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В ОБКОМІ КП УКРАЇНИ

Про ініціативу передових виробничих
колективів області

ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ РУМУНІЇ
БУХАРЕСТ, 24 серпня. (ТАРС). Ру- 

мунські трудящі відзначили вчора своє 
національне свято — 26-у річницю визво
лення країни від фашистського ярма.

У столиці відбувся військовий парад. 
Перед трибунами, на яких були керівни
ки партії та уряду СРР, пройшли сухо
путні і військово-морські підрозділи 
збройних сил ССР. Потім на площу всту
пили підрозділи танків, бронетранспор
терів, самохідних артилерійських і реак
тивних установок.

Після закінчення параду відбулася де
монстрація представників трудящих сто
лиці, виступи спортсменів.

Святкові маніфестації пройшли також 
в інших містах і населених пунктах СРР.

Бюро обкому КП України розглянуло підвищені со
ціалістичні зобов’язання передових виробничих колекти
вів області—Кіровоградського заводу тракторних гідро
агрегатів, Головківського вугільного розрізу комбінату 
«Олександріявугілля», Кіровоградської взуттєвої фабри
ки № 28, спеціалізованого управління «Гідроспецбуд» 
№ 2 тресту «Дніпроспецбуд», Гайворонського відділка 
Південно-Західної ордена Леніна залізниці, ордена Тру
дового Червоного Прапора колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району та бурякорадгоспу Улья
новського цукрокомбінату. Підтримуючи заклик трудя
щих Москви, Ленінграда, Києва, вони взяли на себе до
даткові зобов’язання на честь XXIV з’їзду КПРС.

На основі впровадження досягнень науково-технічно
го прогресу та передового досвіду, поліпшення вико
ристання резервів виробництва і посилення режиму еко
номії, ці колективи зобов’язалися достроково виконати 
план 1970 року, п’ятирічний план в цілому, а також ви- 
робничиу програму першого кварталу наступного року 
і внести свій вагомий вклад у виконання загальнооблас- 
них зобов’язань, зокрема рубежів, намічених працівни
ками промисловості. Підрахувавши свої можливості, ко
лективи промислових підприємств Кіровоградщини зо
бов’язалися збільшити обсяг виробництва продукції 
за 1970 рік і перший квартал 1971 року, проти досягну
того в минулому році, на 100 мільйонів карбованців, в 
тому числі за рахунок підвищення продуктивності праці 
— на 90 мільйонів карбованців.

Названі колективи закликали всіх трудящих області 
вирушити у всенародний похід за гідну зустріч XXIV 
з’їзду КПРС, включитись у соціалістичне змагання за 
здобуття почесного права підписати трудовий рапорт 
Кіровоградщини наступному партійному з’їздові.

Бюро обкому КП України схвалило патріотичну ініціа
тиву передових виробничих колективів області і зобо
в’язало міськкоми, райкоми КП України .первинні парт- 
організації, радянські, профспілкові, комсомольські і 
господарські органи широко ознайомити трудящих з їх 
починанням. На всіх підприємствах, в колгоспах, радгос-

пах, будівельних та інших організаціях, а також устано
вах, провести збори трудящих, присвячені ініціативі пере
дових виробничих колективів Кіровоградщини, на яких 
взяти підвищені передз’їздівські зобов'язання на 1970 
рік та перший квартал 1971 року.

На зборах працівників промисловості визначити кон
кретну участь кожного підприємства і кожного цеху, 
дільниці, бригади, кожного робітника, зокрема у вико
нанні передз’їздівського зобов’язання трудівників про
мисловості області по збільшенню проти 1969 року об
сягу виробництва промислової продукції на 100 мільйо
нів карбованців, головним чином за рахунок підвищен
ня продуктивності праці.

Добитися, щоб соціалістичним змаганням на честь 
XXIV з’їзду КПРС, за право підписати трудовий рапорт 
Кіровоградщини партійному з’їзду були охоплені всі 
міста й райони, всі колективи трудящих, кожен робіт
ник, колгоспник і службовець.

Міськкоми й райкоми КП України, виконкоми міських 
і районних Рад депутатів трудящих .первинні партійні, 
профспілкові і комсомольські організації зобов’язано 
широко обнародувати зобов’язання, взяті на честь 
XXIV з’їзду КПРС, визначити конкретні форми організа
торської і політичної роботи по масовому розгортанню 
передз’їздівського соціалістичного змагання, забезпечи
ти високий рівень керівництва цим змаганням, дійовий 
повсякденний контроль за виконанням взятих зобов’я
зань кожним колективом і кожним працюючим, зосе
редити свої зусилля на поданні їм практичної допомоги 
у виконанні зобов’язань на честь XXIV з’їзду КПРС.

Регулярно щодекади і щомісяця підводити підсумки 
виконання взятих зобов’язань, використати різноманітні 
форми і методи гласності результатів змагання, широ
ко впровадити моральні та матеріальні стимули заохо
чення переможців передз’їздівського змагання.

Редакціям обласних, міськрайонних та районних газет, 
обласному комітету по радіомовленню і телебаченню 
широко висвітлювати хід соціалістичного змагання тру
дящих області на честь XXIV з’їзду КПРС, за право під
писати трудовий рапорт Кіровоградщини наступному 
партійному з’їздові, вміщувати матеріали про перемож
ців змагання, їх досвід роботи, пропагувати кращі зраз
ки партійного керівництва передз’їздівським змаганням 
трудящих.

НА ПЕРЕДОВІЙ ЛІНІЇ

ВИХОДЬТЕ ПА ЗМАГАННЯ ЗА ПОЧЕСНЕ ПРАВО ПІДПИСАТИ ТРУДОЗИИ РАПОРТ 
КІРОВОГРАЦЩИНИ XXIV З'ЇЗДОВІ КПРС!

ДОРОГІ ТОВАРИШІ!
Великою думою живе зараз кожна радян

ська людина — гідно зустріти XXIV з’їзд 
КПРС. Чим вагомішими будуть наші здо
бутки у виконанні плану нинішнього юві
лейного року та завдань п’ятирічки, тим 
успішніше ми зможемо перетворити в жит
тя накреслення наступного з’їзду рідної 
партії. Шлях до мети — максимальне вико, 
рнстання наявних виробничих можливостей 
І резервів. Обговорюючи рішення груднево
го (1969 р.) Пленуму ЦК КПРС, Лист ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС І ЦК 

Ь*'^ВЛКСМ, рішення липневих (1970 р.) Плену
мів ЦК КПРС і ЦК КП України, кожен ко
лектив намітив конкретні заходи, спрямо
вані на поліпшення роботи підприємств, бу
дов, колгоспів та радгоспів, дальше під
несення ефективності виробництва. Все на
мічене треба здійснити сповна.'

Наше завдання — ще активніше впро
ваджувати у виробництво досягнення науки і 
техніки, передовий досвід, повністю заван
тажувати устаткування, сільськогосподар
ські’.машини, -знаряддя, економно І береж
ливо витрачати трудові, матеріальні 1 гро
шові ресурси, по-господарському внкорнсто. 
вуваїн кожен гектар землі.

Прагнучи підготувати наступному з їздові 
партії найкращі трудові дарунки, ретельно 
врахувавши свої можливості, кожен з на
ших колективів узяв на себе підвищені до
даткові зобов’язання з тим, щоб довитися 
високих результатів в роботі і заслужити 
право підписати трудовий рапорт Кірово
градщини XXIV з’їздові КПРС.

Ось наші нсредз’їздівсі.кі зобов язання на 
1970-й і перший квартал 1971-го року:

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ

збільшити проти минулого року обсяг ви- 
робпнцтва Промислової продукції за 1970 
пік і перший квартал 1971 року на 1,~ М.ІН.

1 КРБ В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА РАХУНОК ШД- 
* ВИІЦЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ—

НА 1.1 МЛН. КАРБОВАНЦІВ. Це буде наш 
пктад У виконання п^рсдз'їздівськго зобо
в'язання працівників промисловості Кірово- 
юадщиии по збільшенню обсягу виробнії-

РОКУ За рахунок підвищення продуктип-

пості праці реалізувати продукції додатко
во до п’ятирічного завдання на 1,924 тне, 
крб., в тому числі додатково до завдання 
нинішнього року — на 460 тне. крб.

План першого кварталу 1971 року по реа
лізації продукції виконати достроково, до
датково реалізувати продукції на 50 
тис. крб. Одержати річний прибуток па 32 
проц. більший проти минулого року.

Випустити понад п’ятирічний план запас
них частин до тракторів на 579 тис. крб., в 
тому числі понад план нинішнього року — 
на 250 тис. крб.

Підвищити продуктивність праці проти 
плану на 3 проц.

