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За великі успіхи, досягнуті тру
дящими міста в господарському і 
культурному будівництві, у вико
нанні завдань п'ятирічного плану 
по розвитку промислового будів
ництва Президія Верховної Ради 
СРСР нагородила місто Львів ор
деном Леніна.

СІ ЧИЯ

Ціна 3 коп

орган кіровоградського обкому акску 1

Двадцятого листопада ми
нулого року колектив ко

муністичної праці Помічнян- 
ського локомотивного депо 
рапортував про виконання річ
ного плану перевезення на
родногосподарських вантажів,

тивного використання локомо
тивів і впровадження передо
вих прийомів водіння заоща
дити 100 тонн дизельного па
лива;

створити фонд /латеріа- 
лів, за рахунок яких в день 
відкриття з їзду відремонтува
ти три секції тепловоза.

Такі були основні пункти но
вого підвищеного зобов’язань 
ня.

1 ось я знову в депо, вслухаюсь 
п розмірений гул його верстатів, 
вдивляюсь в обличчя людей, то 
привітні, то стурбовані, то серди
ті, Все, немов-би, як і раніше, ян 
1 місяць чи рік тому. Забігає в ко
мітет комсомолу Юра Савон, іруп-

що подібне має місце через 
нечіткість в роботі диспетче
рів.

Начальник депо Сергій -Іва
нович Михайлюк хмурить 
ви: «Порушення техніки 
пеки ще трапляються...»

Все немов би буденно, 
раніше. А цифри, ці красно
мовні арбітри і настрою, і ро
боти, переконливо засвідчу
ють, що це не так. І коли 
замислюєшся над показника
ми, то за цією на перший пог
ляд, звичайною буденністю, 
звичайними турботами поміча
єш і урочистість, а не тільки

бро- 
без-

як і

ків — машиніста Сергія і по
мічника машиніста Анатолія. 
Це — заслуга і династії Ко
ротких, помічника машиніста 
Віктора і його батька-машиніс- 
та Володимира Івановича...

— Молоді ідуть в одному строю 
з ветеранами, поруч з комуніста
ми — комсомольці. — говорить за
ступник секретаря 
хайло Григорович 
рить буденно, бо 
звикли.

Коли більшість 
новим столом 
Повий рік, 
вів великоваговий 
перший день нової

парткому Ми» 
Ткаченко. Гов<>- 
до цього tjt

лІЖВ РЖИ от ь
Тоді ж комуністи, комсо

мольці, всі робітники на честь 
XXIV з’їзду КПРС дали слово: 

до кінця року виконати 
ще об'єм робіт на 1760 міль
йонів тонно-кілометрів брут
то;

план першого кварталу 
1971 року виконати до 24 бе
резня;

до кінця березня провес
ти 1400 великовагових поїздів, 
в яких додатково перевезти 
300 тисяч тонн вантажу;

за рахунок більш ефек-

комсорг комсомольсько-молодіжної 
колони.« Внески прийми, та й. до 
речі, допиши в наш актив ще'два 
великовагових». — кидав погля
дом на комсомоліського секретаря.

— Так що вирішили з керівником 
самодіяльності, хто буде? — пе 
вже допитується слюсар Володи
мир Мол окопи-і,

У парткомі розмова серйоз
ніша.

—• Ви ось погляньте, скіль
ки в мене годин за місяць на- 
їжджечо? Більше 200, а треба 
170. Простоюємо П'д світло
форами, на станціях, — каже 
один з комуністів і розповідає,

напружений пульс змагання.
План 1970 року по загаль

них перееозках депо виконало 
на 100,2 процента, по технічній 
швидкості — на 100,9 про
цента. Собівартість тисячі тон
но-кілометрів брутто знижено 
на 2,8 процента. За рік прове
дено 5319 великовагових поїз
дів, перевезено понад зав
дання 1435 785 тонн вантажів.

Це заслуга і ветерана Петра 
Захаровича Веселухи, маши
ніста з великим стажем, і йо
го синів, молодих залізнични-

за свят- 
тост за 
Мухачов 
1 вже в

.. _ .У
нього було 100 топи вантажу понад

завдання, і і 2 січня Олександр
Мартишок збільшив цей показник
вже до <560 тонн, Едуард Демеш- 
кін — до 7015 тонн...

Михайло Григорович нази
ває ще багато інших імен 
цифр і підсумовує просто:

— Так почали Новий рік.
І в голосі відчувається, 

стільки гордість, як я споді
вався, а трохи незадоволення і 
стурбованості, мовляв, можна 
б і краще.

Коли запитую, чи виконали 
перший пункт зобов’язання, 
то відповідає коротко-' «Так».

Іван Закордонець, секретар 
комсомольського комітету де
по, теж не дуже щедрий на 
похвали.

Він, розгорнувши 
чок, називає цифри: 
мольсько-молодіжна 
провела більше 650 великова
гових поїздів, заощадила біль
ше 23 тонн пального.

людей 
підіймала 

Микола Ілліч
ПОЇ ІД. 

п'ятирічки

та

не

записни- 
комсо- 
колона

І якщо для мене комсомольці 
Віктор Мітус, Юрій Савон, Воло
димир Крохмаль та їх товариші з 
комсомол і.сько-молодіжиої уявля
ються . богатирями, що, не дивля
чись на молодість, зуміли стати в 
рівень з ветеранами, то для Закор
доння вони — просто комсомольці, 
які все те крокують шляхом до 
високої майстерності машиніста. 
Точно так, як і комсомольці ре
монтного цеху Анатолій Бадьои, 
Вадим Рудчепко, С.еріііі Левчен
ко. Володимир Молоковнч та інші 
ремонтники, працюють без браку, 
норми виробітку виконують на ПО 
— На процентів. А те особливих по
хвал на їх адресу я не почув.

Що це, недооцінка трудового 
ентузіазму? Зовсім ні. Досяг
нення тут 
міщеними, 
володіти 
том йде 
сказати, що серед слюсарів 
перехідний мандат було при
суджено у вересні Анатолію 
Бадьону, у жовтні — Володи
миру Рудченку, у листопаді — 
Володимиру Журавльову, у 
грудні — Володимиру Мо.пс- 
ковичу. Серед машиністів у 
листопаді володарем мандату 
був Юрій Коробань, у грудні
— Віктор Мітус.

«Якби було інакше — тс 
вже надзвичайна подія. А тан
— все в нормі, тож для чого 
зайві епітети», — приблизно 
так тут думають.

в. цвях, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Добро'величківськнй район.

не проходять непо- 
Змагання за право 
перехідним манда- 

напружене. Досить 
що серед с . ’

На захист
Анджели

1

Девіс ■
Радянські люди гнівно протестують проти судового фарсу 

над мужньою американською комуністкою Анджелою Девіс.
— Анджела — полум'яний борець за щастя свого народу, 

<— сказав ветеран праці московської взуттєвої фабрики «Па
рижская коммуна» І. Г. Суратов. — Зараз американські кати 
хочуть розправитися з нею. Разом з усіма радянськими людь
ми я вимагаю: руки геть від АнджелиІ

Від імені багатотисячного колективу івановськпх текстильників тка
ля фабрики імені Балашова, Герой Соціалістичної Праці 3. П. Пухова 
шісловила рішучий протест проти переслідування видатної дочки 
негритянського народу, яка «винна» тільки в тому, що виступає проти 
расизму і соціальної несправедливості.

•—■ Справа А. Девіс, сфабрикована поліцейськими властя
ми США, — ще одне свідчення хваленої «американської де
мократії», — заявив київський будівельник Герой Соціалістич
ної Праці П. О. Степанчук. — Трудящі столиці України обуре
ні репресіями Вашінгтона щодо борців за свободу і демокра
тію.

З глибокою тривогою за ганебним судилищем над Анджелою девіс 
стежать ленінградці.

_  Політичні вбивства, масові розправи над Інакомислячим», оскаже
нілий расизм — таким е сьогоднішній день Америки, — сказав профе
сор електротехнічного інституту зв’язку, Герой Соціалістичної Праи 
П В. Шмаков. У США відкрито переслідують кожного, кому дорогі 
Ідеали гуманізму і миру.

