
ШАНА ЗА ВЕЛИКИЙ ХЛІБ
ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР роз

глянули підсумки соціалістичного змагання облас
тей і районів республіки за одержання високих 
урожаїв, і збільшення виробництва зерна в 1970 
році.

Переможцями визнано Кримську, Ровевську 
Херсонську області та ряд районів республіки. 
Переможцям присуджено-перехідні Червоні пра
пори ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР з 
видачею відповідних грошових премій.

Відзначено добру роботу по вирощуванню зер
нових культур працівників сільського господарст
ва Одеської, Кіровоградської, Миколаївської, 
Запорізької, Донецької та Волинської .областей. Рід видання XI!
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ПЕРЕМОЖЦІ ВІДОМІ
Відзначено плідну роботу буряководів

І
 Усі сьогоднішні виступи починаємо 

словами: «Стартує п'ятирічка». І вкла
даємо в це поняття перші набутки, які 
ми маємо поки що за півтора місяці 
нового року, «Стартує п’ятирічка», — 
говоримо ми і розуміємо під цим вира
зом ті темпи праці, ту суму корисних 
справ, врешті, той настрій, з яким зуст
річаємо кожен новий день. І не секрет 
— успіх старту часто залежить від точки 
відправлення.

Програмою комсомольської органі* 
зації фабрики зараз, коли країна готу
ється до зустрічі XXIV з’їзду КПРС та 
XXIV з’їзду Компартії України, стало 
правило: не зупинятись на досягнутому. 
Як же розуміють юнаки і дівчата зміст 
такого завдання?

Наш колектив план восьмої п’ятиріч
ки виконав достроково. Восьмого жовт
ня в рапорт ми вписали останні цифри: 
виготовлено надпланової продукції — 
560,7 тисяч пар взуття, в тому числі за 
рахунок економії — 323 тисячі пар. 
Значна доля успіху в цьому комсомоль
ців та молоді. Щоб визначити коефіці
єнт співвідношення їх внеску до загаль
ного, досить сказати: третина працюючих 
на фабриці — це молоді люди.

Особливо пам’ятним для нас став рік 
Ленінського ювілею. Він увійшов е іс
торію комсомольської організації як рік 
небаченого трудового злету, як рік вик
лючної активності кожного молодого 
робітника. Попрацювали ми добре, за 
результати — й шана. Колектив взуттє
вої фабрики за трудові успіхи на ленін
ській вахті навічно занесено до Ленін
ського Стенду Пошани Серед великої 
групи нагороджених на честь 100-річчя 
з дня народження *В. І. Леніна відзначе
но 14 комсомольців. 20 чоловік одер
жали грамоти обласного комітету ком
сомолу і ЦК ЛКСМУ. Великій групі ком
сомольців присвоєно звання «Кращий 
молодий виробничник» і вручено пам’ят
ний мандат переможця в соціалістично
му змаганні.

Серйозним екзаменом на громадянську зрі
лість став для наших комсомольців Ленінський 
залік «Ми справі Леніна і партії вірні», при
свячений XXIV з’їзду КПРС. Ми успішно 

і склали цей іспит на першому стані і з ке мен-

10 лютого в Кіровограді відбулися 
збори обласного партійно-господарсько
го активу, в роботі яких взяли участь 
.секретарі міськкомів і райкомів партії, 
заступники голів міськвиконкомів та 
.райвиконкомів, секретарі партійних ор- 
.ганізацій та керівники підприємств-про
мисловості, будівництва, транспорту і 
зв'язку, передовики виробництва.

• Збори відкрив перший секретар об- 
-ласного комітету КП України М, М. Ко
бил ьчак. • ' -

Учасники зборів обговорили питання 
про підсумки роботи промисловості, бу
дівельних організацій, транспорту і 
•зв’язку області в 1970 році і завдання 
по виконанню державних планів та со
ціалістичних зобов’язань 197} року, про 
соціалістичні зобов’язання колективів 
підприємств промисловості, транспорту', 
зв'язку та будов на 197І рік.

З доповіддю в першому питанні висту
пив секретар обкому КГІ України. 
І. С. Іваненко.

В обговоренні доповіді взяли участь 
другий секретар Олександрійського 

к 

шнм старанням «-отуемось до заключного. Та 
знов про це найкраще говорить фабрична ста
тистика. 80 МОЛОДИХ РОБІТНИЦЬ, які пра
цюють па основних операціях пошиву взуття, 
зараз змагаються за право носити почесний 
титул «КРАЩИЙ МОЛОДІШ ВИРОБНИЧ
НИК».

Комсомольсько-молодіжні колективи, 
кожен комсомолець зокрема взяли під
вищені зобов’язання. Останні підсумки 
показали — вміють молоді взуттєвики 
дотримати слова. Ось кілька повідом
лень з комсомольсько-молодіжної 
бригади, де бригадиром Лариса Під- 
ковська, грулкомсоргом Любов По- 
лецька. Закрійниці зобов’язались до 1 
березня підвищити виробничий розряд 
двом членам бригади. Нещодавно п’ять 
дівчат перейшли працювати з п’ятого на 
шостий розряд. До дня відкриття з’їзду 
тут вирішили зекономити 55 тисяч квад* 
ратних дециметрів верхніх шкіряних то
варів. Сьогодні тільки комсомолка 
Г. Гніда заощадила 12 тисяч квадратних 
дециметрів шкіри, а її подруга Л. Нежи
ва — 13 тисяч.

В дні підготовки до з’їздів партії о 
колективі нашої фабрики виникла така 
форма соціалістичного змагання, як 
«Червона хустина». У нас більшість — 
жінки і дівчата, тож зрозуміла попу
лярність саме цієї форми.