За рахунок виконання плану технічного 
розвитку підприємства одержати не менше 
200 тис. крб. умовно-річної економії, заоща
дити 600 тис. кіловат-годин електроенергії, 
50 тонн умопного палива. 100 тонн чорних та 
кольорових металів.

Б ДЕНЬ ВІДКРИТТЯ XXIV З’ЇЗДУ 
КПРС ПРАЦЮВАТИ НА ЗАОЩАДЖЕНИХ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ПАЛИВА ТА МАТЕ
РІАЛАХ.

Обладнати в колгоспі їм. Пстровською 
Кіровоградського району кормоцех, спору
дити зрошувальну систему на площі 60 гек- 
тарів в колгоспі їм. Щорса Долинського 
району. Допомогти колгоспам у збиранні 
овочів.
ГОЛОВКІВСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ РОЗРІЗ 
КОЛ1БІНАТУ «ОЛЕКСАНДРІЯ ВУГІЛЛЯ».

Підвищити продуктивність праці проти 
планової НА 5 ПРОЦЕНТІВ і на цій основі 
ДАТИ НАДПЛАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ в 
рахунок кіровоградських ста мільйонів кар
бованців НА 500 ТИС. КРБ.

Видати до кінця року понад план 100 тис. 
тонн вугілля і в першому кварталі наступ
ного року — 10 тис. тонн.

ОДЕРЖАТИ ЗА РІК 100 ТПС. КРБ, НАД. 
ПЛАНОВОГО ПРИБУТКУ.

За рахунок впровадження винаходів та 
раціоналізаторських пропозицій ОДЕРЖА. 
TH 100 ТИС. КРБ. ЕКОНОМІЇ.

Виконати в колгоспі ім. Чкалова Петрів- 
ського району до 7 листопада 1970 року в 

. порядку шефської допомоги роботи но зро
шенню І в колгоспі ім. Куйбишева — всі 
земляні роботи по спорудженню автошляху. 
Постійно допомагати підшефним господар
ствам в ремонті техніки та інвентаря, по
ліпшенні культурного обслужування хлібо
робів.

ГАЙВОРОНСЬКИЙ ВІДДІЛОК 
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ОРДЕНА 

ЛЕНІНА ЗАЛІЗНИЦІ
РІЧНИЙ ПЛАН ВАНТАЖЕННЯ ВИКО. 

ЛАТИ ДО !0 ГРУДНЯ 1970 РОКУ. ДО КІН- 
ЦЯ Ц. Р. ПЕРЕВЕЗТИ ДОДАТКОВО ДО 
ПЛАНУ 150 ТИС. ТОНН ВАНТАЖІВ. 
ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ПЕРШОГО КВАРТА
ЛУ 1971 РОКУ ВИКОНАТИ ДО 25 БЕ
РЕЗНЯ.

Прискорити оборот вантажного вагона в 
1970 році на 0,25 години і в першому квар
талі наступною року — на 0,3 години про
ти запланованого.

Завдання по середньодобовій продуктив
ності локомотива перевиконати на 2,1 про
цента, і.о продуктивності вагона -- на 2 
проценти.

Добитися економії: елекгроенеріії на ре
монті рухомою складу в 1970 році — 34 тне. 
кіловат-годин І в першому кварталі наступ
ного року — 8 тис. кіловат-годин, палива— 
відповідно 600 та 70 гони.

За рахунок впровадження наукової орга
нізації праці одержати економічний ефект у 
сумі 45 тне. крб. у цьому році І 15 тне. крб. 
—у першому кварталі наступного року.

Подати підшефним колгоспам допомогу в 
ремонті сільськогосподарських машин та Ін. 
вентаря^ будівництві іі устаткуванні ремонт- 
них майстерень, організації культурно-ма
сової роботи.

КІРОВОГРАДСЬКА ВЗУТТЄВА
ФАБРИКА Л» 28

У 1970 році та в першому кварталі наступ
ного року ПІДВИЩИТИ ПРОДУКТИВ- 
НІСТЬ ПРАЦІ ПРОТИ ПЛАНОВОЇ НА 2 
ПРОЦЕНТИ і за рахунок цього дати ДО
ДАТКОВО ПРОДУКЦІЇ ПА 160 ТИС. КРБ. 
Ц<*»буде нашим внеском у кірової радські 
сто мільйонів карбованців.

Перевиконати план випуску першосортно
го взуття на 0,2 процента. Виготовити по
над завдання в цьому 
взуття, а 
тис. пар.
950 ТИС. . .________  ____ ______
товарів і в першому кварталі 1971 року — 
100 ТИС. КВ. ДЕЦИМЕТРІВ, виготовити 
за рахунок цієї економії 50 тис. пар взуття.

В день відкриття XXIV з'їзду КПРС пов- 
вістю працювати на заощаджених матеріа
лах.

(Закінчення на 2-й стор.).

році 55 тис. пар 
в першому кварталі 1971 року — З 
ЗАОЩАДИТИ ДО КІНЦЯ РОКУ 
КВ. ДЕЦИМЕТРІВ ШКІРЯНИХ

КВ. ДЕЦИМЕТРІВ

Ми в другій бригаді. Саме тут сьогодні 
найбільше напруження. Одна за одною 
мчать степовим шляхом автомашини, до
верху наповнені зеленою масою кукуруд
зи. Тут у полі ми застали і агітаторів, за
відуючого фермою, голову колгоспу.

— Бажанням заготовити якомога більше соко
витого корму для тварин сповнені всі, — гово
рить голова колгоспу імені Фрунзе В. Г. Тнщуи. 
— Щорічна практика н досвід підказали: мати
меш корми — будеш з молоком і м’ясом.

Це добре розуміють молоді хлібороби 
села—Віктор Трохименко, Дмитро Богач, 
Віктор Черниш. Вони не вперше за кермом 
автомашини. Тож знають, що успіх на зе
лених жнивах у значній мірі залежить від 
роботи автотранспорту. По двадцять рейсів 
роблять хлопці за зміну. Відклав свої па
пери на кілька днів комсомольський секре
тар Володимир Найда. Теж сів за кермо.

По зелених хвилях пливе агрегат. Комбайнер 
Леонід Данилов та його помічник Віктор Горбен
ко рано розпочали свій робочий день. І хоч до 
заходу сонця ще далеко, та скошено вже за 
сьогодні вісім гектарів кукурудзи.

Хлопці поспішають. За день законсер- 
вовують по 3500 центнерів зеленого корму. 
А вже засилосовано колгоспом понад 5 ти
сяч тонн дорогоцінного корму.

Серед механізаторів села Софіївки роз
горнуто соціалістичне змагання. Кожен хо
че вибороти на «зелених жнивах» звання 
кращого женця. А про свої виробничі по
казники комбайнери дізнаються з інфор
маційних бюлетнів, які регулярно випуска
ють партійний та комсомольський комітети 
колгоспу.

На передовій лінії жнив — комсомольці. 
Бо кому ж, як не їм, бути заспівувачами 
добрих діл.

Л. МАРКІДОВА.
Колгосп імені Фрунзе
Компавіївського’ району.

На фото: вгорі — за кермом Володимир Найда, 
пнизу— попояться траншеї.

Фото Н. МИРГОРОДСЬКОГО.



Молодий комупар* 25 серпня 1970 року.
3=»

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
Одержати 60 тис. крб. надпланового при

бутку в нинішньому році І 10 тис. крб. — в 
першому кварталі наступного року.

Допомогти підшефному колгоспові Імені 
Ілліча Кіровоградського району мехапізува. 
ти подачу води на ферму № 2, прокласти 
водопровід І каналізацію до пункту штуч
ного осімсніння тварин, підготувати спеціа
лістів для колгоспної ремонтної майстерні, 
подати допомогу в збиранні овочів, фруктів 
та інших продуктів. Організувати в кол
госпі виступи кращих пропагандистів, 
культармійців фабрики.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ «ГІДРОС.ПЕЦБУД» № 2 

ТРЕСТУ «ДНІПРОСПЕЦБУД»
ВИКОПАТИ ПЛАН НИНІШНЬОГО РО- 

КУ ПО ВСІХ ПОКАЗНИКАХ ДО 5 ГРУД
НЯ. А ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО КВАРТАЛУ 
1971 РОКУ — ДО 25 БЕРЕЗНЯ. Перевико
нати річний план по продуктивності праці 
на 1,2 проц., по зниженню собівартості бу
дівельно-монтажних робіт — на 1,3 проц.