Фарсом буржуазної демократії назвали ризькі інженери
Б. Гайліс, В. Ефремов і Б. Куров процес над американ
ською патріоткою. Вони вимагають спинити розправу над Де- 
віс. До їх вимог приєднали свої голоси студенти і викладачі 
Кіровського педагогічного інституту, керівник бригади 
комуністичної праці комбінату «Братськзалізобетон» Є. Ага- 
шін трудящі Примор'я, Львова, Ульяновська, Донбасу 
4 (ТАРС).

Фото Із журналу «Фрайе Вельт».' Па фото: Анджела Девіс.

у ВАГУ привернули дві цифри — ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ 
21 і 65. Перша — число ком

сомольців у радгоспі. два 
роки тому, друга — сьогодні. 
Природно, захотілось простежити 
ті, можливо, виключно місцеві 
«тайни», які так чисельно «вирос
тили» комсомольську організацію.

...Довгий стіл, завалений книга
ми, зошитами, згортками ватману, 
чомусь нагадав час екзаменацій
ної сесії. І Олександр Мікуленко— 
секретар комітету комсомолу, що 
заглибився в якийсь конспект, теж 
в ту мить більше скидався на сту
дента. Враження — ніби завтра 
йому здавати екзамен, важливий і 
дуже серйозний. Саме так і було— 
завтра Олександр мав відвезти 
до райцентру річний звіт про 
спортивну роботу в радгоспі. Та, 
незважаючи на зайнятість, секре
тар охоче почав «показувати» свої 
«ключі» до проблеми росту членів 
Спілки. Вони різні, де в чому не 
нові, але вивірені практикою і то
му служать надійно в дні підготов
ки до з’їздів КПРС і КП України. 
Допомагають комітету підняти ак
тивність всієї комсомольської ор
ганізації радгоспу і кожного ком
сомольця зокрема.

Другого жовтня на зборах, при
свячених 50-річчю промови В. І. 
Леніна на III з'їзді РКСМ, комсо
мольці радгоспу «Третій вирішаль
ний» взяли нові підвищені зобов'я
зання на честь майбутніх з'їздів. 
Так, на фермі в третьому відділку 
радгоспу вирішили до кінця року 
середній надій на корову довести 
до 2500 кг молока. На свинофер
мі — щодобовий приріст живої 
ваги перевищити на 10 процентів 
проти плану. Нещодавно радгосп 
був відзначений в числі кращих по 
тресту. І якщо в господарстві 65 
комсомольців, то і їх внесок у тру
дові досягнення колективу оче
видний.

Олександр Микуленко секрета
рем комсомольської організації 
радгоспу обирається другий рік. 
Звичайно, інструкції райкому ком
сомолу стали його посібниками на 
перших кроках. Та вони говорили, 
що робити і не завжди — як 
бити. Досвід приходив під час 
боти з людьми.

ро- 
ро-

ЕКЗАМЕН
АКТИВНОСТІ

Олександр і члени 
якось на черговому 
прийшли до висновку, 
працює той юнак чи дівчина, 
мають комсомольське доручення. 
Виникло рішення — в дні підготов
ки до з’їздів комсомольске дору
чення дати кожному. Ось коротка 
статистика останнього часу:

У найбільшому третьому відділ
ку — 20 комсомольців. Із них 12 
чоловік мають тимчасові комсо
мольські доручення, 8 — постійні.

В першому відділку із шести 
комсомольців троє мають постій
не доручення, троє — тимчасове.

У другому відділку сім комсо
мольців із 14 мають постійне до
ручення, решта — тимчасові.

В підборі кожного комсомоль
ського доручення комітет знову ж 
дбав про його наступне виконан
ня. Адже давно відомо, що одна 
справа — планувати, і нуди склад
ніше здійснювати плани. І цього 
разу проблема «виконаного дору
чення» вирішилась на засіданні 
комітету.

Налагодити спортивну роботу

комітету 
засіданні 

що краще 
які

серед комсомольців і молоді до- І 
ручили Миколі Мудраку. Чому са- і 
ме зупинились на цій кандидатурі, І 
адже ААикола за фахом агроном- | 
насіннсвод? Та знають його ще й як 
хорошого штанііста, І логіка під
казала людина, закохана в будь- 
яку справу, не завалить її. Зараз 
Микола Мудрак тричі на тиждень 
проводить заняття секції штангіс
тів, або, як кажуть товариші: «ви
рощує своїх ГІіддубних». Комсо
мольське доручення, підібране до 
душі, не завадило агроному асе 
насіння майбутнього врожаю до
вести до кондицій першого класу. 
Саме таким було його особисте 
зобов’язання на честь з’їздів пар
тії.

І не випадково старостою політ- 
гуртка «Бесіди про соціалістичну 
економіку» у третьому відділку 
радгоспу стала Євдокія Уманська. 
Дівчина не перший рік працює на 
вирощуванні свиней. її успіхи — то 
запорука авторитету як у ровес
ників, так і я дорослих. Заняття в 
гуртку проходять суворо за роз
кладом — три рази на місяць.

До душі прийшлось комсомоль
ське доручення і Наталії Цапхо— 
завідуючій відділенням зв'язку. 
Це вона організувала передплату 
на газети та журнали на 1971 рік.

І ще одна цікава деталь. Члени 
комітету стежать, щоб інтервали 
між дорученнями, навіть терміно
вими, не були довші тижня — пів
тора.

Ключі.до активності радгоспів
ської молоді різні, але вірні, бо 
перевірені вчора, сьогодні. Не під
ведуть і завтра.

О. БАСЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

Радгосп «Третій вирішальний» 
Ііовгородківськнй район.

<.* ЗРОСТАЮТЬ
ЗАЛІЗНИЧНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Нескінченним- потоком по сталевих ма
гістралях республіки йдуть поїзди, до
ставляючи різні вантажі народному гос
подарству. Готуючи гідну зустріч XXIV 
з’їздові КПРС і XXIV з’їздові КП Украї
ни, залізничники збільшують обсяг пере
везень, борються за краще використання 
рухомого складу, прискорення його обо* 

рогу. Державний план перевезень за вер
шу декаду січня веревііковано.

Упевнений старт взяли транспортники 
Південно-Західної магістралі. За перші 
10 днів місяця вони перевезли додатко
во до завдання більш як 20 тисяч тонн 
вантажів.

Тисячу великовагових поїздів провели 
7а швидкісним графіком у першій декаді 

»свого року машиністи Одесько-Кнши" 
нівської залізниці.

Перевиконується план вантаження 
і на Південнії! залізниці.

Електровози Львівської залізниці 10 
днів нинішнього року працювали на 
електроенергії, заощадженій торік.

 ХРАТАУ).
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в комсомолЬСЬКО-МОЛОДІЖНИX ....................................... ............Де народжуються чемпіони
Коли заходиш у це приміщення і чи

таєш «Тут працює комсомольсько-моло
діжний колектив», зразу настроюєшся 
на якийсь особливий лад. На той, коли 
осе здається весняно-чистим, свіжим і 
красивим. Авжеш, це від того, що люди 
тут меткі і молоді.

Он о куточку зібрався гурт доярок. 
Галя Білоус, Марія Ярова, Валя Компа
нієць і Валентина Дмитрівна Чупіна (тьо
тя Валя, як її дівчата називають). Вона 
вже скоро збирається на пенсію. Але ж 
робота у руках ще спориться. І вона 
переживає, кому дістанеться її rovna 
яетеліе.

— Вам легше, тьотю Валю, — заспо
коює Валя Компанієць. — На ваше міс
це прийде постійна людина. А от мені.,,

Настає мовчання. Дівчата задумують
ся. Бо кожній пригадується випадок, ко
ли Валя Подвиженко пішла у тривалу від
пустку, а на її місце взяли підмінну до
ярку. Працювала та *— аби день до ве
чора. То вручну, то апаратом наспіх ви
доїла корів — тільки й бачили її. А 
особливо стривожились дівчата, коли 
раптом під час вечірнього доїння 68 кі
лограмів молока у них не вистачило.

Першою забила тривогу Валя Компанієць. 
Вона тоді групкомсоргом на фермі була: .

— Це ти винна. — підійшла вона до вину
ватниці.

Як та не викручувалась, але дівчата дове
ли. Молоко знайшли у вакуумних трубах. .