«Червона хустина» — це частина пра
пору, під яким ми йдемо до перемог. 
Червоний колір її — то колір нашої ре
волюції. І не дивно, що в змагання за 
право носити червону хустку включи
лись всі. Нещодавно вперше підбили 
підсумки. Пройде кілька днів, і 250 жі
нок з'являться на своїх робочих місцях 
в кумачевих хустках. Серед них — 
тридцять комсомолок.

Кожний день наближає нас до виз 
начної події в житті країни —- XXIV 
з'їзду КПРС, І всі наші найкращі комсо
мольські справи, трудові успіхи, весь 
багаж досягнень ми присвячуємо цій іс
торичній даті.

О. СКЛЯР, 
секретар комсомольської організа
ції Кіровоградської взуттєвої фаб
рики № 28.

міськкому партії І. М. Урицькин, май
стер Кіровоградської швейної фабрики 
Г. Г. Набок, голова Кіровоградського 
міськвиконкому Б. Г. Токовий, началь
ник комбінату «Олександріявугілля» 
М. В. Філоненко, токар заводу трактор
них гідроагрегатів Б. В. Сімокоп, пер
ший секретар обкому ЛКСМУ М. Г. 
Гайдамака та інші.

У роботі зборів взяли участь члени 
бюро обкому КП України — голова об
ласної Ради депутатів трудящих 
П. С. Кошевський, перший секретар Кі
ровоградського міськкому партії І. П. 
Валявськнй, голова облнрофради Д. Т, 
Жмак.

Учасники зборів прийняли і затверди- 
.ли соціалістичні зобов’язання колекти
вів промислових, підприємств, будов, 
транспорту і зв’язку області-на 1971 рік, 

Збори обласного партійно-господар
ського активу одностайно прийняли ві
тальний лист ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Раді Міністрів Со
юзу PCP, ПК КП України, Президії Вер
ховної Ради УРСР і Раді .Міністрів Ук
раїнської PCP.

Кіровоградський ремонтний завод «Укрсіль- 
госптехніка» відзначив своє п’ятдесятиріччя. 
Робітничий колектив інтенсивно готується до 
наступних з’їздів партії. Комсомольсько-мо
лодіжна бригада механічного цеху на три 
дні раніше строку завершила січневий план. 

На фото: бригадир цієї бригади Валентин Шевченко.
Фото Ю. Лівашникова.

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР 
розглянули підсумки соціалістичного 
змагання областей і районів республіки 
за одержання високих урожаїв цукрових 
буряків у 1970 році.

Переможцями визнано Київську, Чер
каську, Кіровоградську області. їм при
суджено перехідні Червоні прапори ЦК 
КП України І Ради Міністрів УРСР з вида
чею грошових премій.

Серед районів переможцями визнано 
Ямпільський район Вінницької області, 

Борщівськмй район Тернопільської об
ласті, МлмнІвський район Ровенськсї об
ласті, Кіцманськнй район Чернівецької 
області, Котовським район Одеської 
області.

Переможцям присуджено перехідні 
Червоні прапори ЦК КП України і Ради 
Міністрі» УРСР з видачею відповідник 
грошових премій.

Відзначено добру роботу по вирощу« 
ванню високого врожай» цукровик буря
ків ряду колгоспів і радгоспів.
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Закінчився другий тур вікторини. 
Як і в попередньому турі, найкращі 
відповіді надіслали восьмикласник 
Новомиргородської середньої ніко
ли №1 Олександр Самойленко, уче
ниця з ‘села Верблюжий Новгород« 
ківськогс/ району Валентина Сидо
ренко.

Просимо учасників вікторини звіри
ти, чи правильні ці відповіді;

для 
ПРОПАГАНДИСТІВ
І СЛУХАЧІВ

о

До магазину «Пропа
гандист» облкниготоргу 
Надійшли і є в продажу 
підручники для системи 
комсомольського політ- 
навчання:

«Бесіди про партію», 
«Молодь», 1970 р., ціна 
79 коп.

Що’ таке політична 
партія? Чому робітничо
му класові необхідна 
партія? Як бореться 
1<ПРС за єдність світо
вого комуністичного ру
ху? Па ці та ряд інших 
питань ви знайдете від
повідь у пропонованому 
виданні.

«Молодь і суспільний 
прогрес». «М о л о д ь», 
1970 р., ціна СЗ коп.

«Кругозір», підручник 
на допомогу вивчаючим 
Основи політичних знань. 
«Молодая г в а р д н я», 
1970, ціна 58 коп.

І»; , ’
Брежнєв Л. І. «Моло

дим —• будувати кому
нізм». Політвидав, 1970 

ціна 69 коп.

„Молодий комунар“ 13 лютого 1971 року,

1. Раз на добу і лише вночі годує 
своїх пташенят дремлюга.

2. Не скисає молоко канни.
3. Синиць та інших птахів взимку 

підгодовують насінням кавунів, огір
ків, динь, гарбузів, соняшників, несо
лоним салом і м’ясом, диких звірів— 
сіном, виставляють їм невеликі сно
пики зернових культур.

4. Калан для розбивання молюсків 
користується каменем, який завжди 
тримає під пахвою, із наземних тва
рин інколи користуються інстументом 
для добування їжі деякі мавпи.

ПРОПОНУЄМО ПИТАННЯ 
ТРЕТЬОГО ТУРУ:

1. Які птахи ночують під снігом?
2. Яких комах можна зустріти взим

ку на снігу в активному стані?
3. Яка риба може дихати і у воді, 

і у повітрі?
4. У яких живих істот найбіль

ші очі.
Ці питання підготував іиструктор- 

мисливозпавець обласного Това
риства мисливців і рибалок Д. В. 
Умрихін.

Відповіді надсилайте до 1 березня.