Одержати 40 тне. крб. надпланового при
бутку. Спорудити до 7 листопада зрошу
вальну систему в радгоспі «Зоря» Кірово
градського району на площі 120 гектарів, 
здати в експлуатацію зрошувальну систему 
в колгоспі «Росія* на площі 157 гектарів.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА КОЛГОСП «ЗОРЯ 

КОМУНІЗМУ» НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ

ДО КІНЦЯ 1970 РОКУ за рахунок поліп
шення організації праці тваринників, поліп
шення відгодівлі тварин, підвищення добо
вих приростів і вагових якостей худоби 
ПРОДАТЙ ДЕРЖАВІ ПОНАД РІЧНЕ ЗО
БОВ'ЯЗАННЯ 250 ТОНН М'ЯСА, А ВСЬО
ГО — 2.554 ТОННИ. За рахунок поліпшен
ня годівлі корів, підвищення добових на
доїв продати країні ПОНАД ЗОБОВ’Я
ЗАННЯ 100 ТОНН МОЛОКА.

ЗАСИПАТИ В ЗАСІКИ БАТЬКІВЩИНИ 
ПОНАД ПЛАН 1.900 ТОНН ЗЕРНА. А 

У. — 

ВСЬОГО - 6.000 ТОНН. ЗАГОТОВИТИ ДО. 
ДАТКОВО ДО ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ 
11.700 ТОНН ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ.

Завершити збирання цукрової сировини 
до 25 жовтня, а вивезення — до І листопа
да ц. р. На II) днів раніше строку закінчи
ти збирання кукурудзи І зяблеву оранку.

За рахунок організації інтенсивної відго
дівлі тварин виконати в першому кварталі 
1971 року план продажу м’яса державі до 
15 березня, а молока — до 20 березня.

Ремонт посівних знарядь та інвентаря 
завершити до 1 січня 1971 року ,а збираль
ної техніки — до дня відкриття XXIV з’їз
ду КПРС.

БУРЯКОРАДГОСП УЛЬЯНОВСЬКОГО 
ЦУКРОКОМБІНАТУ

ДО КІНЦЯ 1970 РОКУ ПРОДАТИ ДО
ДАТКОВО ДО ВЗЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: 
МОЛОКА — 300 ТОНИ, М'ЯСА - 20 ТОНН, 
ЗБІЛЬШИТИ НАДІЙ МОЛОКА НА КО
РОВУ НА 120 КІЛОГРАМІВ.

Засипати в засіки Батьківщини понад 
план 2 тис. іоіін зерна, 95 проц. усієї вели
кої рогатої худоби здати на м’ясо вагою 
по нижче -100 кг і 95 проц. — вищої вгодо
ваності.

У стислі строки та без втрат зібрати вро
жай фабричних і маточних цукрових буря
ків на площі 423 гектари. Всі польові робо
ти в радгоспі закінчити до 1 листопада, ре
монт тваринницьких приміщень — до 15 
вересня 1970 року. План першого кварталу 
1971 року по заготівлях м’яса виконати до

і березня, молока — до 20 березня.
Всю техніку та інвентар для весняних 

польових робіт відремонтувати до 1 березня 
1971 року.

Товариші робітники, колгоспники, служ
бовці, працівники всіх галузей народного 
господарства області! Ширше розгортайте 
змагання за почесне право підписати ра
порт, орденоносної Кіровоградщннн велико
му форуму комуністів країни!

На основі прискорення темпів науково- 
технічного прогресу, максимального вико
ристання резервів, доб'ємось дальнюю зро
стання продуктивності праці, зниження со
бівартості і підвищення якості продукції, 
ІЦе вище піднесемо ефективність виробни
цтва. ЗАБЕЗПЕЧИМО ЗБІЛЬШЕННЯ ПРО. 
ТИ 1969 РОКУ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІД
ПРИЄМСТВАХ КІРОВОГРАДЩННН ЗА 
1970 РІК І ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 1971 РОКУ 
НА 100 МЛИ. КРБ.. У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА 
РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВ. 
ПОСТІ ПРАЦІ — НА 90 МЛИ. КРБ. ДА
МО БАТЬКІВЩИНІ БІЛЬШЕ ВУГІЛЛЯ, 
МАШИН. ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ЦУКРУ. 
ЗЕРНА, М’ЯСА. МОЛОКА ТА ІНШИХ ВИ- 
РОБ1В. СИРОВИНИ 1 ПРОДУКТІВ!

Справа честі кожного колективу, кож
ного працівника — сповна здійснити зобо
в’язання, взяті на честь XXIV з’їзду КПРС., 
успішно виконати плани Ленінського юві
лейного року, п’ятирічки і першою кварта
лу 1971 року!

XXIV з’їзду КПРС — гідну зустрічі

Обговорено н одностайно прийнято на загальних зборах колективів 
Кіровоградського заводу тракторних гідроагрегатів, Головківського ву
гільного розрізу комбінату «Олександріявугілля», «Кіровоградської взут
тєвої фабрики N2 28, спеціалізованого управління «Гідроспецбуд» N2 2 
тресту «Дніпроспецбуд», Гайворонського відділка Південно-Західної орде
на Леніна залізниці, ордена Трудового Червоного Прапора колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоархангельського району та бурякорадгоспу Ульяно
вського цукрокомбінату.

НОВИЙ ВІЗИТ 
«ПЛАНЕТІ ЗАГАДОК»

Сьома радянська автоматична міжпланетна 
станція «Венера» — на шляху до «планети зага
док». «Прив'язаність наших покорителів космосу 
саме до цієї планети не випадкова.

Отже, що ми знаємо про найолижчу, не раху- , ; 
ючи Місяця, нашу сусідку? Відкриття великого 
Ломоносова «знатної атмосфери» навколо Вене
рн, зроблене понад двісті років тому, відкриває 
список небагаточисельннх достовірних наукових 
фактів з біографії цієї ллаиетн. Результати in* 
фрачервоної спектрометрії небагато додали в ко
пилку знань про Венеру. Дослідження Ті радіо- 
випромінювань дозволили вперше заглянути під 
«вуаль» цієї скромниці. Були оцінені температу
ри поблизу поверхні — в межах кількох сот гра
дусі чОцінена величина (від трьох до чотирьох) діе
лектричної .проникності поверхні Венерн. (В зем
них умовах такі значення можуть мати, спальні 
породи, що знаходяться в сухому стані на силі
катній основі). Нарешті, вдалося визначити ра
діус Венери: він дорівнює приблизно 6050 кіло
метрам.

Використання автоматичних міжпланетних 
станцій (АЛ1С), що зондують атмосферу планети, 
поклало початок новому етапові в П вивченні. 
Історичний політ станції «Венера-4» п 1967 році 
приніс вчеиим дуже пінну інформацію. Вперше 
витвір рук людини зафіксупао безпосередньо фі- 
зико-хімічні параметри венеріанської атмосфери.

Фізична картина планети, яка вимальовується 
після польоту ДМС «Венера-5» і «Венера-6», ще 
зовсім недавно вважалася б надто сміливою на
віть для фаитастіа, Атмосфера — майже вся з 
вуглекислого газу (біля 97 процентів 1 лише 0,1 
процента кисню на середньому рівні поверхні), 
температура — близько 500 градусів по Цель- 
сію, тиск — як в глибинах земних океанів — 
близько 100 атмосфер. Є підстави гадати, що 
планету постійно терзають «сильні» бурі. У 
Венери практично немає магнітного поля, і при 
відсутності захисних поясів радіаційна небезпека 
на планеті може бугя досить великою.

Треба чекати, що «Вепера-7» принесе вченим / 
нові дані про цю загадкову планету.

О. МАЛИНОВ, 
кандидат технічних наук.

 (АПН).

У ПОХОДІ 
ДОПИТЛИВІ
Понад 250 тисяч юнаків і 
дівчат України взяли 
участь у Всесоюзному ог
ляді «Ленінському юві
леєві — майстерність і 
пошук молодихі». З вне
сених ними 220 тисяч 
пропозицій 150 тисяч уже 
впроваджені у виробни
цтво і дали економічний 
ефект в сумі 136,8 міль
йона карбованців.

Новим етапом походу 
допитливих будо респуб
ліканський конкурс на 
кращу молодіжну раціо
налізаторську пропози
цію і винахід по механі
зації ручної праці. Його 
оголосили ЦК ЛКСМ Ук
раїни, головний Комітет 
виставки передового до
свіду в народному госпо- 
дарстсі УРСР, Українська 
Республіканська Рада 
ВТВР і Українська Респуб
ліканська Рада НТТ.