Наступного дня негайно провели збори. Все 
сказали, іцо думали про свою подругу. Це 
допомогло. Дівчина (просила не називати її 
прізвища) стала працювати краще. Зараз 
мав ожо свою групу.

Фермо есе ж залишається передовою. 
Першою в районі (ще в травні) викона
ла свій п’ятирічний план, здавши дер
жаві не 41940 центерів, як намічалось, 
молока, о 47873 центнери.

Та й зараз успіхи можуть тільки раду
вати. Річне зобов'язання на 1970 рік — 
надо.іти но кожну фуражну коропу по 
3000 кілограмів молока— виконане. За.- 
рбз комсомольсько-молодіжний колек
тив змагається за гідну зустріч XXIV 
з'їздів партії. Кожна з доярок зобов’яза
лась до ЗО травня надоїти по 800 кіло
грамів молока.

І віриться, що група Валі Подвижен
ко знову вийде а передові, як було рік 
тому. Бо ніякі труднощі не страшні то
му колективу, де с справжня дружба.

V Чернігові закінчився 
ц'б.часннй огляд агітку.чьт- 
бригад.

На фото: жартівливий та
нок «Побачення» викону
ють члени агіігкультбрнга- 
ди Корюківсі.кого районно
го Будинку культури Ольга 
Дудко (ліворуч) і Віра Ни
китенко.

Фото Ю. ОЛІЙНИКА.

ФОТОІНФОРАІДЦІЯ
aw rfMiHW«»' ДИНИ

Незабаром на повітряні 
траси СРСР вийде новий се
рійний літак «ТУ-154». За
раз одна така машина пе
редана в розпорядження 
Державного науково-дослід
ного інституту цивільної 
авіації, де вона пройде 
державні випробування.
Екіпаж, очолюваний за
служеним пілотом СРСР 
Г. А. Никифоровим, вже 
налітав па новому літаку 
перше сотню годин.

Будуть перевірені різні 
варіанти завантаження до 
максимального, зліт з цим 
вантажем. Польоти прой
дуть вдень і вночі, на Різ
них висотах, Із застосуван
ням автоматичної системи, 
іцо замінює штурмана і 
бортрадиста.

Па фото: внизу літак 
«ТУ-154»,.

Фото М. БАТИЄВА. 
АПН.

„Молодий комунар“

А про дружбу дівчат з молочнотовар
ної ферми № 2 можна говорити багато. 
Ось хоч би одна деталь. З переходом 
молочнотоварної ферми на повну ме
ханізацію одночасно був організований 
перехід на двозмінну роботу. І завідую
чому фермою не довелось призначати 
зміни. Дівчата самі обирали собі напар
ниць.

— Кожна група в надійних руках, —- 
не без гордості говорить зоотехнік Ми
хайло Павлович Тюленєа. — Скільки я 
працюю, не чув між дівчатами супере
чок чи якихось незгод. А коли що й 
трапиться, то вирішують есе спокійно.

І справді, в колективі дівчат панує 
повна доброзичливість, взаємодопомо
га.

В позаминулому році, коли проводились 
районні змагання на кращого майстра ма
шинного доїння, всі погодились, що на них 
треба послати Марію Ярову. 1 не помили
лись. Звання чемпіона присвоїли їй. З таким 
же титулом повернулась вона і з обласних 
змагань. А на республіканських їіі не повез
ло. Із слізьми-повернулась. Не стільки жа
лкувала за. першістю, скільки за тим. що під
вела подруг. Але дівчата й не думали обра
жатись.

— Ну чого ти розрюмсалась? — заспокоюва
ли її. — На другий раз наука буде.

І справді «наука» знадобилась. В ми
нулому році, коли знову проводились 
такі ж змагання, послали Валю Компа
нієць. Ця теж зайняла перше місце на 
районних та обласних змаганнях. А ко
ли їхали на республіканські, Марія її 
напучувала:

— Основне — не хвилюйся. І обо
в’язково бери свій апарат. Я якраз на 
цьому спіткнулась.

І тому, що Валя стала чемпіонкою 
республіканських змагань майстрів ма
шинного доїння, вона, в деякій мірі, 
завдячує Марії.

.., Новий рік тільки починається. І не 
будемо заглядати наперед, хто з цього 
колективу стане чемпіоном. Це, власне, 
не так турбує дівчат, скільки те, що 
треба переходити на більш сучасну тех
ніку. Тоді поголів’я корів можна буде 
збільшити вдвоє (до 840 голів) при нез
мінній кількості доярок.

Г. ПРОКОПЕНКО, спецкор «Молодого комунара». Колгосп «Шлях Ілліча». Знам’яііський район.

Соціалістичне суспільство своєю 
головною метою ставить постійне 

піднесення добробуту народу, повніше 
задоволення матеріальних і культурних 
потреб людей.

Щоб проілюструвати це, візьмемо 
найбільш важливий показник, який ха
рактеризує економічні досягнення 
СРСР, — національний доход. Якщо в 
19^1—1965 роках середньорічні темпи 
його приросту складали 5,9 процента, 
то у восьмій п'ятирічці (1966—1970 рр.) 
вони підвищились, згідно попередньої 
оцінки, до 7 процентів, в тому ЧИСЛІ, 
як було відмічено в доповіді Голови 
Держплану СРСР Миколи Байбакова на 
останній сесії Верховної Ради СРСР в 
1970 році, — до 7,6 процента.

Швидкий технічний і господарський 
прогрес дозволяють Радянській держа
ві всебічно вирішувати завдання даль
шого економічного розвитку, неухильно 
зміцнювати обороноздатність країни і в 
той же час направляти все більше кош
тів на підвищення рівня життя народу.

Звернемося знову до порівнянь. У 
1961—1965 роках реальні доходи на ду
шу населення зросли на 19 процентів, 
а 0 1966—1970 роках — уже на 33 про
центи.

Розберемося дещо конкретніше: в чому ж 
виявляється ріст добробуту радянських лю-

УНІВЕРСИТЕТИ

ЕКІМІОВй 
РАДОСТІ 
• ВОСЬМА РАДЯНСЬКА
П’ЯТИРІЧКА І НАРОДНИЙ 
ДОБРОБУТ

дей. Пер н за все протягом восьмої п’ятирічки 
неухильно збільшувалась середньомісячна за
робітна плата робітників і службовців. З 
96,5 карбованців у 1965 році вона виросла до 
122 карбованців у 1970 році, а з добавленням 
виплат і льгот з суспільних фондів споживан
ня — до 164 карбованців. За п'ятиріччя се
редньомісячна заробітна плата підвищилась 
иа 26 процентів. Ще помітніше — більше, ніж 
на 40 процентів — підвищились прибутки кол
госпників, одержувані від громадського гос
подарства. Якщо в 1965 році оплата праці з 
розрахунку на один відроблений людино-день 
складала 2 карбованці 68 копійок, то у 1970 
році — 3 карбованці 62 копійки.

У півтора раза зріс бюджет держав
ного соціального страхування, яким ке
рують профспілки. Іншими словами, в 
півтора раза збільшились кошти, що 
йдуть на виплату пенсій і грошових до
помог робітникам і службовцям, на 
забезпечення санаторно-курортного лі
кування і відпочинку трудящих.

Безпосередньо свідчить про підви
щення життєвого рівня радянського на
роду ріст такого показника, як роздріб
ний товарооборот, це значить, що ра
дянські люди купують тепер набагато 
більше потрібних їм товарів, кращого 
асортименту і якості. Дійсно, останнім 
часом відбулися помітні позитивні зру
шення в структурі вжитку. В ньому все 
більше місця займають предмети трива
лого користування. Так, протягом чоти
рьох років — з 1966 по 1969 роки — 
покупки продуктів харчування збільши
лись на 33,6 процента, а непродоволь
чих товарів на 45,3 процента. В 1969 

. році на кожні сто сімей припадало 
64 радіоприймачі і радіоли, 46 телеві
зорів, 26 холодильників, 45 пральних 
машин. Разом з тим значно поліпшився 
раціон харчування радянських людей. 
За 1966—1969 роки споживання м'ясо
продуктів з розрахунку на душу насе
лення збільшилось на 15 процентів, мо- 

9 лока і молочних продуктів — на 21

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЖІИ К AM—полегшей н яКатерина Дробот 
оплачується праця

началь-

_ 1 рактористка колгоспу «Україна» Бо- 
оринецького району Катерина Дробот 
нас запитувала: як оплачується праця 
жінок-механізаторів, яка норма виробіт
ку та коли бувають вихідні дні и ко л
госпників.