Після закінчення медучилища Раїса Костарпова ось 
уже третій рік працює в Кіровоградській аптеці № 81. 
Професія асистента тут одна з головних. І Раїса справ
ляється з своїми обов'язками відмінно.

Фото Г. ТОЛОКА.

ЛИСТУ ВАННЯ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

І 
І

г*

І

О НАРОДІ говорять: НІЩО 
людині не дається так де

шево і не ціниться так до
рого, як взічливість. І справ
ді, якою чудодійною силою 
володіє вона! Адже нічого 
не варто, скажімо, людині 
відповісти на запитання пе
рехожого. Чи просто виба
читись, коли не можеш по
яснити їй чогось. Від цього 
зустрічний аж проясніє на 
ваших очах. А як приємно 
на душі буде йому. Яких 
тільки благ не побажає він 
вам, і як часто згадуватиме.

Але зустріч з приїжджим 
чи новим жителем — спра
ва випадку. Зустріч же з 
продавцем, кондуктором, 
лікарем, словом, людиною, 
зайнятою у сфері обслуго
вування, — куди частіша. І 
не треба доводити, що від 
того, як вас обслужать, за
лежить ваш настрій на ці
лий день. А то й більше.

Магазин № 73, що на ву
лиці Поповича, ніби опустів, 
коли пішла з нього Валя 
Малихіна. Настільки всі по
купці звикли до неї. Зав
жди вона ввічлива, культур
на. І що б там не було у 
самої на душі — вигляду 
не покаже. Посміхнеться, 
пояснить, проконсультує. 
Тепер Валя працює в іншо
му магазині. Покупці, яких 
вона там обслуговує, теж 
найкращої думки про неї. 
А коли хто із «старих» зуст
рінеться, обов’язково запи
тає:

— Чому ж це ти від нас 
пішла, Валюшо?

І, повірте, дарма, що не з 
руки, але хочеться піти в 
магазин, що на Уфімській, 
де тепер працює Валя.

Не думається, що для 
ввічливого обслуговування, 
або як ми його називаємо,— 
культурного — потрібна ве
лика майстерність. Пояс
ніть ввічливо, запросіть, і 
людина вже буде задово
лена навіть тоді, коли ви не 
зможете задовольнити її 
запит.

До прилавка магазину 
№ 88, що в Кіровограді, 
підійшла жінка. Вона щось 
запитала у продавця Олени 
Володимирівни Ремез. Та, на 
жаль, вимушена була роз
чарувати жінку. Але, поба-

чивши на її обличчі невдо
волення — тут же спохвати- 
пась.

— Візьміть ось це чи це,— 
почала рекомендувати. На
віть запропонувала новий 
рецепт для приготування 
відповідного блюда.

І хоч була черга (а цю 
жінку Олена Володимирівна 
обслуговувала довго) — ні
хто не сердився. А кожно
му хотілося і собі почути 
рекомендації не просто про
давця, а й доброго кулі
нара.

Однак, на превеликий 
жаль, так обслуговують ще 
не скрізь і НА ясі.

Що можна хорошого ска
зати про обслуговування в 
кафе «Черемушки»? Зовсім 
недавно тут, як і годиться 
згідно розпорядку роботи, 
о сімнадцятій годині (з 16-ї 
до 17-ї — перерва) біля 
дверей зібралась черга. В 
основному будівельники, які 
зайняті на спорудженні жит
лового будинку, і працівни
ки друкарні.

Чекають п’ять хвилин, де
сять, п'ятнадцять. Потім по
чинають стукати, мовляв, 
уже 15 хвилин на вісімнад
цяту. Чи не пора відкрива
ти? А їм так «культурно» 
відповідають:

— Не стукайте, бо всерів- 
но немає касира.

Не будемо вже говорити 
про зіпсований настрій у не 
одного десятка людей. 
Скільки дорогоцінного часу 
пропало в них! Ось чому 
зрозумілий їх гнів. Про це 
повідомили нам М. Біда, 
І. Мельничук.

Душа людська чутливіша 
за струну і на хороше, і на 
погане. Коли зроблять люди-

ні щось приємне — вона хо
дить, як окрилена. І самій 
їй хочеться відповісти тим 
же.

Перед нами лист жителя 
обласного центру Л. Гриб, 
Автор пише про оператора 
Кіровоградського відділен
ня зв’язку № 8 Люду Кри
венко. Люда ще зовсім мо
лодий працівник зв’язку. 
Але вже встигла завоювати 
любов і симпатію відвіду
вачів. «Хто побуває на цій 
пошті, переконається, що 
обслуговують тут культурно 
і ввічливо. У віконце зав
жди посміхається привітне і 
лагідне обличчя оператора 
Л. Кривенко».

А ось лист із Журавлинки 
Голованівського району. Йо
го написав наш постійний 
дописувач Л. Поліщук.

«Я свідок багатьох хоро
ших відгуків про роботу на? 
ших продавців — комсомо
лок Зіни Куленко та Галини 
Олійник», — пише він.

Але робота Зіни і 
Галини полягає не лише в 
тому, щоб з премішкою на 
вустах подати покупцеві по
купку. Коли ж виявиться, 
що якогось товару бракує, 
вони обов’язково занотують 
собі. І потім обов’язково ді
стануть його.

Туркменське прислів’я го
ворить: лагідне Слово і лід 
розтопить. І кожен з нас 
знає його вагу і силу. Не
даремно ж кажуть, що сло
вом лікувати можна. В цьо
му переконались пацієнти 
Миколи Юхимовича Бойка, 
невропатолога обласного 
госпіталю. Саме підходом, 
підбадьорюючим словом він 
вселяє надію/ хороший на
стрій хворому, які мають 
іноді більший ефект, ніж 
ліки.

'Про Миколу Юхимовича 
нам написала жителька Но- 
воукраїнки Олена Іванівна 
Петренко — інвалід Вітчиз
няної війни першої групи.