Конкурс .має на мсті об’єд
нати і спрямувати творчий 
пошук молодих раціоналіза
торів, винахідників, новато
рів громадянських технічних 
об’єднань молоді, СКБ на 
зниження у виробництві част
ки ручної праці. В ході кон
курсу буде проведено добір, 
розробку і широке впровад
ження и народне господар
ство прогресивних техноло. 
гічіїих процесів і конструк
цій. спрямованих на механі
зацію і автоматизацію ви
робничих процесів, усунення 
ручної праці на допоміжних 
операціях, застосування пе
редових форм організації ро
боти І прогресивних конст
рукцій. які сприяють скоро
ченню ручної праці па на
вантажувально - розвантажу
вальних і складальних опе
раціях.

Остаточні підсумки кон
курсу, який починається 
тепер на підприємствах, 
будовах, транспорті, в 
колгоспах і радгоспах, в 
проектно - конструктор
ських і науково-дослід
них інститутах, учбових 
закладах республіки, під
биваються у вересні 1971 
року. Кращі роботи екс
понуватимуться на спе
ціальній виставці, бу
дуть відзначені призами 
І грошовими преміями.

(РАТАУ).

ФОТО

ІНФОРМАЦІЯ

0 Танцює «Ят- 
рань». Так, саме «Ят- 
рань», але не заслу
жений ансамбль, а ди
тяча студія при ньо
му (фото вгорі). Ма
буть, тому й не ста
ріє ансамбль, хоч уже 
й відсвяткував своє 
двадцятиріччі».

Фото Ю. МОТОР- 
- НОГО.

В соціалістично
му змаганні молодих 
токарів Олександрій
ського електро-меха- 
нічного заводу за 
звання кращою по 
професії, успіху до
бився токар цеху 
елсктроконстру к ц і й 
Анатолій Клименко 
(знімок в центрі). 
Змінні норми він що
дня виконує на 140 — 
150 процентів, а про
дукцію здав тільки 
найвищої якості.

Фото Ю. ЛІ ВАШ
ИМ КОВА.
0 Нові житлові бу

динки па розі вулиць 
Комарова і Никано- 
рівській в місті Кіро
вограді.

Фото В. КОВПАКА.

ДЛЯ ТВОГО ПОЛІТИЧНОГО ГАРТУ

ІЙСНО витриманих принциліально і 
здібних пропагандистів дуже неба

гато (і щоб стати ним, треба чимало по
вчитися і набути доезіду), і таких лю
дей треба спеціалізувати, використову
вати їх цілком і берегти сугубо». Ці 
слова В. І. Леніна можна взяти епігра
фом до серії плакатів, підготовлених і 
випущених Будинком політичної освіти 
обкому КП України. Автори їх по кру
пинці зібрали і узагальнили все, що в

ЗЕРНА
ДОСВІДУ

посібники. Тут проходять здебільшого 
заняття народної школи.

Вивчення кожної теми Григорій Ку,т 
ріянович пов'язує з сучасністю місцеви
ми фактами і цим ще більше заці
кавлює слухачів.

Коли вивчалась тема «Пролетарський 
інтернаціоналізм і крах колоніальної 
системи», Григорій Купріянович разом з 
слухачами провів тематичний вечір «Ми 
—- інтернаціоналісти». Присутні’ на ньо-

...ТАКИХ ЛЮДЕЙ ТРЕБА СПЕЦІА- 
ЛІЗОВУВАТИ, ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ЇХ ЦІЛКОМ..-

В. І. ЛЕНІН.

з кра-

НА ПОЛИЦЮ 
КОМСОМОЛЬСЬКОМУ 
ПРОПАГАНДИСТОВІ

До ,маіазину політич
ної книги «Пропаган
дист» надійшли нові ви
дання. Це-книги, які 
необхідні студентам, МО
ЛОДИМ викладачам, ком
сомольським активістам.

Видавництво «Політвн- 
даву» випустило в світ

Мюнуё ,,І[КтіІДШ“
«Біографію В. І. Леніна»,

Видавництво «Молода 
гвардія» — «Документи 
ЦК КПРС і ЦК ВЛКСМ 
нро роботу піонерської 
організації імені В. І. Ле. 
ніпа», «Комсомол-68. Ін
терв'ю, інформації, стат-

ті, нариси», К. Непом
нящий «Комуністи».

Видавництво «Знання» 
видрукувало брошуру 
В. П. Мошняги «Інтерна- 
ціональні зв’язки радий- 
ської молоді».

Т. САЛАМАТКІНА.
м. Кіровоград,

найціннішого в практиці кращих 
щих трудівників пропагандистської ни
ви — керівників гуртків, шкіл, семіна
рів системи партійної освіти. У кожного 
з них є чому повчитися, запозичити.

Дванадцять років пропагандистською 
роботою займається директор Ново- 
української середньої школи № 4 Ва
силь Якимович Чєрнега. Нині він веде 
школу основ марксизму-ленінізму при 
парторганізації колгоспу імені Леніна. 
Співбесіда — улюблений його метод на
вчання. Та в розмові з слухачами Василь 
Якимович не обмежується усним словом, 
а широко використовує різноманітну 
наочність, (схеми, діаграми, карти, ілю
страції), друковані тексти (хрестоматійні 
довідники, історичні документи, газети, 
журнали), екранні посібники (навчальні 
фільми, діаграми), систематично вдає
ться до використання художніх образів 
літератури й кіно.

Василь Якимович уміло поєднує тео
ретичний матеріал з життям. Обов'яз
ково дає практичні завдання своїм слу
хачам. Показати на конкретних прикла
дах, що класова боротьба в капітапіе 
тичних країнах все більше загострюєть
ся, стає все більш масовою і організова
ною; проілюструвати на матеріалах су
часності поєднання політичної і еконо
мічної боротьби; описати свою участь в 
управлінні колгоспним виробництвом, у 
громадській роботі колективу, пояснити 
успіхи і невдачі колгоспу, бригади, фер
ми, ланки — такі, наприклад, завдання 
ставив минулого навчального року. Ок
ремі слухачі готують наочні посібники, 
добирають літературу, вирізки з газет 
та журналів за визначеною тематикою. 
0 ХОЧЕ відвідують ленінську народну 

школу трудівники колгоспу «Друж
ба» Новоархангельського району. І в 
цьому велика заслуга її керівника Гри
горія Купрі^новича Симоненка. Він за
стосовує найрізноманітніші форми і ме
тоди подачі матеріалу та активізації 
слухачів на заняттях. На заняттях вико
ристовуються телевізор, кіноапаратура, 
магнітофон, діафільми. Неоціненну допо
могу пропагандистові І слухачам у ви
вченні життя та діяльності Ілліча, його 
ідейної спадщини подає шкільний му
зей В. І. Леніна, де зібрані його твори 
і грамзаписи промов, праці його сорат
ників, любимі пісні вождя, різні наочні

му ознайомились з виставкою сувенірів, 
подарунків ,листівок, надісланих з брат-'у'- 
ньої Болгарії, листів, які одержав шкіль
ний клуб інтернаціональної дружби від 
керівників братніх комуністичних і ро
бітничих партій Аргентіни, Австрії, Ве
ликобританії, Іспанії, Північної Ірландії, 
Колумбії та інших країн.
V ШКОЛІ основ марксизму-ленінізму 

при парторганізації Сабліно-Зна- 
м’янського цукрокомбінату, яку веде 
і. І. Косенко, вивчається філософія. Не
легко викликати інтерес до цього пред
мету у слухачів. Але Григорій Іванович 
цього добився тим, що дозодить своїм 
вихованцям практичну значимість кож
ної теми, кожної теоретичної проблеми, 
широко використовує наочні посібники, 
різного роду ілюстративний матеріал. 
За його завданням слухачі по черзі в 
кінці кожного заняття інформують дру
зів по навчанню про основні події у сві- 
ті, про новини в житті нашої країни, об
ласті .району, цукрокомбінату.

Уміло привчає своїх слухачів працюва
ти над першоджерелами пропагандист 
первинної парторганізації колгоспу «За
повіт Леніна» Кіровоградського району 
Л. С. Цуканов. Методом самостійної ро
боти підвищують свій ідейний рівень 
трудівники радгоспу «Третій вирішаль
ний» Новгородківського району. В цьому 
їм добре допомагає М. М. Пласкаль- 
ний. Переконливо, дохідливо завжди 
подає матеріал слухачам школи основ 
марксизму-ленінізму при парторганіза
ції Кіровоградської взуттєвої фабрики 
N° 28 директор О. Н. Удодовський. Ду* 
же багато цікавого в роботі С. М. Вели
кої — керівника теоретичного семіна
ру, що працює в середній школі № 5 
м. Кіровограда. І про їхній досвід ши
роко розповідається в плакатах цієї св‘ 
рії. Виданням їх Будинок політосвіти 
зробив велику послугу численному за
гонові пропагандистів, які покликані нес
ти ідеї партії в маси, озброювати трудя
щих знанням марксистсько-ленінської 
теоретичної спадщини.