На це запитання відповідає началь
ник організаційно-колгоспного відділи 

сільського госпї 
(арства В. 3. Крамаренко

Рекомендаціями по оплаті праці в 
колгоспах Кіровоградської області, прий. 
нятих технічною радою обласно’го{ 
равлжня сільського господарства пе- 
муА виЧооб' АЛЯ ЖІНОК’Ме«ні3аторів нор- 
му виробітку при роботі на тракто-

14 січня І&ЇІ року
■ и 1

процент, яєць — на .20 процентів, риби 
і рибопродуктів _ — на 25 процентів, 
овочевих і баштанник — на 10 процен
тів.

Велику увагу приділяє радянська дер
жава по’ліпшейню служби побуту. Адже 
від того, як вона організована, в нема
лій мірі залежить і настрій людини, і 
кількість вільного часу, який вона може 
корисно витратити на відпочинок, роз
ваги, навчання, а все це, в свою чергу, 
впливає на продуктивність праці. Мину
ла п’ятирічка була періодом швидкого 
росту індустрії побуту. Обсяг її послуг 
населенню виріс приблизно в 2,2 раза, 
а в сільській місцевості в 3 рази.
По культурі побуту радянське село все 
більше наближається до міста. ~

Візьмемо ще один важливий бік 
побуту радянських людей — поліпшен
ня житлових умов. Протягом 1966 
1970 років введено в дію-518 мільйо
нів квадратних метрів корисної площі, 
або майже на 28 мільйонів більше, ніж 
у 1961—1965 роках. За п’ятиріччя май
же 55 мільйонів радянських людей, тоб
то близько чверті всього населення, 
справили новосілля.

Час, що минув після XXIII з’їзду КПРС., 
був періодом бурхливого розвитку науки й 
техніки. Дякуючи творчим зусиллям радян
ських вчених, інженерів, робітників за ЦІ 
роки далеко вперед пішла атомна енергети
ка. .мікробіологія, електронна техніка. Чудові 
нові досягнення СРСР в освоєнні космосу. 
Про це свідчать польоти автоматичних стан
цій «Лупа-16» і «Луна-17», які вперше здійсни
ли автоматичну доставку місячного грунту на 
Землю і дослідження поверхні Місяця само 
хідним апаратом. Прогрес в найновіших об
ластях знання, дальший розквіт культури, 
підготовка кваліфікованих кадрів — всьому 
цьому Радянська держава незмінно приділяє 
велику увагу. Кількість спеціалістів в народ
ному господарстві СРСР збільшилась з <2,1 
мільйона чоловік в 1965 році до 1Б.І мільйона 
•— в 1969 році. Щорічний випуск спеціалістів 
із вищих І середніх спеціальних учбових зак
ладів за цей час збільшився в 1,6 раза. Зіі 
п’ятиріччя число наукових працівників зросте 
в Радянському Союзі на 275 тисяч чоловік, 
а асигнування на науку — в 1,6 раза.

Очевидні успіхи СРСР в розвитку ви
робництва і поліпшення життя народу 
особливо контрастно виглядають на фо
ні економічних і соціальних, трудно
щів, які переживають нині ведучі краї
ни капіталізму. Ділова активність тут 
знаходиться на низькому рівні, пробле
ма безробіття набула величезної гост
роти і загрожує серйозними ускладнен
нями для так званого суспільства «со
ціального благоденства». Зараз в інду
стріальних капіталістичних країнах нара
ховується близько 8 мільйонів лише офі
ційно зареєстрованих безробітних, в то
му числі в США — 4,6 мільйонів чоло
вік, або 5 з половиною процентів всієї 
робочої сили цієї країни. Нестримна 
інфляція, загальний ріст цін на предме
ти першої необхідності важким тягарем і 
лягають на плечі трудящих. В Слолуче- ‘ 
них Штатах, наприклад, відбувається аб- ' 
солютне зниження реальної заробітної 
плати робітників обробної промисло
вості. Під натиском інфляції і грабіж
ницької політики монополій темп росту 
вартості життя в 1,3 раза перевищує тут 
темп росту погодинних ставок робітни
ків. Погіршення економічного станови
ща трудящих посилює розмах страйко
вих боїв в індустріальних капіталістці- і 
них країнах. Якщо а 1966 році в страй- І 
ках брали участь 27 мільйонів чоловік, | 
то лише в першій половині 1970 року— і 
23 мільйони чоловік.

Отже, соціалістична система госпо
дарства демонструє постійний планомір
ний ріст виробництва, ведучий до швид
кого підвищення добробуту людей. Роз
виток же капіталістичного господарства 
наштовхує на нерозв'язані і все більш 
поглиблювані соціально-економічні про
тиріччя між експлуататорами і експлуа
тованими, В результаті активізується 
антимонополістичний і антиімперіаліс
тичний рух широких мас трудящих, все 
яскравіше розгоряється полум'я ' кла- ' 
сових битв, які неминуче наближають 
економічний крах капіталізму.

Леонід ПЕКАРСЬКИЙ, 
економіст.

(АПН).

ськоХодарсь/их 'Хинах^зменшувХ 

Ти на 10 процентів ■- зменшУ8с7Що ж гтплЦЄН 8 При Т1И Же оплаті, 
туттаке "°суеться робочого часу, то 
У- таке положення. В колгоспах за- 
п'рТГ™? 6'ДЄННив робочий "чждеХ 

тривалість робочого0«“??. ЯНІ' АЛЄ 
кликано госплг,= дня (ЯКіДО це ви
рішенням під дарською необхідністю) 
подов,«ЯеМиоП7о’’'1Н0н"г--°-т може бути 
ваній праці При °Ргані30'
таких випАлГ 6 видних днів. Але в 
ситься на при* ВИ/.’ДНИЙ День перено- 

ЗагальниЙ Ь‘^ьш вільного часу.
госпах — неділя. Ании день У коп'
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Зростання добробуту
БУДАПЕШТ. (ТАРС), За останні 

п’ять років в Угорщині подвоїлося 
споживання електроенергії для по» 
вутових -.отреб, Це — свідчення 
постійно зростаючого добробуту 
трудящих країни. Практично кож»

Правий заколот зірвано
ЛЛ-ПЛС, 12 січня. Кор. ТАРС 

С. Варгулевнч передає:
Трудящі маси Болівії зірвали 

нову' спробу реакційного перевороту, 
зроблену'о ніч на і і січня деякими 
частинами гарнізону Ла-Паса. Як 
повідомили місцеві радіостанції, 
груп» звільнених з армії офіцерів 
на чолі полку «Інгапі* захопила ка
зарми «Мірафлорес» у Ла-Пасі і 
взяла як заложників начальника 
іенерального штабу збройних сил 
країни полковника Гальярдо і

Удар по реакційних силах

ШООРИЛЦІЯян
ПОДІЇ
<Ь А ІПИ_

ДЕЛІ, 12 січня. (ТАРС). Прези
дент Індії В. Гірі підписав указ про 
розпуск законодавчих зборів Орісси 
і запровадження у цьому штаті пре
зидентського правління. Як повідом
ляє агентство ПТІ, цей указ прий
нято на підставі рішення, винесе
ного центральним урядом, який роз
глянув рекомендації губернатора 
Орісси Ш, Ансарі.

Свої рекомендації губернатор об
грунтовує необхідністю вивчити 
«можливості створення альтернатив

на угорська сім’я має радіоприймач, 
у кожній другій квартирі в пральна 
машина, у кожній третій — пило
сос. За останні п'ять років більш як 
утроє зросло число холодильників, 
подвоїлася кількість телевізорів.

командуючого армією іе.герала Луї-« 
са Рекс Терана. Проте незабаром 
цей полк був оточений військами, 
вірними президентові Торресу.

Заколот купки реакційних офіце- 
ріп зустрів рішучу відсіч мас. Ро
бітники, студенти, службовці, ряд 
політичних партій заявили про під
тримку курсу, який проводять уряд 
Торреса. В столицю решили озбро
єні групи шахтарів, Близько 6 го
дини ранку заколотники склали 
зброю.