Так. Велику силу має сло
во. Але зараз мова йде про, 
те його, значення, коли во
но. «лід розтоплює». І коли 
б ми брали його в супутни
ки завжди, ще більше скра
сили б життя.

ТЕЛЕГРАМА З ДОБРОГО
3 Вільшанки в редакцію надійшла телеграма: «ВИКЛЮ

ЧИЛИ З КОМСОМОЛУ НЕ ЗНАЮ ЗА ЩО ДОПОМОЖІТЬ» 
І ми поки що не знаємо, за що виключили, кого виключили, 
тому дзвонимо о райком комсомолу. Лист, що надійшов на
ступного дня, трохи пролив світло на телеграми, але недо
статньо...

ТІИШ ОКИНУВШИ поглядом 
заяву, котра лежала на 

столі о райкомі комсомолу, я 
зрозумів, що запізнився. «Про» 
шу поновити мене в комсомо
лі... Згоден на переведення»,..
— писав у заяві автор теле
грами і листа до редакції 
Юрій Оношенко. Він, подума
лось мені, а з ним і редакція 
на цей раз зазнали фіаско. 
Райком комсомолу, районний 
відділ народної освіти довго 
домагалися згоди у Юрія на

В переведення його в іншу
■ школу. Одержавши її, завіду- 
П ючий райвно т. Добров на за-
■ конній підставі підписав на

каз, яким учитель трудового
■ навчання Добрівської серед- 
] ньої школи Оношенко, Юрій

Онисимович, переводився на 
І посаду вчителя трудового
■ навчання Вільшанської серед- 
Н ні,ої -школи. При цьому всі

І робили вигляд, що справа 
І владналася якнайкраще.

— До ж зараз Оношенко?
— запитую товаришів.

г] — У Доброму. Передає 
майстерню. Сьогодні буде тут.

...В розпалі навчального ро
ку Вільшанська середня шко
ла залишилась без викладача 
автосправи (саме її малось на 
увазі, коли говорилось про по-

■ саду вчителя трудового нав- 
В чання). Обласний відділ на-

родної освіти радив шукати 
його на місці. Райвно зупинив 
свій вибір на Юрієві Оношен- 
ку. Юрій непогано знає авто
мобіль, не зв'язаний у Добро
му сім’єю та господарством, 
йому легко зніматися з місця. 
Крім того, хто не вважатиме 
за честь перейти з сільської 
школи □ райцентрівську! А в 
Доброму само знайшлася кан
дидатура для заміни. Так мір
кували ті, що вирішили 
бити перестановку.
Ю. Оношенко, на диво, відмо
вився і від честі, і від ліпших 
зручностей райцентру. Відмо
вився категорично. На всі про
позиції, умовляння, а потім і 
погрозливі натяки відповідав 
одне: ні! На юнака посипалися 
звинувачення, іноді з певною 
долею об’єктивності.

РАЙВНО: ми не можемо зали
шити найбільшу п районі школу 
без викладача, і, крім Оношенка, 
послати туди нікого. Пін ставить 
нас у безвихідь.

РАЙКОМ КОМСОМОЛУ: Оно- 
ІІІСНКО підносить особисті інтереси 
над громадськими. Не дорожить 
званням комсомольця, байдужнії 
до бід району.

Після численних розмов бюро 
райкому комсомолу приймає офі
ційне рішення, яким 10. Оношенка 
зобов'язують у триденний строк 
перейти па нове місце роботи. Рі
шення не виконується. Тоді знову 
засідає бюро І виключає учителя з 
комсомолу. Він кладе на стіл сек
ретаря вже відому нам заяву. 
Райвно ипдае наказ...

Така схема подій. Деякі лан
ки у ній досить неясні. На

зро- 
Однак

приклад, чому Ю. Оношенко 
відмовлявся від посади викла
дача трудового навчання Віль- 
шанської школи?

Його ровесники встигли по
працювати трохи довше. Він 
лише після військової служби 
одержав спеціальність учителя 
трудового навчання 4—8 кла
сів минулого року. На почат
ку самостійної роботи не зні- 
мав зірок з неба, але, маючи 
добру теоретичну підготовку, 
увійшов у смак спеціальності, 
відчув її принади.

І ось несподівано: будеш
викладати у Вільшанці авто
справу у дев’ятих та десятих 
класах. Даремно він доводив, 
що посвідка водія-любителя не 
дає йому такого права, що 
йому хочеться хоча б рік по
працювати за спеціальністю. 
Нарешті, він сумнівається, чи 
вистачить знань і педагогічно
го вміння для роботи з ви
пускниками.

Всі заперечення відхилили.
Факт здійснився. Нема нія

кого сенсу поставити все, так 
би мовити, у вихідне положен
ня, вимагати: поверніть Юрія 
Оношенка у Добре, де йому 
було добре. Можна було, вза- 
галі, не писати про телеграму 
до редакції, можна було об
межитись зауваженням на ад
ресу райкому комсомолу: на
віщо ж так круто, коли вина 
вчителя досить сумнівна?

Можна б. Але випадок має 
глибшу основу. Згадаймо пос
танову III пленуму ЦК ВЛКСМ 
«Про заходи по дальшому по
ліпшенню діяльності первин
них комсомольських організа
цій», зважмо, які важливі зав*

Райком і первинна організація

дання покладаються на пер
винну організацію. Тоді зрозу
міємо, що з думкою первин
ної організації слід рахуватися 
в усіх випадках, котрі стосу
ються чи то всієї маси молоді, 
чи окремого юнака або дів
чини.

Не так вчинив у цій конкретній 
обстановці Вільшанський райком 
ЛКСМУ.