В. КРАВЧУК.

, -Р-11 РЕДАКЦІЇ, Друкуючи цю 
повінь, сподіваємось, що досвідом стар- 
тих колег зацікавляться керівники й ак
тивісти комсомольської політосвіти і 
багато корисного візьмуть для себе, для | 
міовшцення своєї майстерності.
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НЕ ЧУТИ 
ГОЛОСУ 
СТІННІВКИ

Два роки 8 КОЛГОСПІ імені 
.Чкалова Голованівського 
району виходила стінгазета 
«Чкаловець». Люди часто 
зупинялись біля неї, щоб 
почитати цікаві Інформації 
про трудові успіхи одно« 
сельчан.

А ось в цьому році ЧОМУСЬ 
забула про неї редколегія. 
?кілька місяців підряд ніхто 
юдн не загляддс. Навіть 

рамки зникли. Нд4' чути го
лосу стінної газети 
Гангарній бригаді,

;рмах артілі. Тут навіть ■ 
не побачиш простої листів
ки чи «блискавки». А в полі 
та на фермах кипить на
пружена праця, завершу
ються останній рік п’ятиріч*

ні в 
ні на

<и. Є про що писати, та 
нема кому. Бездіють і члени 
«Комсомольського прожек
тора».

Л, ПОЛІЩУК.
с. Журавлинна.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ї до СЕРПНЕВИХ НАРАД ВЧИТЕЛІВ
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ГЇЇ ІМЕНІ ДНІ залишилися до 
1 початку нового навчально

го року в школах області, І 
кожен прожитий день нагадус 
про першовересень. 
він незвичайним, 
рік проходитиме 
розвитку^ творчої 
трудящих по гідній 
XXIV з'їзду КПРС і виконання 
завдань, накреслених липне
вим Пленумом ЦК КПРС.

Готуючись 
з'їзду партії, 
родної освіти докладають свої 
зусилля на виконання рішень 
XXIII з’їзду КПРС в галузі на
родної освіти, Постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
про школу.

Нині школа переживає особ
ливо відповідальний час — 
йде глибока перебудова її ро
боти: вчителі готують своїх ви
хованців до професіональної і 
суспільно-політичної діяльності.

Школа не може давати учням ли
ше деяку суму знань. Вона покли
кана вчити, робити самостійні вис
новки. прищеплювати навички твор
чого мислення. Якраз до цього 
спрямовані нові програми, складе
ні у відповідності сучасних вимог 
до середньої освіги. Думаю, що у 
нас є підстави сказати: колективи 
вчителів шкіл області з успіхом 
справилися з програмою в перших 
класах, непогано попрацювали педа
гоги Знам’яиського району в других 
класах, тобто в самому складному 
для нас ланцюгу —• початковій 
школі.

По багатьох темах знання 
учнів перших і других класів 
вищі, ніж у їх однокласників, 
що навчалися за старими про
грамами, вищий у них і за
гальний розвиток. Отже, на
прошується висновок: нові
програми, більш високий рі
вень вимог під силу і тим, хто 
навчається, і тим, хто навчає.

Як показують аналіз матеріа
лів інспекторських перевірок, 
вивчення ефективності роботи 
за новими навчальними про
грамами методистами облас
ного інституту удосконалення 
кваліфікації вчителів, підсумки 
навчально-виховної роботи за тись експеримент в третіх кла- 
1969—1970 навчальний рік, сах Знам'янського району.

А буде 
Наступний 

під знаком 
ініціативи 

зустрічі

до чергового 
працівники на

більшість районних і міських 
відділів народної освіти вміло 
спрямували педагогічні колек
тиви шкіл та виконання Поста
нови партії 
лу.

Минулий 
завершили 
ками, 
ність 
учнів 
«4» і

Гарних наслідків у навчальній

і уряду про шко

ніж 
вища 

закінчили 
«5».

рік школи області 
кращими показни- 
попередні. Успіш- 
— 39,9 процентів 

навчання на

Нову програму буде введено 
в усіх других класах шкіл об
ласті, а четверті класи перей
дуть на предметне викладання.

Багато уваги від нас вима
гатимуть і 5 — 10-і класи, де 
вводяться нові програми по іс
торії, географії, фізиці, хімії, 
кресленню і астрономії.

У ході підготовки до нового на
вчального року значна увага приді
ляється роботі з педагогічними 
кадрами, їх підготовці І перепід
готовці на курсах. Проте практика

ПРАВО
НА ПОВНОКРОВНЕ
ГРОМАДЯНСТВО
роботі домоглися школи Новгород- 
ківського району. Тут лише два уч
ні залишено на повторний курс, 
причому понад 42 проценти школя
рів мають добрі і відмінні оцінки. 
Наслідують приклад новгородків- 
ців 1 педагоги Гайворонського ра
йону. Досвід роботи цих районних 
відділів народної освіти перекон
ливо свідчить про те, що при на
лежній організаторській роботі, пра
вильній науковій організації на
вчального процесу, практично мож
ливо домогтися попередження не
успішності та другорічийцтва не 
лише в початкових, а й у старших 
класах.

Це нас радує. Але засмучує 
те, що понад 800 хлопчиків і 
дівчаток проходитимуть пов
торний курс. Особливе зане
покоєння викликає успішність 
в школах Вільшанського райо
ну. За підсумками навчального 
року тут на повторний курс 
залишено 22 учні (в два рази 
більше проти минулого), 
учень одержав роботу 
осінь.

Незадовільною 
якість знань в 
Знам’янки. 
ТТИНІШНЬОГО 

року буде

41 
на

залишається 
школах міста

навчального 
продовжува-

показує, що цього мало. Для того, 
щоб повністю оволодіти новим 
змістом навчання, потрібно добре 
організувати і продумати систему 
самоосвіти вчителя безпосередньо 
в школі. В цьому вчителеві потріб
на кваліфікована допомога з боку 
директора школи та його заступни
ка. Це, в першу чергу, — сучасний 
урок, виховуюче, проблемне. ДІЇ- 
фереігнійодане навчання, ідейність, 
партійність викладання.

Першовересень введе в пе
дагогічний 
півтисячну 
спеціалістів.
комсомольці. Ось чому 
комам комсомолу 
годні подумати і 
дійової допомоги молодим пе
дагогам, про їх безпосередню 
участь в »дєйному загартуван
ні шкільної юні, про її право 
на повнокровне громадянство.

Важливим в роботі педаго
гічних колективів шкіл є проб
лема вибору молоддю життє
вого шляху по закінченні 
восьмирічної школи і дальшо
го навчання. По підсумках ми
нулого року процент підлітків, 
що поступили після восьмиріч
ки в 9 класи, становить 61,5 
процента, продовжують на
вчання в технікумах і інших

колектив області 
армію молодих 

Переважно це 
рай- 

I слід сьо- 
про надання

середніх учбових закладах 
13,8 процента. Таким чином, 
всього продовжували одержу
вати середню освіту в різних 
типах навчальних закладів ли
ше 79,1 процента. В той час, 
як по республіці цей показник 
становить 85 процентів.
Ill ИНУЛИЙ рік був другим ро- 

ком дворічки «Комсо
мол — сільській школі». Мо
лодь міст і сіл області внесла 
значний доробок в справу по
ліпшення бази народної осві
ти, допомагаючи в будівництві 
приміщень, інтернатів при 
школах, спортивних майданчи
ків. Але, як показав досвід, 
цей внесок міг бути більш ва
гомим, якби контакти між 
комсомольцями і працівника
ми освіти на місцях був ще 
опічнішим. Ініціативу повинні 
взяти органи народної освіти, 
комітети комсомолу, педаго
гічні. колективи.

Говорячи про початок навчально- 
го року — запжди обмірковуєш 
про ту базу, яка буде створена до 
його початку.

За планом підготовки ло нового 
псршоверссня п області передбача
ється побудувати 40 шкіл на 11,8 
тисячі місць, 20 гуртожитків, до
датково відкрити 69 їдалень. 44 
спортзали, обладнати 260 навчаль
них кабінетів тсіцо.

Незабаром гостинно відкриють 
свої нові світлі кімната Головапіп- 
ська і Новоархангсльська — се
редні школи на 061 місць кожна. 
Нопоєгорівсьча восьмирічка, збу
дована на кошти колгоспу «Украї
на» та багато Інших учбових за
кладів.

В кожній школі, о кожному 
класі перший урок буде при
свячений Володимиру Іллічу 
Леніну, виконанню його запо
вітів. Кращі люди нашої об
ласті — Герої Радянського Со
юзу і Герої Соціалістичної 
Праці, новатори виробництва, 
трударі колгоспних ланів — 
запалять серця першокласни
ків і випускників революцій
ним вогнем, ідеями Ілліча.