ного уряду в штаті замість уряду па 
чолі з Сінгх Дсо. що вийшов у від
ставку».

Як відомо, урядова коаліція пра
вих партій на чолі з буржуазно-по
міщицькою партією «Спатантра» 
проводила непопулярний антинарод
ний курс. Падіння правого коалі
ційного уряду Сінгх Део, який втра
тив більшість у законодавчих збо
рах, І запровадження в Оріссі пре
зидентського правління розцінює
ться як удар по альянсу правих 1 
реакційних партій. ДРВ: жінки стають в шеренги озброєних бійців.

Фото з журналу «Фраііє Вельт»,

ТОЙ. хто легковажно ду
має. ніби-то практичне за

стосування вчення акаде
міка І! а олова про умовні 
рефлекси при дресируванні 
обмежується клубами соба- 
ководства і цирковим мане
жем. глибоко помиляється. 
Також помиляються ті, хто 
поверхово вважає, нібн-то 
американська поліція не 
внесла свого посильного 
вкладу в розвиток цього 
вчення. Автор цих рядків 
береться довести зворотнє.

Років два тому мені до
велось бачити дреснруваи- 
пя самих американських по
ліцейських у повній відпо
віднеє ії з вченням нашого 
великого співвітчизника. 
Дресирувальникам потрібно 
було викликати у «колів» 
(кличка поліцейських — 
Ред.) стійку реакцію злості 
на певний подразник. Та
ким подразником повинні 
були бути учасники демон
страції проти війни у В'єт
намі. Поліцейський загін, 
який проходив навчання, 
поділили на дві частини. 
Половина поліцейських бу
ла одягнена і озброєна як 
звичайно, інша половина 
зображала демонстрантів. 
Для цього полІцеГіськнх 

«артистів» одяглії в злннялі 
джінси. на ноги натяглії 
сандалі, нап’ялнлн на го
лови довговолосі парики, 
деяким наклеїли бороди І 
спихнули в руки фанерні 
плакати «Гегь війну у

• САТИРИЧНИМ ПЕРОМ—' .................

УМОВНИЙ
РЕФЛЕКС
В'єтнамі». «Поверніть на
ших хлопців додомуі», «Ми 
не підемо воювати!» Для 
більшої правдивості І мак
симального наближення
умов тренування до дійсних 
з «копами» навіть розучили 
пісню: «Ми говоримо одне 
— дайте світу шанс», 
яку вони старанно горлали.

Все, Що було далі, автор 
бачив потім багато разів 
вже не на поліцейському 
тренуванні. Автор помітив, 
що поліцейські потилиці 
червоніли від злості не 

менш, ніж у житті, наприк
лад, під час побиття мир
ної демонстрації п 1968 ро
ці. Рефлекс, як видно, ви
робився міцний, довгодію
чий. Після двох годин дре
сирування, коли переодяг- 

лясь ті, хто тільки-що ви
магав миру, знову одержа
ли в руки по кийку 1 поча
ли вироблювати потрібний 
рефлекс уже в себе. Вироб
лювали настільки сумлінно, 
що, як мені здалось потім, 
поліцейський кийок підій
мався над головою у «ко
па» мимовільно, варто ли
ше з’явитися перед його 
очима людній з довгим во
лоссям і плакатом «Геть 
війну у В'єтнамі!»

Треба думати, що амери
канських поліцейських муш-

трували не лише цим поєд
нанням слів, певно асорти
мент набутих умовних реф
лексів у них значно шир
ший. Правди, у автора не 
було до цих пір достатніх 
підстав стверджувати цс, 
Але йому повезло. Питання 
про відношення американ-

нровів таніні 
експеримент, 
серед своїх 

чиї 
про

єької поліції до вчений про 
умовні рефлекси, певно, ці
кавить пе тільки його од
ного. Так. нещодавно, за 
свідченням журналу «Нью- 
суік», професор Каліфор
нійського коледжу Френсіс 
Сьюсенстам 
оригінальний 
Він відібрав 
слухачів 15 студентів, 
права водіїв свідчили 
багаторічну бездоганну по- 
ьедінку їх власників 
кермем автомобіля. Кожен 
із вибраних, крім того, під- 

за

лисам папір, о якому уро
чисто обіцяв протягом най
ближчих кількох тижні» 
дотримувати особливу обе
режність при. керуванні ав
томобілем на дорогах Калі
форнії і не порушувати 
жодної дорожної Інструк
ції.

Потім до бамперів всіх 
15 автомашин професор 
приклеїв невеликий кодраз-

ник — чорно-оранжеву ем
блему партії «Чорні панте
ра» і відправив учасників 
експерименту в дорогу.

Вже через дві години по
дразник спрацював. Один 
а водіїв був оштрафований 
без будь-якого приводу. 
Протягом двох З половиною 
тижнів всі 15 водіїв, які до 
цього не одержували нія
ких зауважень від поліції, 
були оштрафовані 33 рази, 
а один з них — негр — 
тричі.

Експеримсит при уявній 
його простоті , і немудрості 
кощтуаав недешево І обій
шовся професору в 500 до
ларів. сплачених у вигляді 
штрафів, проте тепер, роз
повідаючи учням про зна
мените вчення академіка 
Павлова, викладачі змо
жуть посилатися не лише 
на хрестоматійних собак, 
які виділили шлунковий сік 
по дзвінку, але і на аме
риканських поліцейських, 
які виробляють фермент 
скаженої злобн па певні 
види подразників.

Професор Сьюсенстам 
вважає, що було б спра
ведливо спорудити дс-ііс- 
будь пам’ятник американ
ському поліцейському, упіч- 

ниоінн цим самим у бронз! 
чи камені його роль в роз
витку науки подібно тому, 
як уже була увічнена по
дібним чином роль четверо* 
погої тварини.

Примітка: автор передба
чає незадоволення читачів у 
зв’язку з тим, що свою за
мітку про американську по
ліцію зв'язав з наукою.

Тому, він повинен зізна
тися, що свій нехитрий за
хід перейняв із західної 
преси. Не пізніше як 3 січ
ня газета «Нью-Йорк тайме» 
вмістила статтю, в якій го
ворилось, зокрема, що гер
біциди, які розпилюються 
а американських літаків у 
В’єтнамі, повністю зпнщу- 
ммь розслинність на землі, 
в результаті чого зникли 
ліси і посіви па величезній 
площі, а також що вони 
викликають різке збільшен
ня кількості дітей-внрод- 
кіп серед новонароджених. 
Цю статтю, частину якої 
потрібно було б підшити до 
справи для майбутнього 
процесу над військовими 
злочинцями, газета сИью- 
Йорк тайме» помістила під 
рубрикою... «наука».

Г. БОРОВИК,
плас. кор. АТІН,

!

Об’єднана Арабська Республіка готується до урочистого відкриття 15 
січня побудованої з допомогою Радянського Союзу висотної Асуанської 
греблі.

В зв'язку з цим кореспондент ЛИН у Каїрі відвідав пункт управління 
Об'єднаною енергосистемою ОЛР, де працюють в основному молоді єги
петські спеціалісти.

М ЛІНА МАШИНА виїхала із Каїру, і відра
зу відкрились широкі простори нільської 

долини з П пальмовими гаями, банановими 
плантаціями ; різноколірними квадратами 
селянських полів. Незабаром серед цьоіо 
моря зелені, ніби міраж, виникла білосніжна 
‘Риповсрхова будова. Здавалось, вона, як 
океанський лайнер, пливла по цьому морю, 
залишаючи за собою білий шлейф електрнч- 
в!.' 1"*’0,,°А*и. Що йшли далеко за горизонт, 
іе центральний диспетчерський пункт Об’ед- 
’ЗНЩ енергосистеми ОАР. Звідси здійсню- 

... ь.‘.’1 1,е,|тралізооане керівництво однією з
< «лііпях галузей народного господарства, 
■о® є для Єгипту енергетика.