— Вп знаєте, що Юрія Оннснмо- 
внча виключили з комсомолу? — 
питаємо (даруйте, трохи коміїро- 
ментуюче) секретаря комсомоль
ської організації учителів Добрів
ської школи Антопіну Михайлівну 
Соловей.

— Тільки з його слів. З нами 
райком не радився і про своє рі
шення нас не повідомляв.

Директор школи Олександр 
Остапович Климов радив 
Ю. Оношенку погодитись на 
пропозицію райвно. Але це 
всього-на-всього порада однієї 
людини. Суб'єктивна думка. 
Очевидно, коли б вона піднес
лась до рівня колективної, ко
ли б зазвучала на комсомоль
ських зборах в устах найближ
чих товаришів, Ю. Оношенко, 
мабуть, з іншою міркою пі
дійшов би до пропозиції. А 
так — принижена роль органі
зації, грубо порушений Ста
тут ВЛКСМ. В ньому зазначено 
чітко: «Питання про виключен
ня комсомольця з лав ВЛКСМ 
вирішується загальними збора
ми первинної комсомо іьської 
організації» (Курсив наш — 
І. Б.).

Нелегкий шлях до свідомос
ті молодої людини. В більшості 
він іде через колектив. Ма
буть, не варто сумніватись, що 
колектив, тим більш учитель
ський, піде всупереч виснов- 
*ам керівного комсомольсько
го органу, якщо останній своє
часно поінформує організацію 
про ту чи іншу справу.

Проти,Юрія висунуте звинувачень 
ня. Яке могло б назавжди знеці
нити його в очах кожного члена 
ВЛКСМ і значною мірою перешко
дити роботі на педагогічній ннві* 
«... Не дорожить званням комсо
мольця». «Обережніше. — хочеть
ся сказати тим. хто говорить тав 
категорично. — Перед вами 
скромна людина, зрощена у здо
ровому комсомольському колективі 
педагогічного училища, у якої по
переду — все життя. Цим «виро
ком» легко зіпсувати його саме то
ді, коли людина починає сплачува
ти свій борг перед суспільством*.«

На щастя, Ю. Оношеиго сам 
спростував звинувачення. В листі 
до редакції він пише: «... Я стою 
перед життєвою катастрофою — 
виключенням з комсомолу», і він 
не вагайся у виборі, коли постала 
дилема: комсомол або Добрівсьва 
школа.

Хотілось би поглянути на 
цей випадок й з іншого боку. 
Звернемо увагу: райвно не 
примушував Ю, Оношенка мі
няти місце роботи, вважаючи, 
що це виглядало б як безза
коння. Наказ був 
тільки після того, .... , ...
теля одержали письмову зго-

підписаний 
як від учи-

ду. А райком комсомолу вдав?
ся не до 
примусу.

Фінал 
втішний 
Райком 
прийняте ___ ,
На новому місці учителеві 
створили потрібні для НОр* 
мальної праці побутові умови, 
обіцяють всебічьу допомогу • 
педагогічній діяльності. Споді* 
ваємось, і Юрій погляне Інши
ми очима на те, що сталось. 
Проте, згодьтеся, навряд чИ 
варто було так поверх™ 
справу, щоб людина телегра
мою просила допомоги.

1. БЕЗДІТНИЙ, 
спецкор «Молодого кому
нара».

Вільшанський район.

чого іншого, як до

описаного 
на перший 
відмінив 
всупереч Статутові. 
"/ місці учителеві 

‘"і для НОр*

ми очима на те,

випадку 
погляд, 

рішення,



З епюр »Молодий комунар"

Передо мной — как сластена?

бумага на столе.
Пека — ничем!
„ _ „ Обыкновенный лист
Добротной, выбеленной

целлюлозы,
По-девс гвенному белый,
_ словно наст морозный.
Передо мной —

бумаги белый лист.
Безмолвный лист,
„ Боюсь его вспугнуть
Неосторожным шагом,
_ Или — словом,
Захватанным губами
_ н неновым.
Боюсь пока-что

О ПОДВИГЕ
У нас немало очень важных дел. 
Их нужно брать, как дзот

берут на фронте,-* 
Переступив возможностей предел 
И сделав шаг за кромку горизонта« 
Возьмешь и те, но снова опереди 
Встает в который раз другое дело. 
И сердце вдруг на миг замрет в груди, 
И бросишь ты на амбразуру тело. 
О жертвенности высшая пора!
О торжество души прекрасных качеств! 
Да будет вечной памятью оплачен 
Ваш взлет во имя дела я добра!

•
Чем есть лежащий 

на моем столе 
Прямоугольник, белый

и лощеный.
Угодливый и добрый,

_ отправляться в путь,,,
Быть может, та бумага
„ на столе —
Мон потери, радости, обиды,

----- штурмом
Антарктиду,

Но я готов взять

Ту, что белеет 
на моем столе.

' Дай только знать —
• и я к тебе приду,
Печаль сниму

и горе отведу.
Быть может, на свою
_ , и на твою беду —
Дан только знать.
Найди меня,

где хочешь — разыщи, 
За долгое молчание —

взыщи.
Как цель находит 

выстрел из пращи, 
Найди меня.
Забуду все — 

приду к тебе на «СОС»
И без укора в том, 

что не сбылось.

До берегів 
Прибалтики

І знову туристсько-ек
скурсійний поїзд «Кірово
град» вирушив у дорогу. 
Більше -100 трудівників се
ла, робітників підпри
ємств області, які від
значились в соціалістич
ному змаганні на честь 
партійних з'їздів, вісім 
днів будуть в далекій 
мандрівці за маршрутом 
Кіровоград — Брест — 
Вільнюс, — Рига — Ленін
град. Наших туристів че
кає знада захоплюючих 
пам’ятників архі гектури, 
зустрічі на місцях, .де і ри- 
МІ-іи бої з німецько-фа
шистськими загарбниками, 
під час екскурсій воин по
бачать, як, в якій красі і 
величі постає ніші радян
ська Прибалтика, як п її 
неповторні пейзажі вма- 
льовується новизна міст і 
сіл. Є надія, що і па цей 
раз туристи поїзда «Кіро
воград» повернуться додо
му, добре відпочивши.' з 
неабиякими враженнями 
од мандрівки по рідному 
краю.

