяця характерні 
були такі катастрофічні явища, як за
мерзання Аму-Дар’ї в 1405 році, і за
мерзання моря біля узбережжя Криму 
в 1500 році. В ці роки обидва максиму
ми припливної сили Місяця співпадали 
з мінімумом сонячної активності. 
Ефект був особливо помітним.

Врахування «місячного впливу» на 
рух повітряних мас в земній атмосфері 
був необхідним при складанні прогно
зів погоди. Особливо важливо не забу
вати про відомий «лунатизм» клімату 
при складанні наддовгострокових прог
нозів змін клімату на 
вперед. Вивчивши хід 
році, Ти/лофєєв зробив

років
1959

декілька 
погоди в

, висновок про
те, що зараз Європа вступила в період 
деякого похолодання, подібного тому, 
яке відмічалось на початку другої по
ловини XVIII століття.

Вячеслав МАРКІН, 
науковий співробітник Інституту гео
фізики Академії наук СРСР.

(АПН).

буде давати Бакинська геофізична станція, яка заснува
лась недалеко від Лонбатана, де недавно відбулось ви
верження грязьового вулкана.

Баку знаходиться в сейсмічній зоні, розташування ж 
станції біля кратера допоможе дослідникам 
иьо вивчати грязьові викиди і процеси, які відбуваються 
при виверженнях.

НАРОДЖУЄТЬСЯ

СТЕРЕОТЕЛЕБАЧЕННЯ

Ні Фото — ні кінооко не встигають за процесами, які 
змінюються в тисячні долі секунд. Заглянути ж в ультра 
звукові явииіз — надзвичайно заманливо,

У Всесоюзному науково-дослідному кінофотоінституті 
створюється комплексна апаратура для проекції на р • 
повий екран статистичного стереоскопічного зображення 
інтегральним методом. При цьому па екран ніться
зразу дев’ять зображень, які ледь-ледь відрізняються 
один від одного. Створюються широкі зони, які паро- 

ж»

метол стерсофотодру- 
ну — з гексагональним лінзовим растром. Такі растри в - 
готовлені вперше в цьому інституті і до цього часу вва
жаються неперевершенимн в світі. Вони збільшують є - 
Ність фотошару в декілька разів: на одному шарі можна 
зафіксувати до двохсот різних зображень. Одержується 
«жива», об’ємна фотографія. Найбільш ефективне засто
сування лінзових растрів — ультрависокошпндкісна Д° 
мільярда кадрів на секунду — фотографія.

ТЕЛЕВІЗОР — ЛІЧИЛЬНИК БАКТЕРІЙ

Підмогою йому служить мікроскоп і обчислювальна 
техніка. Телекамера дивиться в окуляр, електронний же 
промінь створює зображення на екрані. В той час, як він 
«малює», об’єкт, промінь спалахує яскравіше або згасає— 
це відмічає обчислювальна техніка. Потім вона підрахо
вує число спалахів, розбиває об’єкти на групи за розмі
ром. До речі, об’єкти можуть бути найрізноманітнішими 
наприклад, пилинки або червоні кров’яні тільця.

ШТУЧНИЙ ДОЩ

для боротьби з лісовими пожежами запропонували вико
ристовувати співробітники Ленінградського науково-дос
лідного інституту лісового господарства і Головної гео
фізичної обсерваторії імені А. І. Воєйкова.

Перший експеримент приніс успіх. Визначивши швид
кість пересування хмар і відстань, яка відокремлює їх 
під палаючого лісу, дослідники послали із Землі в тов
щу хмари, яка була «на підході» до пожежі, декілька 
сот грамів спеціального реагенту. А він тут же розрядив
ся: через 10 — 12 хвилин прямо над вогнищем пожежі 
пішов дощ.

ГІБРИДНІ ВОЛОКНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Проблема очищення стічних вод стала, як відомо, на
сущним завданням дня. Правда, сьогодні її вдається ви- 
рішитн при допомозі іонообмінних смол, але лише част
ково. тому що ці полімери мають багато недоліків.

Співробітники Лїосковського текстильного інституту 
розробили на основі целюлози «гібридні» волокна, одер
жавши за допомогою різних «щеплень» тканини, які 
володіють всіма відомими іонообмінними якостями. Дя
куючи волокнистій пудові, нові матеріали відрізняються 
великою активною поверхнею.

іонообмінні волокна уже довели свою здатність влов
лювати не тільки фенол, але й ртуть. Можливо, вони 
знайдуть застосування при видобуванні золота і платини 
із відходів, очищенні сиропів від кристалів, а в недале
кому майбутньому — при опрісненні морської води.