Б. ХИЖНЯК, 
заступник завідуючого 
Кіровоградським облас
ним відділом народної 
освіти.
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«МРІЮ 
ПРАЦЮВАТИ 
В ДІВОЧІЙ 
МОЛОДІЖНІЙ»

Третій рік працює на трак
торі в колгоспі імені Дзср- 
рейнського Олександрівського 
районі/ комсомолка Л10 ДМИ- 
ЯЛ БУГЛИОВА. Наш корес
пондент побував у тракторній 
бригаді, де працює Люда, за
дав їй кілька питань.

— ЩО ДОПОМОГЛО ВАМ ВИ
БРАТИ ПРОФЕСІЮ МЕХАНІЗАТО
РА?

— Техніка мене вабила з дитин
ства. Навчаючись п школі, добре 
освоїла сільськогосподарські маши
ни. Цим завдячую викладачеві шко
ли Василю Григоровичу Геровнчу, 
який зумів прищепити нам, шко
лярам, не тільки любов, а <1 глибо
ку повагу до техніки. Разом з атес
татом зрілості мені було вручено по- 
свідчення механізатора широкого 
профілю. Але йгн працювати на 
трактор ще не наважувалась. Само
стійно вивела трактора в поле після 
закінчення курсів трактористів, які 
діяли в нашому колгоспі.
-ЯК ПРАЦЮЄТЬСЯ В БРИГАДІ?
— Працюєтьсп добре. Колектив 

дружний, при потребі кожен механі
затор подасть допомогу. В мене 
трактор «Т-40». тому в основному я 
на транспортних роботах. Підвожу 
корми на ферму, мівдобрнва на по
ля. Під час жнив возила зерно на 
тік. За два роки багато чого дове
лось переробити.

- ВАМ. ЯК ДІВЧИНІ, НЕВАЖ
КО БУЛО?

— Всяка робота нелегка. А піднос
но того, як дівчині, мушу сказати, 
що підтримую думку про те, що ме
ханізатор — професія І жіноча. Во
на нічим не важча роботи па фермі 
чи іі полі. Та й оплачується не гір
ше. Іноді дівчата з недовірою став
ляться до професії механізатора. Ме
ні здається, тут відіграє роль хиб
на думка, що є окремо чоловічі, ок
ремо жіночі професії. Наші славні 
трудівниці вже не раз переконували 
в умінні володіти технікою. Хоче
ться. шоб армія жінок-механізато- 
рів постійно росла,

— ЧИ НЕ БАЖАЛИ Б ВИ (УЯ
ВИМО СОБІ НА ХВИЛИНУ ТАКУ 
МОЖЛИВІСТЬ) ОСЕЛИТИСЬ Б 
МІСТІ. ЖИТИ ТАМ І ПРАЦЮ
ВАТИ?

— Місто — це добре. Але при всій 
його сьогоднішній перевазі, я не по
міняла б село на місто. Село для 
мене рідне не тільки тому, іпо я тут 
народилась. Назавжди полюбилось 
мені широке поле, кпітучі сади, со
лов’їні вечори. Мені здається, що 
їхати в місто тільки заради міста не 
дуже розумно. Адже І тут є псі 
можливості для оволодіння профе
сією. творчої праці, чесного служін
ня людям. /X відносно зручностей 
міста — що ж. попи поступово при
ходять до нас

— У ВАШІЙ ТРАКТОРНІЙ 
БРИГАДІ ПРАЦЮЄ МОЛОДЬ. 
ПРОТЕ комсомольсько.МОЛ О 
ДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ МЕХАНІ
ЗАТОРІВ НЕМАЄ ЯК В1І ЦЕ 
ОЦІНЮЄТЕ?

— Звичайно, негатнпію. У нас є всі 
можливості для організації комсо. 
мольсько молодіхпіпх виробничих 
колективів Це питання вже розгля
далось комітетом комсомолу кол
госпу. і хоч на перешкоді стоять 
деякі труднощі, думаємо, що скоро 
такий колектив у нас буде. Хоті
лось би працювати пліч-о-пліч з дру- 
зямп-комсомольцями. А ще дужче 
хочеться, щоб у нас була дівоча 
ланка механізаторів. Думаю, з ча
сом така буде. В усякому разі, 
моїю попрацювати п дівочій моло
діжній.

Жану Пьєру 21 рік- Був маляром. 
Але трапився нещасний випадок, І 
Жан позбувся місця. Знайти роботу в 
рідній ЛотарівгІЇ не зміг. Тому він 
вирішив пошукати щастя в Парижі. 
Місто велике, можливо, йому посміх
неться випало*.-

Єдиним місцем, відведеним Жану а 
сліпучому Париж), виявився центр зу
стрічі Ніколаса Фламеля», або, про
стіше кажучи — ночівка для бродяг. 
Щоправда, вони із сарказмом назива
ють цей притулок знедолених «замком 
рагггье». Гірка Іронія і важка доля со
тень людей, які вимушені тут мешка
ти. Про Жана та інших знедолених 
розповів нещодавно буржуазний фран-

* цузький журнал «Нувель обсерватер».
— Мешканці «замку рантьє» не 

справжні бродяги. — каже директор 
нічліжки. — Всі вони бажають працю
вати 1 щоденно шукають роботи. Взим
ку у нас збирається близько 1150 чоло
вік.

У Франції за офіціальною статисти
кою близько 400 тисяч безробітних, 
їх доля мало хвилює тих, хто викинув

їх за ворота підприємств. В світі хи
жаків їм немає місця під сонцем. Та 
на такі вулиці, 
нічліжки, його 
падає. Зате...

Від чотирьох 
біля нічліжки 
гру зови ки. Розмова прибулих з меш
канцями нічліжки 
працювати? Триста франків щоденно, 
їжа і житло...» Цих франків ніхто ще 
з пожильців не отримував... Так почи
нає роботу підпільна «біржа праці».

де розташовані подібні 
проміння ніколи не по-

до п’яти годин ранку 
зупиняються невеликі

коротка. «Хочеш

му відмовили. Він викрав її. Тоді йо
го дуже побили. Через трн місяці Жан 
не витримав і вирішив піти від трубо
чиста...

Аналогічна доля і в інших жителів 
«Ніколаса Фламеля». Рейс Б. працю
вав у власника гаража у Віллежюіфе. 
При розрахунку піп не отримав жодної 
копійки. Моріс Г. працював щоденно 
по дванадцять годин на добу. Замість 
розрахунку господар посадив його під 
замок, а навколо сарая бігали пси. 
Моріс втік, не маючи п кишені навітьПРИТУЛОК

ЗНЕДОЛЕНИХ
Вербовщики не скупляться на обіцян
ки. А втім, це навіть не обов’язково. 
Ті, кого вони наймають, готові викону
вати яку завгодно роботу.

Жан попав до трубочиста. Ніякого 
договору він, звичайно, не підписував. 
Юнак ходив по Парижу в пошуках 
зіпсованих димоходів і камінів. Госпо
дар платно по два франки за «знахід
ку» і 20 франків за роботу. Харчував
ся як-небудь. Коли ж День був безре
зультатним, то його і зовсім не году
вали. Жандармам Жан казав, іцо от
римує 35 франків на день, а робота 
його оформлена по трудовому догово
ру. Якось він попросив у хазяїна 
ковдру. Ночі були надто холодні. По-

грошей на проїзд до нічліжки.
Чому вони не звертаються в полі

цію? Хазяї всеодно викрутяться. До то
го ж їхні люди нерідко звертають за 
це шиї непокірним, пояснюють без
правні жильці «замка рантьє».

Директор притулку ніколи «не чув» 
про подібні махінації, що відбувають
ся буквально на його порозі.' Л втім, 
він каже, що йому байдуже, що від- 
бупається за стінами ввіреного йому 
закладу.

л. МИЛОВАНОВ. 
АПН.

У Буднику художника в Москві відкрилась Всесоюзна 
виставка «Сатира — на лінії вогню».

На знімку: сатирична робота Д. Цнновського 
«Зброєносець Тель-Авіва».

(АПП).
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• СПОРТ • СПОРТ

Улюблений вид 
спорту учениці Кіро
воградської СШ № 5 
Тані Компанієць — 
спортивна гімнасти
ка. Вже п’ять років 
вона відвідує заняття 
спортивної секції 
ДЮСШ. Таня — кан
дидат у майстри спор
ту.

Фото Ю. ЛІ ВАШ
ИМ КО ВЛ.

НА ТРАСІ — 
ЄВГЕН РИБАЛЬЧЕННО

Нещодавно в Чутянському лісництві Олександрівського району 
закінчились змагання на першість області з спортивного орієн
тування. Переможцем в особистому заліку став представник Кіро
воградського м’ясокомбінату Василь Маіїстренко.