В. ТВЕРДОСТУП, 
голова обласної ради 

1 по туризму і екскур
сіях.

Леонід ТЕНДЮК

>
І

: ] ^Продовження. Початок в газетах за’
19, 21, 23 січня та 2, 4, 6, 9, 11 лютого).

Вже кілька разів годинники переводи
ли вперед — ідемо ж на захід і, тому 
обкрадаємо власний сон, недосипаючи 
дві-три години щодоби...

Ми вже на підступах до Сінгапуру.

У СІНГАПУРІ
Зіоцман ще був на борту. Капітан теж 

ні на мить, не залишав містка. Але 
командував зараз це він — лоцман.

Розташувавши Сінгапур на перехресті 
доріг, природа ніби здогадалася, що він 
може стати прохідним двором між За
ходом і Сходом (чим зрештою він і 
став!), і ключі від брами, яка відмежо
вує ці два світи, вручила тутешнім море
плавцям.

Підступи до Сінгапуру таки небезпеч
ні, а тому поки судно не ляже на гене
ральний курс, без провідника пливти 
ризиковано.

До Малайської протоки «Витязя» про
водив лоцман — високий, худорлявий 
чоловік із подзьобаним віспою, — не
наче сухий, надлущений сонях, облич-» 
чям Мову нашу він трохи знав, як зна
ють її й деякі його колеги, тому обій
шлося без англійсько-малайського сур
жика.

Команди звучали, промірно так:
— Лево па-ать радус!
— Вліво п’ять градусів! — відповідав Я.
— Стьоп машін!
— Стоп машина! — озивався вахтовий штур

ман і кидавсь до телеграфа переводити руч
ку на «стоп».

Прогуркотівши в принишклій тиші яко
рями, ми залишили порт... Вогнисто 
оранжеве сонце вже торкнулося сухо
долу — кількох невеличких, порослих 
тропічною гущавиною острівців Тапай.

— Око дракона! — відзначив штур
ман, мружачись від скісних променів, 
що били йому в обличчя.

Острови витикалися з води, як про
довження самої безодні — примарно, 
одні-єдині в пустелі неба й моря; і бе

зодня, небуття, здавалось, поглинула їх, 
коли востаннє над островами зблиснув 
сонячний окраєць.

Тоді довкола запанувала темрява, а 
небо всіялося густими зорями.

Лоцман залишив борт судна — вогник 
над його катером ще довго іскрився в 
пітьмі. Та відстань між нами дедалі 
збільшувалась, і вогник нарешті згас.

Ми з Анукіним змінилися з вахти, 
допомогли хлопцям завалити трап, ской- 
лали розкидані на палубах швартові кін
ці і розбрелися хто куди — відпочива
ти.

Хоч кожен з нас уже входив у звичний. роз
мірений ритм морського життя, порушений 
раптом зустріччю із берегом, проте всі ми ще 
були в полоні берега, землі.

Я заліз у свій намет і. приладпавшії ліхта
рик, заходився читати. Та книга виявилась 
не цікавою: все те ж иерозділенс кохання —• 
гаю~ ніби па ньому, коханні. світ зійшовся 
клином. Тому, погасивши ліхтар І, аби вряту
ватись од задухи, що не минала з приходом 
ночі я зняв брезентовий дах. розкинувся горі
лиць — зорі іскрилися повновидо, близько, от- 
от неначе торкнуться чола. — почав переби
рати в пам’яті минулі дні, власне, кілька 
дніп, проведених на берегах Маллаки. ( вони 
в цій темряві, під небом чужим замиготіли в 
мені, як обриси невидимих земель нд скрапі 
нашого суднового локатора. Строкаті, такі су
перечливі, не схожі на жоден прожитий мною 
день. Справді-бо, мене називали паном, а рік
ші — люди, запряжені у візки, пропонували 
свої послуги — прокотитися. Голодні проси
ли милостині І поруч, з розчинених вікон ба
гатих віл, доносилась музика. Світ кривди і 
зла. людського страждання і нерівності, про 
який ми знали лише з історії, раптом постав 
перед) мною, ніби воскресши із забуття.

(Далі буде).

ЇЗ лютого 19'ЇІ року»

ш а ЧЕМПІОНИ НЕВІДОМІ...
Два листи про те, як у Помічній забули про 
старти V обласної спартакіади
НЕВЖЕ «ВУЗЬКЕ КОЛО»?

У Помічній, де 15 тисяч населення, про спарта
кіаду й мови не вели. А що тоді казати про мен
ші населені пункти?

В кожному районі, очевидно, були створені орг
комітети по проведенню змагань в залік V облас
ної спартакіади. Якщо так, то чим же займався 
такий оргкомітет в Добровеличківці? Якщо в ра
йоні і проводились змагання, то, мабуть, тільки у 
«вузькому колі». Бо до Помічної спартакіаді 
добратись не довелось. А про неї, безперечно, зві
тували.

Отож і кажу: час уже відмовитись від фор
мальних звітів і підготовки «липових» спортсме- 
ніл-ролрядників. По-моєму, це одна з причин не
доліків у роботі спортивних організацій і ДСТ...

Г. НАГОВІЦИН, 
член вузлового комітету комсомолу.