ПІДВОДНИЙ ТЕЛЕФОН

прийде на допомогу будівникам підводних гідротехніч
них споруд, нафтовеж, прокладачам трубопроводів, 
спортсмеиам-підводникам. Він здійснить безпровідний 
підводний телефонний зв'язок по гідроакустичних кана
лах між аквалангістами, водолазами і берегом.

Зовні підводний телефон являє собою невелику гер
метичну круглу коробку діаметром 180 міліметрів, вагою 
2 кілограми. В електронній частині використані напівпро
відникові прилади. Дальність надійного зв’язку під во
дою — один кілометр. Його творці — співробітники ка
федри акустики Таганрозького радіотехнічного інституту.

(АПН).

9 Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор« 

гц — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36,

БК 00239 . індекс 01197«
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Чорного соболя, власника красивого і міцного 
хутра, вивели в Підмосков’ї на Пушкінському зві- 
рорадгоспі. Як повідомляє головний зоотехнік рад
госпу Борис Куличков, марно шукати суперників 
цьому «домашньому» серед диких соболів. Він 
більший від найбільших екземплярів камчатських 
кряжів, пишністю, м’якістю, еластичністю хутра 
перевершує якутських. його колір — абсолютно 
чорний, темніший баргузипських. Цей соболь — 
найчорніший в світі. На волі одна шкірка чорного 
соболя зустрічається на 1000. А в цьому радгоспі 

зараз їх більше 3000. Йому присуджена велика 
золота медаль Міжнародного Лейпцігського ярмар
ку. На аукціоні ціна одної хутрової шкірки підні
малась до вартості легкового автомобіля.

.(АПН).

У сибірських теплофізиків
В Інституті теплофізики Сибірською відділення Академії 

наук СРСР проводяться дослідження об’єктів, які знаходя
ться в граничних ситуаціях: потужних теплових потоків, які 
досягають декількох сот мільйонів кілокалорій на квадратний 
метр за годину (тобто більше, ніж на фотосфері сонця); 
надзвукових потоків розрідженого газу; теплообміну кипля
чих металів, винчения яких відкриває нові можливості для 
майбутньої енергетики.

Ці дослідження проводяться при допомозі унікальних уста
новок, розроблених і створених в інституті. Цс теплова аеро
динамічна труба, в якій газ, нагрітий до 700 градусів по 
Цельсію, рухається із надзвуковими швидкостями, а також 
стенди для дослідження потоків розріджених газів, які ру
хаються із швидкістю біля 9 тисяч метрів за секунду, і ряд 
установок по дослідженню кипіння рідких лужних металів.

На фото: праворуч — під час експерименту на установці 
рентгенівського просвічування для дослідження кипіння рід
ких металів, внизу — механік Вячеслав Корнєєв (зліва) і мо
лодший науковий співробітник Павло Лугозськнй готують 
теплову аеродинамічну трубу до експерименту.

ВІСТКА
З XV СТОЛІТТЯ
ДЕКІЛЬКА венесуельських 

мисливців, пробираючись 
через майже непрохідні за
рослі лісових джунглів, на
трапили на нагромадження 
каміння. . Придивив ш и с ь 
уважніше, сопи розпізнали 
обриси вулиць і площ. По
тім були виявлені розвалинн 
древнього кладовища і церк
ви. Мисливці знайшли та
кож йапівзгнилі пірси із де
рева. До них колись при
швартовувались судна, що 
плавали по ріці Унаре, русло 
якої проходило декілька сто
літь тому по цих місцях. Се
ред розвилин виділялись руї
ни великого приміщення. 
Тут, мабуТь, знаходилась ре
зиденція Міських властей. 
Особливо. добре збереглась 
та частина міста, де розта
шоване кладовище. Майже 
непошкодженими залиши
лись надгробні пам’ятники 
із мармуру і граніту над 
могилами багатих іспанців.

Як 'пінне мексіканський 
журнал «ТьемЛо», який по
містив’' ; повідомлення про 
цю знахідку, венесуельські 
археології' і історики встано
вили, іцо виявлене поселен
ня — не що інше, як ІІусва
Таррагопа — древнє містЙК. 
епохи колоніальних часі«, од
не з найквітучіших і могутні
ших міст на сході Венесуе
ли. За свідченням вчених, во
но було засноване в XV сто
літті іспанськими конкіста
дорами.