На фото: В. МАЙСТРЕНКО.
Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

КОРЕСПОНДЕНТ Агентства преси Но
вини Світлана Винокурова звернулася 

до відомого радянського вченого, ди
ректора Центрального інституту епіде
міології Міністерства охорони здо
ров’я СРСР, професора Олексія Сума
рокова з проханням відповісти на де
кілька запитань, котрі стосуються по
відомлення про випадки захворювання 
холерою на території Астраханської об-

КРА- 
ШО 

ЛОКАЛЬНИМ ЬШМіп* лХ‘.*ЛР,^' 
ПРО ЯКИЙ ПОВІДОМЛЯЛО МІНІС
ТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ я

ласті радянського vutujy.
ЗА МЕЖАМИ РАДЯНСЬКОЇ 

ЇНИ ПОШИРИЛИСЯ СЛУХИ,

Тут ми спираємося, перш за все, на 
успіхи І великий досвід, накопичений 
радянською профілактичною медици
ною. Діяльність радянської системи лі
кування завжди будувалася і оудуєть- 
ся на принципах профілактики. Бо
ротьба ж з інфекційними хворобами 
стала завданням Радянської держави 
ледь не з перших днів її існування.

Ми володіємо всіма засобами для 
лікування холери. Як показує астра
ханський випадок, своєчасне втручання 
лікарів практично стопроцентно гаран
тує успіх — повне видужання хворих, 
існують і такі профілактичні засоби, 
як протихолерна вакцина.

Територія, яка охороняється від по-

ІН
НАДІЙНИЙ ЗАСЛОН
СРСР ПРИЙНЯЛО НЕМОВБИ досить ВЕЛИКІ РОЗМІРИ. ПРИ ЦЬО
МУ НАЗИВАЮТЬСЯ РІЗНІ ПУНКТИ 
КРАЇНИ, ЗНАЧНІ ТЕРИТОРІЇ. ЩО 
МОЖНА СКАЗАТИ З ПРИВОДУ 
ЦИХ СЛУХІВ І ЯКЕ ІСТИННЕ СТА
НОВИЩЕ СПРАВ?

— Випадки захворювання холерою 
дійсно зареєстровані в Астраханській 
області Радянського Союзу. Виділено 
збудник хвороби вібріон Ель-Тор, вже 
добре знайомий епідеміологам бага
тьох країн світу, де в останній час 
спостерігалися спалахи холери. Що 
відрізняє його? Клінічно захворювання, 
викликане цим збудником, за даними 
більшості дослідників протікає в ос
новному легше, ніж холера, зв’язана 
з зараженням класичними штаммами 
вібріона. Метаморфоза цілком поясню
юча: вібріон, як між іншим, і збудник 
інших інфекційних захворювань, 
змінив | продовжує змінювати «своє 
лице» під дією профілактичних при
щеплень, широкого використання на
селенням антибіотиків, сульфаніламі- 
мідів та інших хіміопрепаратів.

Ще недавно майже всі Інфекційні 
хвороби несли загрозу для життя лю
дей. Нині ситуація різко змінилася. 
Сучасна медицина озброєна всіма не
обхідними засобами для ефективної 
боротьби І в кінечному рахунку пере
моги над інфекційними захворювання
ми. Про це свідчить успішна бороть
ба з холерою в Астраханській області.

ЯК КОРОТКО МОЖНА ОХАРАКТЕ
РИЗУВАТИ СИСТЕМУ ПРИЙНЯТИХ 
ЗАХОДІВ, КОТРІ ПОПЕРЕДЖУВАЛИ 
ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙ. ЧИ Є В 
ЦЬОМУ ВІДНОШЕННІ ЯКІСЬ ТРУД
НОЩІ?

ііікрення інфекції, завжди значно шир
ша радіуса зараження. Цілком ясно, 
тому ми не тільки припинили виїзд 
людей з Астрахані, але і ввели в дея
ких портових, а підчас в окремих ку
рортних містах Радянського Союзу ряд 
обмежень, мста котрих — зменшити 
розміри міграції, хаотичне переміщен
ня населення в зв’язку з літнім відпо
чинком.

Інкубаційний, закритий період роз
питку захворювання холерою продов
жується до п’яти днів. Протягом цьо
го строку буває важко розпізнати хво
робу, зразу встановити діагноз. Тому 
всіх підозрілих, в даному випадку всіх 
людей з кишковими розладнаннями, 
медики беруть на декілька днів під 
особливий нагляд, який знімають, тіль
ки точно переконавшись, що людина 
здорова.

Найбільші труднощі, з якими зустрі
чається санітарно-епідемічна служба, 
— це, як не парадоксально, «психоло
гія здорової людини». Доки ми здо
рові, нам здається, що ми в повній 
безпеці. Часто люди, незважаючи на 
псі попередження, забувають про обе
режність: подумаєш, не зовсім добре 
вимиті фрукти, овочі, не кип’ячене мо
локо, в туристських походах вода з 
непереаіреиих джерелі Але все це — 
ліпші шляхи для поширення інфекції.

ЧИ ВДАЛОСЯ ВСТАНОВИТИ ДЖЕ
РЕЛО ІНФЕКЦІЇ?

— Ми живемо не в замкнутому світі. 
Досить згадати широкі торгові, куль
турні, спортивні зв’язки СРСР з інши
ми державами світу, адже в багатьох 
з них, на жаль, зовсім інша епідеміо
логічна обстановка, ніж в Радянській 
країні. Навіть п досить розвинених ка-

піталістнчних країнах, таких як США, 
Англія, ФРГ та інших кишкове інфек
ційне захворювання залишається важ
ливою соціальною проблемою. Так, 
наприклад, в посланні президента 
Дж. Ксннеді конгресу в лютому 1862 
року відмічалося, що в США кишко
вими інфекціями хворіє щорічно біль
ше двох мільйонів чоловік.

Було б неправильно думати, що за
вдяки успіхам медицини, охорони 
здоров’я, небезпека поширення холери 
за межі її традиційних вогнищ стала 
незначною. Звичайно, відійшли в мину
ле ті часи, коли холера здійснювала 
знищувальні набіги на цілі континен
ти, забирала мільйони життів в бага
тьох країнах світу, легко переступаю
чи межі і кордони держав. Остання — 
шоста епідемія, як ми заємо, була в 
кінці 90-х років минулого століття. 
Після цього, починаючи з 1926 року, 
створилося враження, що захворюван
ня відійшло в райони своїх зачать, до 
дельти Гангу.

Але в 1961 році в Південно-Східній 
Азії і Західній частині Тихого океану 
була відмічена нова велика хвиля хо
лери, викликана, до речі, вібріоном 
Ель-Тор. Вперше цей вібріон було ви
ділено в 1905 році, в карантинному та
борі Ель-Тор в Єгипті, з трупів па
ломників в Меку, які страждали кла
сичною формою холери.

Спершу холеру, викликану ембріо
ном Ель-Тор, відмітили як ендемічну 
інфекцію на Сулавесі (Целебес). Вва
жається, що з цього вогнища вона й 
почата поширюватися в 1961 році.

В 1965 році холера охопила 23 краї
ни причому серед них були країни, де 
вона не спостерігалася протягом бага
тьох десятиріч.

Холера поширилась в Іран, де було 
зареєстровано біля трьох тисяч захво
рювань, і на азіатську частину СРСР 
— біля 500 випадків. Всього в 1965 році, 
за даними офіційної статистики, в 
світі було зареєстровано 51.334 випадки 
захворювань.

ЯК ВИ, ЕПІДЕМІОЛОГ, І ВАШІ 
КОЛЕГИ, РОЗЦІНЮЄТЕ ХІД БО
РОТЬБИ. ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ, ЩО В 
НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС ПОЩАСТИТЬ 
ПОГАСИТИ СПАЛАХ ХОЛЕРИ?

— Досвід боротьби з інфекційними 
захворюваннями в СРСР показує, що 
успіх, як правило, залежить від обсягу 
і своєчасності комплексу загальносані- 
тарннх та інших заходів, котрі пере
тинають шлях інфекції. Оскільки всі 
засоби до того, щоб попередити поши
рення холери за межами Астрахані 
прийняті з великим випередженням і, 
якщо можна так висловитися, великим 
«запасом», можна гадати, що в най
ближчий час вдасться справитися із 
спалахом. На сьогоднішній день лік
відація випадків захворювання в Аст
рахані йде успішно.

АПН.

Все почалося з простого вело
сипеда. Відколи себо пам’ятає, 
Євген не розлучався з ним. їз
див швидко, але миттю міг роз
вернутися або ж загальмувати 
свого двоколссого друга. Та 
більш за все любив долати пере
шкоди, їздити по пересіченій 
місцевості.