м. Помічна.
Лист надійшов до редакції після того, як в на

шій газеті було опубліковано інформацію про 
підсумки V обласної територіальної спартакіади. 
Член помічнянського вузлового комітету комсо
молу Г. Наговіцин з тривогою зауважив, що про 
спартакіадні старти в області подекуди не було й 
чути.

А ось відповідь на обурення т. Наговіцина.

«АКТИВІСТАМ ПОТРІБНА... НЯНЬКА»
Питання організації спортивних змагань в Помічній, 

про які згадує Г. Наговіцин. є наболілим ось уже два 
роки. Звісно, автор листа знає, що спартакіада в місті 
мала проходити в три етапи: перший етап — змагання 
а колективах фізкультури, другий — змагання колекти
вів фізкультури на першість вузлової ради ДСТ «Локо
мотив»... Але в Помічній йдсутні навіть списки збірних 
команд, їх результати.

Торік на засіданні районного комітету розглядалось 
питання про проведення спортивних змагань в Помічній. 
На це засідання колишній голова вузлової ради ДСТ 
'•Локомотива навіть не з’явився. Про неявку т. Макси
мова гр запущений облік роботи І контролю за прове

денням спортивних поєдинків було повідомлено Зна- 
м'янс-.ку райраду ДСТ «Локомотив». Голова райради 
т. Борисов байдуже поставився до того, що в Помічній 
такий затишок.

Районний комітет по фізкультурі I спорту, зауважив
ши, що помічнянці спортивні змагання перших двох 
етапів не проводили, все ж дозволив збірним командам 
вузлової ради ДСТ «Локомотив» взяти участь в район
ній спартакіаді. Але на неї з’явилися лише волейболісти.

В жовтні минулого року відбулася звітно-виборна кон
ференція вузлової ради ДСТ «Локомотив». Мене про це 
ніхто й не повідомив. А на конференції були висловлені 
зауваження на адресу Знам’яиської райради.

Невдовзі про ці зауваження ми повели розмову на 
спеціальному засіданні районного комітету по фіз
культурі і спорту. Новому ватажку помічнянських фіз
культурників В. Михайлюку було вказано на серйозні 
недоліки в спортивно-масовій роботі. І хоч помічнянці на 
місці не організували раніше потрібних спортивних поє
динків. ми запросили їх на районні змагання.

Після цього В. Михайлюк, правда, подбав дещо про 
те, щоб у Помічній помірялися майстерністю тенісисти, 
шахісти, футболісти, легкоатлети. Протягом минулого 
року там оуло підготовлено близько ЗО спортсменів-роз- 
рядників. Це в той час. коли в Помічній є два штатних 
фізкультурних працівники. Та й комітет комсомолу по
винен був потурбуватись про організацію фізкультурно- 
масової роботи. Пло неї не велась розмова на засідан
нях комітету комсомолу.

А ось свіжий факт. В кінці січня ми проводили шахо
вий турнір. Запросили на змагання і помГчнянців. Ало 
вони не приїхали.

В.
голова Добровеличківського районного ко
мітету по фізкультурі 1 спорту,

* • •

Після цього листа В. Животовський сам завітав і 
до редакції, і знову коротко зауважив:

— Ми з свого боку допомагаємо помічнянцям. 
Але і їм самим треба проявляти більше ініціати
ви. І штатні працівники, і їх громадські інструкто
ри, комсомольські активісти мають спільно под
бати, щоб спортивно-масова робота там була на 
належному рівні. Та й товаришам з Знам’яиської 
районної ради ДСТ «Локомотив» слід частіше бу
вати в Помічній і цікавитись но лише звітами.

Ми приєднуємося до икї відповіді, товаришу 
Наговіцин!

.Чехословацький фахівець
В. Вншек робить прогнози на 
триваліший період. У журналі 
«Старт» вік опублікував резуль
тати свого статистичного аналі
зу досягнень легкоатлетів 1980 
року. Спираючись на динаміку 
росту світових рекордів з 1950 р. 
І на рівень 10, 20, 50 і 100 кра
щих результатів, він вважає, 
що I9S0 року рекорди світу у 
чоловіків будуть такими:

БІГ: 100 м — 9,75; 200 м •* 
19,45; 400 м - 43,1; 800 м,— 
J,43,25; 1500 м — 3,31,5; 5000 М 
— 12,57,0 — 13,02,0; 10000 м —
27.10,0 — 27,20.0; БАР’ЄРНИЙ 
БІГ: ПО м — 12,9 — 13,0; 400 м

Рекорди 
світу 
1980 року
— 47,G - 
ВИСОТУ 
диною

СТРИБКИ У
• 2,35; .3 ЖЕР-
- 6,78; В

ДОВЖИНУ — 8,90. ПОТРІМ* 
НИИ — 17,50 - 17,60; ШТОВх 
ХАНИЯ ЯДРА — 22,40 — 22,б0{ 
МЕТАННЯ ДИСКА - 73,0 — 
74,0; МОЛОТА — 79,0 — 80,0;
СПИСА — .0S.0 - 99,0.

ЖИВОТОВСЬКИЙ,

іюградському машинобудівному те^Гкум'|ЯІ" ■J"”'”* ’
СЄ.У--..Р.Ю „Іж X;,,,ь'

....................—
На знімку: волейболісти

на тренуванні в залі СК «Зірка».

Фото Г. ТОЛОКА. '
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• для допитливих

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
МАРШРУТ

• . І

Завершено наукову розробку генераль
ної схеми розвитку і розміщення про
дуктивних сил Радянського Союзу до 
1980 року. Вчені країни запропонували 
різні варіанти кращого розміщення но-' 
вих міст, промислових підприємств, сіль
ськогосподарських угідь, шляхи освоєн
ня територій з багатими природними ре
сурсами. ■ •

Прокоментувати цю схему кореспон
дент ТАРС Ю. Повокшонов попросив 
голову комісії по вивченню продуктив
них сил і природних ресурсів при Пре
зидії Академії наук СРСР академіка 
М. В. Мельникова.