Із зникненням Нуєва Тар- 
рагона зв’язано багато різ
них історій і легенд. В одній 
з історичних книг можна 
прочитати повідомлення про 
загибель жителів міста в ре
зультаті епідемії чуми. В ін
шій — про карібських індій
ців, які відзначалися жорсто
кістю, вирізавши все насе
лення і спаливши поселення.

Є й інші версії зникнення 
міста. Розповідають, наприк
лад, що Нуєва Таррагопа 
підлягло навалі великої 
кількості гігантських мура
шок, які знищили всі посіви 
і від укусів яких помирали 
люди.

За думкою венесуельських 
істориків, вивчення знайдено
го міста повинно пролити 
світло на дійсні причини йо
го загибелі.

І. ГОЛУБЄВ. 
(ТАРС).

Фото А. ЗУБЦОВА. АПН.

П 'А кожною із річок Південного 
Таджикистану протікає ще одна 

річка. Це показали проведені тут за 
останні роки гідрогеологічні дослід
ження. Підземні ріки набагато шир
ші і глибші, ніж ті, які протікають по
верхом вище своїх двійників. Запаси 
підземних вод величезні. Для Тад
жикистану з його жарким, сухим 
кліматом це має неоціненне значен
ня. Вода — нові плантації бавовни, 
нові населені пункти, а наземні ре-

ргіки під річками
сурси її хоча й великі, але не без
межні.

Перша в республіці система вико
ристання вод, які течуть в надрах 
землі, була побудована під річками 
Вахської долини. Зона включає 
більше десяти водозаборів і дає 
більше 300 тисяч літрів води за хви
лину.

Тепер на черзі — підземний двій-

g; ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД.

ЧЕТВЕР, 5 березня. Перша

програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — «Моя подруга Са- 
білла». Худржній фільм. (К). 
12.30 — Творчий портрет 
Я. Смірнової. (К). 17.00 — На
ша програма. (Кіровоград). 
17.05 — «Повернулась дочка». 
Телефільм. (К). 17.20 — «Голу
бий екран — школярам». 
«Льодовики та їх робота», 
«Гірська річка». (Кіровоград).
17.40 — Телеміст!. 18.00 — «На-

■ ■■ і —іі-»жжаьч

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» ~ орган Кировоградского 
обкома ЯКОМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ник Кафірнігана. Його дно на 500 
метрів нижче від дна наземної річ
ки, а ширина доходить до 8 тисяч 
метрів! Перший водозабір на під
земному богатирі, проектування 
якого тільки що завершили спеціа
лісти Курган-Тюбинської гідрогеоло
гічної партії, може дати 48 тисяч літ
рів води за хвилину.

Юрій ХРЕНОВ, АПН.

селенню про цивільну оборо
ну». «Якщо завтра тривога». 
(Кіровоград). 18.20 — Концерт, 
присвячений Міжнародно
му жіночому Дню 8 Березня. 
(Кіровоград). 19.00 — «Кірово- 
градщина спортивна». (Кірово
град). 19.30 — Кольорове теле
бачення. «Варчипа земля». 
Прем'єра телефільму.- 4 серія. 
(М). 20.30 -— Проірамл «Час». 
(М). 21.00 — Чемпіонат світу з 
фігурного катання. Чоловіки. 
Довільна програма. (Югосла
вія). В перерві—телевісті. (К).

Друга програма. 17.20 — 
«Господарі землі». (Запоріж
жя). 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — Піоперія. ((К). 18.30 — 
Ленінський університет МІЛЬ
ЙОНІВ. Історія КПРС. «Роль 
KIIPC у Великій Вітчизняній

війні». (М). 19.00 — «Пошуки, 
знахідки, відкриття». (К).

П’ЯТНИЦЯ, 6 березня. Пер
ша програма, іі.00 —Телевісті. 
(К). 11.10 — «Мінливості долі». 
Телефільм. (К). 11.35 — Шкіль,- 
ний екран. Українська літера
тура для учнів 8 класу. «Со
ціальні мотиви у творчості 
Марка Вовчка». (К). 12.15 *т>
Телевізійний фільм «Листю) 
автобіографії». (Кіровоград). 
16.30 — «День за днем». ІтїЧ 
формаційна програма. (Кірово
град). 16.55 — Урочисте засі
дання, присвячене Міжнарод
ному жіночому Дню 8 Березня. 
Святковий концерт. В ЙЕ9&2ДІ''*’ 
естафета новин. (М).<30 — 
Чемпіонат світу з фігурного 
катання. Спортивні танці нп 
льоду. Довільна програмі). 
(Югославія). В перерві — теле- 
вісті. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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