Спочатку такі поїздки сича не 
подобались Павлу Васильовичу. 
Боявся. Потім зрозумів: вони 
виховують мужність і сміли
вість, розпивають такі якості, як 
точний розрахунок та швидкість 
реакції.

— Женю, — покликав сипа nie. 
ля чергової витівки. — 3 вело
сипедом у тебе ці трюки вихо
дять. А ось... на мотоциклі?

Наступного дня Євген пішов 
до автомотоклубу.

— Хорошим мотогонщиком 
стати нелегко, — зустрів його 
тренер Леонід Миколайович 
Чорний. — Спочатку треба зда
ти екзамен, потім — наполегливі 
тренування.

Перш, ніж приступити до за
нять, новачки вивчають мате
ріальну частину мотоцикла. 1 тут 
Євген не відставав від інших. А 
спою машину запждн тримав 
зразково чистою.

На першому ж тренуванні на
віть досвідчений Валентин Бо
родай похвалив: «їздиш добре, і 
головне — сміливо», А через 
кілька місяців юнака було 
включено до збірної команди 
області.

Пам’ятним в спортивній біо
графії Євгена був 1968 позами
нулий рік. Вперше виступаючи 
на першості України в класі ма
шин 125 кубічних сантиметрів, 
він став чемпіоном республіки 
серед юнаків.

Особливо майстерно виконував 
вихід з віражу, вміло набирав 
прискорення. А ось елементи по
вороту з малим радіусом освою
вав повільно. Саме над цим 1« 
працювали з тренером.

І ось знову успіх. В минулому 
році став чемпіоном республіки 
з мотокросу, а на першості Ра
дянського Союзу виборов «брон
зу».

Та найбільш щасливим для 
спортсмена став нинішній рік. 
Тепер до всіх позитивних якос
тей додано що одну: вміння 
на дистанції раціонально розпо
ділити. сили.

В цьому році Євген ще но 
програв жодних змагань. Він от 
римав переконливі перемоги на 
трасах Дніпропетровська та 
Одеси, на першості республіки 
серед юнаків в Краснодоні, на 
першості України з мотоциклет
ного багатоборства в Коломиї. І, 
нарешті, під оплески земляків- 
кіровоградців він був увінчаний 
стрічкою з написом: «Перемо
жець V Республіканської спар
такіади з військово-технічних ви
дів спорту» та нагороджений 
золотою медаллю чемпіона Ук
раїни з мотокросу.

Та перш, ніж нагородити сво
го улюбленця ще й зеленим він
ком з яблук, уболівальникам до
велось похвилюватися: у друго
му заїзді у мотоциклі Євгена 
вийшла з дії коробка передач. 
Допомогли тренер, товариші, і 
перед третім заїздом машина 
була відремонтована.

— Пам’ятай, від того, як ви
ступиш, залежить доля всієї 
команди, — давав останні пора
ди тренер. — Головне — не зій
ти з траси.

Юнак не тільки виконав наста
нову тренера, а й виграв заїзд.

Попереду у Євгена не одні ви
пробування: участь у фіналі V 

Спартакіади народів СРСР, в 
змаганнях на Кубок України та 
на Кубок Радянського Союзу з 
мотокросу...

г. толок,
кандидат у майстри спорту.

м. Кіровоград.

З МІНІМАЛЬНОЮ 
ПЕРЕВАГОЮ

Минулої неділі футболісти кі
ровоградської «Зірки» і терно
пільського «Авангарду» провели 
пропущений у першому колі 
матч. Він проходив у нашому 
місті.

Зустріч почалася атаками гос
тей. Уже за перші дві хвилини 
вони двічі примусили воротаря 
«Зірки» Валерія .Макарова всту
пати в гру. А зразу ж після 
цього хтось з наших захисників 
вибив м’яч у центр поля, де був 
Віктор Ступак. Він відпасував 
своєму партнеру по нападу 
Олексію Кацману, який пройшов 
по лівому краю і зробив про- 
стрільну передачу паралельно 
воротам на відстані 5 — 6 метрів 
від них. Ступакові лишилося 
тільки підставити ногу, і м’яч— 
у сітці.

У другому таймі теж на тре
тій хвилині і майже з такого ж 
положення, як і и першому тай
мі, тон же Кацман знову спря
мував м’яч паралельно воротам. 
Тон же Ступак з близької від
стані не зміг спрямувати м’яч у 
ціль.

Скоро після цього Ступака за
мінив вихованець груп підготов
ки молодих футболістів при

команді Іван Аніщснко. Він вніс 
пожвавлення в гру. Майже всі 
атаки «Зірка» проводила через 
гравий край, де був цей стрім
кий спортсмен.

Гдсті грали самовіддано, вико
ристовуючи кожну нагоду для 
контратак. Під час однієї з них 
наш захисник Геннадій Гусєв 
допустив грубу помилку. Стоячи 
лицем до воріт метрах в о — 0 
від них, він не знав, як розпоря
дитися м’ячем. Поки міркував 
нападаючий «Авангарду», Воло, 
днмир ІІасько «украв» у нього 
м’яча і проштовхнув у ворота.

Після цього наші земляки дов
го не могли отямитись. Потім 
заграли широко, темпераментно. 
Кілька можливостей вийти знову 
вперед не використали Кацман, 
Борис Петров та інші. Нарешті, 
на 70-й хвилині Аніщснко забив 
переможний гол у ворота терно- 
пільців.

Перемігши з рахунком 2:1, кі- 
ровоградці з дев’ятого місця пе
ремістились на восьме.

Матч між дублюючими скла
дами цих команд, який відбувся 
напередодні, виграли також гос
подарі поля з більш перекон
ливим рахунком 5:1.

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 26 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М). 10. ІЗ — Докумен
тальний фільм «Вас пам’ятає 
Батьківщина». «Здрастуй, до
рогий учителю». (М). 10.45 —
«В ефірі «.Молодість». (Волго
град). 11.15 — Художній фільм 
«Паліостомі». (Кіровоград). 
16.40 — ТелевістІ. (К). 17.00— 
Розповіді про комуністів. «По
грібний людям». (Харків). 
17.15 — Програма Казахського 
телебачення. «Радянському Ка
захстану — 50 років». Виступ 
голови Ради Міністрів Казах
ської РСР тов. Ашімова.
17.30 — Документальний 
фільм «Крокуй. Іртиш»,
18.30 — «На передньому

науки». Репортаж з XV Міжна
родної конференції фізиків. 
(К). 19.00 — Барви веселки,
(Львів). 19.30 — Достоєвський 
— «Зневажені та скривджені». 
Спектакль Ленінградського тс. 
атру імені Ленінського комсо
молу. 22.45 — Художній фільм 
* Паліостомі». (Кіровоград).

лебачення. 23.00 
ті. (К).

Телевіс-

(М). 
теле-
(М). 

краю

ДРУГА ПРОГРАМА. 22. 45 
— Програма укарїнського те

ЧЕТВЕР, 27 СЕРПНЯ- ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Нови
ни. (М). 10.15 — Для школя
рів. «Близький космос». (М). 
10.45 — Художній фільм «За 

двома зайцями». (М). 13.00 — 
ТелевістІ. (К). 17.30 — Світ со
ціалізму. (М). 18.00 — Теле
фільм. (К). 18.30 — ТелевістІ. 
(К). 18.50 — Мультфільм «Осів- 
ній рибалка». (К). 19.00—Між- 

, народне життя. (К). 19.30 —
«Старт-70». (К). 20.00 — Про
грама «Час». (М). 20.30 — 
«Перший -день свободи». Ху
дожній фільм. (Кіровоград). 
22.10 — Програма українського 
телебачення. 22.15 — Міжна- 

( родний фестипаль пісні. (Со- 
■ пот).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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С Т А Р ТІ
Друзі, хіо з вас бажає займатись 

велосипедним спортом, мріє про хороші 
результати і лідерські майки, перш за 
все повинен придбати надійну машину.

У МАГАЗИНАХ спорттоварів спожив. 
ЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ВИ МОЖЕТЕ КУПИТИ ВЕ
ЛОСИПЕДИ РІЗНИХ МАРОК ВІТЧИЗНЯНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ТА ПІДШИПНИКИ ДО НИХ.

Гоночні й дорожні велосипеди вітчиз
няного виробництва чудово зарекоменду
вали сеое на багатьох міжнародних зма
ганнях, витримали конкуренції з найкра
щими зарубіжними марками.

ЩАСЛИВОГО СТАРТУ ВАМ, ДРУЗІ!

уКО ол ТОРГРЕКЛАМа .
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