копи-СПОруАЖення Асуанської ГЕС Єгипет пи- 
с і<-< г,‘0’;у°‘1С 0 основному енергію теплових 
и пя^ОСЬаиц,‘'’ ,цо працюють на рідкому 
снепгк к°ЖНа з них забезпечувала елекіро- 
і'ом п1,° лншс прилеглий до неї район. З пус* 
виііи«П.1Єршнч гідроагрегатів Асуанської ГЕС- 
систем» ,!Є0бхІДііість переглянути існуючу 
єю н зг,г'е’печеііня країни електроенергі- 
чвийи.. -‘'"’"могу єгипетським енергетикам 

’,1* і’-дяиські спеціалісти. В ОАР було 

направлено найсучасніше обладнання, в тому 
числі один з недавно створених в Радянсько
му Союзі пультів управління і електронно- 
обчислювальна машина «Міиськ-23». З метою 
навчити працювати на цьому обладнанні 
єгипетських інженерів в ОАР приїхали до
свідчені спеціалісти, які брали участь п уп
равлінні Єдиною енергетичною сис гемою 
СРСРПід кінець жовтня І967 року були закінче
ні роботи по будівництву ліній електропере
дач які зв’язували всі існуючі теплові і Нд- 
роелсктростанції з Каїром. Туди з Асуану бу
ли підведені дві нитки високовольтних ліній 
електропередач по 500 кіловольт кожна. Те
пер струм Асуанської ГЕС моя.на було вико
ристовувати в усіх районах країни. Вперше 
це було зроблено в переддень 50-рІччя Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції. Із 
будівлі диспетчерського пункту, розташованої 
в передмісті єгипетської столиці, в ефір по
летіли перші команди на всі електростанції

Пункт управління являв собою великий, 
світлий зал. Одна стіна зайнята схемою 

енсргооснащсння Єгипту. Різнобарвними лам- , 
почками умовно позначені генератори елек
тростанцій, -розташованих в різних районах 
країни. Зліва миготять 8 лампочок ГЕС. Зна
чить. сьогодні під. навантаженням знаходять
ся 8 із 12 гідротурбін Асуанського енергетич
ного комплексу. Від електростанцій в усі сто
рони відходять червоні, жовті і білі лінії. Всі 
попи зв’язані одна з. одною. Кожна означає 
лінію електропередач певної напруги. Чер
вона, наприклад, — 500-кІловольтна. Густу 
сітку' електропередач мені доводилось бачити 
під час поїздок по різних губернаторствах 
Єгипту. Зараз вони всі переді мною, як на 
долоні.

Перед схемою розташований пункт управ
ління з великою кількістю кольорових кнопок 
і складних приладів. • Сьогодні на пункті- чер
гує зміна єгипетського -інженера Сейід -ель- 
Сахеті, Він -працює тут з перших днів, іісшо- 

давно їздив па практику о Радянський Союз.-
— Тепер, коли Асуанська I EC працює на 

повну силу, — говорить Ссйід, — ми намага
ємося якнайменше використовувати теплові 
електростанції.. Це д.іло нам можливість ли
ше за один рік заощадити близько 2 мільйо
нів тонн рідкого палива. Теплові агрегати 
ми включаємо лише в іодшін пік, коли на 
повну потужність працюють всі споживачі 
електроенергії.

Вже другий рік. після набуття павичок у 
диспетчерській, службі при спільній робоїі з 
радянськими спеціалістами, єгипетські енер
гетики самостійно обслуговують всі лінії 
електропередач, гідрогенератори! трансформа
торні підстанції, Арабські спеціалісти добро 
освоїли техніку, досконало знають, що по
трібно робити в аварійних умовах.

Па диспетчерському пункті мені розповіли 
про випадок, що стався на початку минулого 
року.

В той день на голубому панно схеми елек
тропостачання так само, як I зараз, спокійно 
миготіли лампочки, раптом в зоні Нижнього 
Єгипту тривожно замигтіло червоне світло. 
Слідом за цим задзвенів телефон. Десь у ра
йоні провінції ат-Тахоїр склалася аварійна 
обстановка — на лінії електропередач стало
ся замикання. Від рантового перевантажен
ня трансформаторів на вузловій підстанції 
спраиюпаи релейний захист. Трансформаторна 
підстанція автоматично відімкнулась, І цілий 
район залишився без електроенергії. Черго
вий інженер на трансформаторній підстанції 
в ат-Тахрір запитав дозволу ввімкнути теп
лову електростанцію. Але на цс потрібно ба
гато часу. Ось тут і допомогла центральнії 
диспетчерська слуиіба. Керівник диспетчер
ського пункту Омар аль Каракасі прийняв 
рішення — дати нказіьку на Асуанську ГЕС 

збільшити потужність І постачати район ат- 
Тахрір з іншого боку енергетичного кільця, 
де лінія електропередач не була пошкодже
на, Аварія була ліквідована протягом кіль
кох хвилин І, певно, мало хіо з жителів ат- 
Тахрір помітив тимчасову відсутність електро
струму. в усуненні неполадок і прийнятті рі
шення не брали участі радянські інженери, 
але вони, як вірні друзі, були поруч і були 
готові в будь-яку хвилину прийти на допо
могу.

■ Певно, неможливо було б уявити роботу 
диспетчерського . пункту без електронно-об
числювальної машини «МІнськ-23». Па цій 
машині разом з радянськими працюють ( 
арабські інженери. Серед цих — одна дівчи
на. Колишня селянка, дочка бідного фелла
ха, Софі Лабіб після закінчення Каїрського 
університету відразу була направлена на об- 

слуї візування «Мінська». «Луже розумний 
інженер і освідчений електронний». — так 
охарактеризував її керівник груші радянських 
спеціалістів,

— Чесно кажучи. - (казала мені Софі — 
у виборі моєї професії велику роль зіграв 
політ Юрія І агаріпа в космос. Тоді я пові
ряла в сміливість людний, у великі можли
вості людського розуму. Я вирішила стати 
спеціалістом-електроііником.

В день мого знайомства з Софі вона разом 
з своїми радянськими друзями розраховувала 
на «Мінську» майбутнє енергетики ОАР — 
плай електрифікації країни на багато років 
наперед.

— Ми читали, яку ролі, зіграв п Історії Радян
ського Союзу план ГОЕЛРО. - говорить мо
лода єгипетська спеціалістка. — На радян
ських машинах, з допомогою радянських дру- 
ГОЕЛРОКЛПлаємо 1,аш' єгипетський план

Країна Рад, що впевнено йде по шляху по
будови нового суспільства, як естафетну па
личку. передає свій багатий досвід створений 
національної економіки дружній країні Вірні 
своєму Інтернаціональному обов'язку 'радні' 
ські спеціалісти створили в колишній сіль» 
^««'^ноларській країні її енергетичне серце 

Асуан. Ту r j допомогою наших енергети- 
івГ Г’УП 1С1₽Ж’Ї."Й £,,0Ргст"""'ій мозок «раї- 
пг.'о«« Центральний диспетчерський ПУНКТ 
Ou єднаної енергосистеми ОЛР Нон» іюбіт- 
ники вірять, що вогні дружби запалені < до
помогою радянських людей, незабаром булуп 
РеспублікиПСІХ Куто"ках О(ї’елііаної Арабської

В. ШЕННІКОВ, 
клас. кор. А ГІН.Каїр,
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Юрій Семусенко дніинсіво і іоніїіь провів у місті Олек
сандрії, що на КІровоградщині. Батько Юри — залізничник 
Спочатку й сип мріяв стати залізничником. Ллє після служби 
в армії вирішив поріарі в Сибір. Будував Братську ГЕС. Л 
тетіер ось $же третім рік працює в іеб.їоіів. Не одну тисячу кі
лометрів подолав українським хлопець тайговими дорогами. 
Всяке траплялося.

Про один з випадків я її хочу розказати.

— Та ні, я так.
Обидва, не відриваючись, 

дивилися на лід перед собою. 
Нічого не було на світі, крім 
цього льоду! Тут, подалі від 
берега, він зеленуватий і ніби 
просвічується. Геологу стало 
душно. «Цікаво, а як провалю-

... П ять грузовиків стояли 
один за одним перед самим 
озером. Шофери курили коло 
середньої машини і не диви
лися в бік озера. Воно 
було покрите ніздрюватим 
льодом, і біля самого берега 
зяяла смужка води. По цьому 
крихкому льоду належало 
проїхати близько двох кіло
метрів, до протилежного бе
рега.

П ять машин, п'ять шоферів, 
кілька тонн вантажу і один 
пасажир —- геолог. Геолог 
їхав на першій машині. Віз 
його Юрко. У Юри темні очі 
і струнка фігура. Юрко з гео
логом їздили уже не один 
місяць. Були еони однолітка
ми і добре ладили. Іноді Юр
ко давав кермо геологу, і 
обидва були задоволені.

... Останній недокурок старанно 
іаіоптаннй в грязюку, ніби тут 
шо-небудь могло загорітися. Юрко 
іукпув геологові:

— Рушаймо, начальнику!
— Ага, — відпоиів геолог, зчи

щаючи грязюку з чобіг об підніж
ну.

Можна, звичайно, пересісти в ін
шу машину чи навіть пройти піш
ки черг» озеро, але ніхто цього 
запропонувати не насмілився.

Під колесами хруснула під
тала берегова кромка. Маши-

ЗЕЛЕНИЙ ЛІД
ну труснуло, і вона поповзла 
по льоду. Потягнувся тьм дні
ючий слід червонуватого бо
лота. Решта шоферів щ© не 
сідала в кабіни, стояла там 
же, мовчки дивилася вслід 
першому.

— Юра,*а об їзної дороги 
нема?

— Нема. Тільки літом, коли 
сухо.

Юрко ввімкнув другу пере
дачу, і машина загуділа рівні
ше. Геолог раптом відчув гли
бину під льодом. «Адже то
нуть іноді, нещасний випадок 
і...» Стало не по собі, і він 
скинув шапку.

— Вірно, — усміхнувся Юра.
— А ось моряки під час силь
ного шторму чисту білизну на
дівають.

сться машина — зразу, чи 
поступово? Ха! Звичайно, зра
зу — трах, і нема!» Геолог 
чув, як стугонить серце об 
ребра. «Берег... Чому не на
ближається берег? Тьху, що за 
чортовиння! Спокійніше».

— Юра, вода!
— Відстань, бачу. Добре, 

що вода, лід, значить, щільний 
— не пропускає...

Машина з ходу врізалась в 
калюжу —• бризки з-під коліс 
і дрібні льодинки. Геолог що
сили вперся ногами і спиною 
так, що навіть підвівся трохи. 
Він відчував себе остаточно 
вимотаним. Очі сльозилися. 
По обличчю шофера збігали 
великі краплі.

— Юра! .Мені здається чи ні? 
Лід іде хвилею перед нами! Чуєш? 
Лід — хвилею!

— Відіпни двері. — крикнув Юра. 
Геолог, не відриваючись під 

вікна, намацав ручку І відкрив 
кабіну.

— Вистав ноги’ на підніжку. Ко
ли що — стрибай. Впадеш плиг- 
ком — не зривайся... і не біжи. 
Відповзи якомога далі. Зрозумів?

— Зрозумів. А ти?
— Я однаково не встигну.
Кабіна була відкрита. Ври

вався свіжий вітерець,’ але во
ни не відчували його і не ба
чили нічого, крім тої зеленої 
льодяної хвилі перед маши
ною. Вони були одні на світі, 
і обом здавалося, що це вже 
тягнеться дуже давно, і не 
було голубого неба над ними 
і яскравого сонця, і не було 
чотирьох машин за ними...

Юра додав швидкості. 
Ще, ще! Далі — суцільна во
да. Лід під нею чи ні? Він пе
реключив передачу, машина 
смикнулась — і двері різко 
зачинились.

— Відчини.
— Ні.
— Відчини, піжон, тобі ка

жу.
— Ні. Жми, давай!
І раптом — тріск, бризки 

вище кабіни, бризки на склі, 
пара від мотора і... машино 
наосліп вискочила по мілкій 
воді, грязюці й гальці на твер
ду землю. Зупинилась, ніби 
вдарилась об сосну. Мотор за
глох. Бони сиділи мовчки. 
Було тихо, тільки шипів ко
лектор.

— Коли Ангару перекривали, я 
теж. було, двері не знімав. Поба
чили, завернули. Примусили зня
ти. А тут нікому примушувати. —

сказав Юра. "лежачи виш облич
чям на рульовому колесі.

Вони вийшли з кабіни І стали 
дивитись па репну машин, котрі 
майже виїхали з оіера.

— Тут найстрашніше зупини
тись, — сказав Юра, — коли ця 
сама хвиля з льоду буває'. Якщо 
зупинишся — псе!

«Розповім, — думав геолог. -- 
обоп'п ікопо розповім їй про псе. І 
про зелену хвилю з льоду, і про 
Юрка. І як цс було псе...»

Знову машини стояли одна 
за одною, тільки відвернув
шись від озера. Шофери у ва
тянках мовчки курити. Геолог 
курив разом з ними і дивився 
на обличчя шоферів. Ніяких 
емоцій. «А що я їй, власне, 
розкажу? Як їхав через озеро 
по талому льоду і боявся? 
Дурниця. Не зрозуміє. Це тре
ба пережити, Так. Нічого, ви
ходить, розказувати...»

— Що це ви дверима гра
лися? — запитав шофер з дру
гої машини, невинно погля
даючи на геолога, — то від
чиняли, то зачиняли?

— Здалось, що правий скат 
спускає, •— відповів Юра. — 
Попрохав начальника спосте
рігати за ним.

Юра протер вітрове скло.
— Рушаємо, начальнику!
— Ага, — сказав геолог І 

став обчищати грязюку з чо
біт об підніжку.

Вони їхали знову першими. 
Втома пройшла. І озеро з зе
леним льодом здавалось да- 
леким-далеким.

В. АРІСТОВ.
м. Красноярськ.

ПОЧАТОК — ТРЕТІЙ РОЗРЯД

Етюд Марка Соколовського

Добре працює гурток радіооператорів при 
Цвітнянській середній школі Олександрій
ського району. Обладнання та апаратуру 
нашій школі допомогли придбати обласний 
комітет ДТСААФ та районний відділ народної 
освіти. Минулого року 12 учнів виконали нор
ми третього юнацького розряду з радіоспорту.

Цього року гуртківці відвідують заняття 
чотири рази на тиждень. В оволодінні радіо
апаратурою їм допомагають молодші інструк
тори Сергій Вільканівськнй та Юрій Коцур. 
Незабаром суддівська колегія прийматиме 
від гуртківців заліки.

Ііа фото: молодший інструктор ІО. Коцур 
проводить заняття з десятикласниками Воло
димиром Приймаком та Надією Борко.

К. КОСТЕНКО.
Фото і. ДЕСЯТИНКА.

ЗАКІНЧИВСЯ останній урок. 
Марко похапцем поклав 

книжки та зошити до сумки і 
вибіг а класної кімнати. На 
подвір'ї школи його вже чекав 
Володимир Стуров — п'яти
класник сусідньої школи.

— Ось дістав, — похвалився 
Марко другові і показав - під
ручник з >ри в російські шаш
ки. — Сотню найкращих по
штових марок віддав.

— Та ця книга — справжній 
скарб, — зрадів Володимир. — 
Віддаю півсотні марок і про
поную тренуватись разом. Поч
немо завтра!

Друзі зустрічалися щоранку. 
Вчили уроки, потім грали в 
шашки. Годі ж почали вивчати 
теорію, записалися до шашко
вої секції при Палаці піонерів.

Тренер перепірпв оцінки, по
хвалив хлопців за те, що вчать
ся на одні п'ятірки, і включив 
до турніру на четвертнії розряд.

З того часу Марко зіграв 
сотні партій з провідними май
страми країни, а свій перший 
турнір пам’ятає і зараз. 1 все 
— завдяки партії, програної 
шестикласниці Галині Івавчеи- 
ко. Хлопець вважав, що грає 
дуже добре, навіть сильно. А 
тут програш! Та ще й кому? 
Дівчині.

Додому прийшов .засмучений, 
розповів про поразку батькові.

— Шашки, сину, не основне, 
—- почав батько. — Ось ти хо
чеш бути будівельником. Це — 
твоя головна лінія в житті. 
Що ж до поразки в шашках, 
то інколи і чемпіони програ
ють.

А через Рік батько поздоров
ляв сина з першим успіхом. 
Чотирнадцятирічний Марко Со- 
коловський у фіналі першості 
з російських шашок серед шко
лярів Кіровограда виборов

звання чемпіона і виконав нор
матив друюго спортивної о роз
ряду.Тепер для себе Марко під- 
крив шашки вдруге: зрозумів, 
що не така проста ця гра/ Це 
відкриття зробив після бага
тьох днів, проведених п бібліо
теці за аналізом партій майст
рів. рішенням етюдів та задач.

В 1963 році повий успіх — 
звання чемпіона області серед 
юнаків і путівка на чемпіонат 
республіки в Чернівці.

— Не підведи будівельників, 
— бажали своєму однокурсни
ку учні першого курсу Кірово
градського будівельного техні
куму. хоча її реальність своїх 
побажані, не зовсім Рірили.

Та дебютант виступив понад 
сподівання: виборов перше міс
це І першу в житті золоту ме
даль чемпіона республіки та 
онконав норматив кандидата У 
майстри спорту.

Нові старти приносили нові 
успіхи, давали право па участь 
у змаганнях витих рангів.

В 1964 році Марко иперше 
•бере участь у фіналі першості

України серед дорослих, через 
рік — у фіналі першості краї
ни серед юнаків та н півфіналі 
першості країни, серед дорос
лих. 1 кожного разу до запо
вітного майстерської о рубежу 
не добирав якихось ніиочка. 
Нарешті, звання майстра спер
ту СРСР ідобуто. Сталося це 
гри роки тому на першості Ле
ніні радського військового ок
ругу. Тут М. Соколовський по
ступився місцем лише міжна
родним майстрам спорту 
С. Меншину та Б. Кузнецову.

Зараз Марко з усмішкою зга
дує про свої дитячі погляди на 
шашки як на майбутню «.про
фесію». За плечима юнака — 
Кіровоградський будівельний 
технікум, служба п лапах Ра
дянської Армії, стежки геоло
га та омріяна робота будівель
ника. В минулому році успіш
но здав вступні екзамени до 
Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобу
дування.

Минулий рік приніс і най
більші успіхи в спорті. В травні 
М. Соколовський у фіналі пер

шості республіки з 
харківським майстром 
спорту В. Кудиновим 
розділив перше—дру
ге місця.

Останні дні грудня 
стали для 24-річного 
Марка Соколовського 
«золотими». У Вінни
ці він був нагородже
ний чсмпіонськ о ю 
стрічкою та увінча
ний золотою медал
лю чемпіона України,

На фото: М. Сово* 
ловськнй,

ІО. ЛІВА 11ІНН КО В.

збірної СРСР
Комітет по фізичній (■ 

культурі і спорту при 5 
Раді Міністрів СРСР 
затвердив старшим тре
нером збірної країни з £ 
футбола заслуженого 
майстра спорту і заслу
женого тренера СРСР 
Валентина Олександро
вича Ніколаєва, настав
ника футболістів ЦСКА.

(Кор. ТАРС).
І

ПЕРЕД СТАРТАМИ V-ї РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ

ПЕРЕМОЖЦІ ВІДОМІ
І знову спортсменів Кіровоірад- 

щііин чекають відповідальні стар
ти. На цей раз вже на V-й рвс- 
публіканській спартакіаді України. 
Честь області захищатимуть лег
коатлети і гімнасти, велосипедисти 
і самбісти, стендовики І важкоат
лети. Цс — найсильніші з тич, хто 
брав участь у V обласній, підсумки 
якої було днями підведено па ос- 

’ таппьому засіданні оргкомітету. 
Тепер уже відомі склади збірних 
команд. Серед спортсменів — най
більше авангардівців — ЗІ.

На засіданні оргкомітету підве
дено підсумки V територіальної 
обласної спартакіади. Визначені 
переможці в усіх чотирьох групах.

11 січня на параді фізкультурних 
активістів області вручгно почесні 
нагороди переможцям. Перші міс
ця в своїх групах вибороли спорт
смени Кіровограда. Долинського, 
Знам’янського та Устинівською ра
йонів. їм вручено спеціальні при
зи, дипломи оргкомітету та грамо
ти обкому комсомолу. Спеціаль
ними кубками відзначені найсиль
ніші спортсмени за видами спор
ту. Серед них — легкоатлети та 
тенісисти Бобринця, футболісти, 
шахісти та важкоатлети Долин- 
ської. пелосипсдистн, гандболісти і 
важкоатлети Кіровограда, велоси
педисти Новоукраїнки, шахісти та 
гирьовики 'Знам’янки.

Цінні подарунки вручені спорт
сменам, які продемонстрували най
вищу майстерність в ході спартакі
ади..,

6 ПУТІВКА К ФІНАЛ!
Великого успіху домоглись юні майстри вог

невого рубежа вашої області на зональній 
першості республіки з кульової стрільби серед 
школярів, яка проходила з 4 по 10 січня в 
Білій Церкві. Збірна команда облвно, набрав
ши п загальній 'сумі 1394 очка, зайняла друге 
місце, пропустивши вперед тільки киян (1427 
очок).

Наші юніори у командному заліку були 
першими після двох вправ, але зберегти пере
вагу до кінця змагань не зуміли.

Відзначаючій ріпні виступи всієї команди, 
старший тренер збірної області з кульової 
стрільби Л. М.Шилов особливо виділяє Юру 
Язикова (СШ № 34) та Валю Тришину (школа 
№ 10), які продемонстрували досить помітні 
бійцівські якості.

Таким чином, у фіналі першості республіки, 
який відбудеться в березні в Івано-Франків
ську, за золоті медалі чемпіонів-школярів в 
числі найсильніших областей України, будуть 
боротись І наші юні земляки.

В. СУРЖАІІ.

У ЛІТОБ'ЄДНАННІ І
Завтра в приміщенні редакції газети «Молодий І 

комунар» о 18 годині на розширеному засіданні бю
ро обласного літоб'єднання відбудеться обговорення 
нового рукопису члена літоб'єднання Валерія Гонча
ренка.

Запрошуються всі шанувальники поетичного слова.
______________
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ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 16 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новіші!. (М). 9.45 — «Друг
наша пісня». (М). 10.30 — Ко
льорове телебачення дітям. 
«Неспокійна сімейка». (М). 
11.00 — «Об’єктив». (М). 12.0(1
— Програма передач, (К). 
32.15 — «Шедевр», 9 симфонія 
Бегховсна. (НДР). 13.30 — На
родний телеуніверентет. (М). 
15.00 — Спортивна передача. 
(М). 17.30 — Програма «Здо
ров'я». (М). 18.00 - Програма 
передач. (І(). 18.05 - Для мо- 
воді. «Днпіться на годинник». 
(Харків). 18.35 — «На меридіа
нах України». (К). 19.15 — 
• Кроки п’ятирічки». (Херсон). 
39.30 — Чемпіонат СРСР з фі
гурного катання. (Рига), 20 30
— Програма «Час». (М). 21.00 

Кольорове телебачення.
Фгльм-ионцерт «Па самоті зі

словом». (М). 22.00 - в ефірі 
« Молодість». «Алло міі шу

каємо таланти». (М). 23.30 -» 
Новини. (М).

НЕДІЛЯ 17 СІЧНЯ ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.55 L Для 
Дітей. Художній фільм «Му- 
му». (К). 13.00 - «В майстер» 
Ні умійка». (Львів). J3.30 -ч 
Дли воїнів Радянської Армії 
її іп Отї’ ,(ростов-на-Доі»). ЙХ/кпрг г,ИК" ссла XX,V 
ІМ» Уі-шіРС' ї>У™”сьяа PCP, 
дачі (’ш 7, nnnopT"D’,a ,,cPfî’ о з’їідЛ ?°v~ *ПІЛ 3’ЇЗЛУ 
Олеси»Л\л “ художників
Одеси» (Одеса). J8.00 — Но- 
пини. (М). 18.03 - «Клуб кіно« 
мЖппИКІВ>' (М)' 1900 7
19 30 *т2 "ПО' Рама. (М),110»° ЧміЛІ аі,Т" гвоУ. УіРаї- 
Херсовс Л Тг ,,‘Р"Іі'Іеська і 
лерсопська області* ,(ї<) 21.00

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
“ І
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