— Наша країна, сказав учений, — е 
єдиною на земній кулі державою, пов
ністю забезпеченою всіма видами при
родних ресурсів. Більше того, вона зай
має одно з перших місць у світі за роз
віданими запасами ряду найважливі
ших видів мінеральної сировини.

За останній час стерто багато «білих 
плям»: зокрема, в європейській частині 
Радянсщіого Союзу — в Комі АРСР, 
Удмуртії, на .Україні — відкрито нові 
родовища нафти і газу.

Генеральною схемою передбачено приско
рений розвиток Східного Уралу, особливо Си
біру. Тут буде створено нові ’потужні палив
но-енергетичні бази, збудовано великі хімічні 
комплекси і металургійні комбінати, машнна- 
будівні заводи. Намічено збудувати великі 
нафтохімічні комплекси на Україні. Прискоре
но піде дальше освоєння багатющих родовищ 
залізних РУд Курської магнітної аномалії. -

Нові паливні бази країни забезпечать 
швидше зростання видобутку нафти і 
газу. Вже почато, наприклад, розвідку 
нафти на прибережних шельфах Льодо
витого океану. Вчені вважають, що у 
вічній мерзлоті буде виявлено невідо
мий раніше вид палива — твердий газ, 
що змерзся.

При розгляді планів дальшого роз-. 
витку європейської частішії СРСР не мо
жна не враховувати тієї обставини, що 
в цих «виходжених» місцях, безсумнів
но, можливі ще великі геологічні зна
хідки. Як приклад, можна назвати хоча 
б відкриття Оренбурзького газоносного 

району і білоруської нафти.

ВІТАМІНИ
НА ГІЛКАХ

Ні спеки, ні холоду не боїться ЧИ- 
ЛОН — невелике дикоростуче плодо
ве дерево, поширене в Таджикиста
ні. Воно росте на схилах Гіссарського 
хребта, де морози досягають ЗО гра
дусів, і в долинах, де буває 45-гра- 
дусна спека. Зустрічається чилон і в 
кам'янистих горах, де зовсім немає 
води. Учені встановили, що коріння 
дерева пробиває камені і дістає во
логу з великої глибини.

Ажурні дерева чилону особливо 
гарні влітку, коли вони вкриті зеле
ним блискучим листям і силою-силен- 
ною квітів з ніжним ароматом.

Плоди чилону досягають ваги в 20 
грамів. У них багато цукру, пектину, 
солей. Ягоди містять вітаміни і цінні 
речовини, якими з давніх-давен лі
кують нирки, печінку, простудні 38- 

У хворювання.

Ц АУКА про гравітацію має свою 
•“ славну історію, нерозривно пов’я
зану з такими видатними вченими як 
Ньютон. Максвелл, Ейнштейн,

Людство пильно слідкує за кожним 
кроком науковців, що вивчають тя
жіння. Чи існують хвилі гравітації? 
Яку структуру має поле гравітації? 
Які частоти та інтенсивність хвиль 
гравітації, що мають '/космічне поход
ження? Десятки хвилюючих уяву пи
тань...

Що ж є найважливішим на сучас
ному етапі в науці про гравітацію?

Звичайно, насамперед те. що за ос
танні п’ять років експерименти по 
гравітації значно наблизилися до тих 
порядків, що можуть дати конкретні 
результати. Сьогодні основним на
прямком експериментальних дослід
жень є спроба зафіксувати гравіта
ційні хвилі.

Відомо, то перші спроби «впійма
ти» ці хвилі були зроблені американ
цем Вебером. Спочатку схема його
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Погода

гато труднощів. Та коли ми твердо 
переконаємося, що відкрито хвилі 
гравітації, можна буде відповісти на 
інші, поки не розв’язані, проблеми 
гравітації. Можна вказати ще на ці
лий ряд фізичних експериментів, які 
сучасний рівень розвитку техніки ціл
ком дозволяє виконати.

Однак більш важливою зараз є роз
робка теорії поля гравітації, яка під
вела б впритул до нових експеримен
тальних схем і до найголовнішого — 
до управління цим полем.

Основні труднощі теорії гравітації 
Ейнштейна при порівнянні її з досві
дом містяться в тому, що в цій тео
рії дуже важко однозначно сформу
лювати поняття поля гравітації. 1 хо
ча є більше десяти різних означень, 
загально визнаного немає^ Існуючі 
означення залежать від обраної систе
ми координат і в деяких випадках до
зволяють «олівцем» знищити енергію 
поля гравітації. Ясна річ, така «мож
ливість» фізиків не влаштовує. Більш 

того, в останній час 
деякі вчені вислов
люються про те, що п 
теорії гравітації Ейн
штейна треба відмо* 
витися від самого по
няття енергії поля. 
Цс б стало своєрід
ною трагедією для 
теоретиків, бо вадто 
важко уявити поле 
без енергії і залишає
ться зовсім незрозумі
лим питання про 
квантову теорію поля, 

Можна було б на
звати цілий ряд тео
ретичних проблем, які 
стоять перед сучас
ною гравітацією, але 
для цього потрібна 
велика оглядова 
стаття.

Безсумнівно одне — 
головними є проблеми 
енергії поля гравіта
ції і побудови кван- 
іової грапідина.міки— 

розв’язані по цей день.

Одесити пишаються 
кальними деревами, що рос
туть у їхньому місті і при
крашають бульвари, скве
ри, парки. їх бережливо до
глядають, багато з них взя
то під охорону - як реліквії 
природи.

На Приморському бульва
рі здійнявся величезною 
кроною 150-річн'ий «пушкін- 
ськпй платан». Легенда го
ворить, що його посадив тут 
О. С. Пушкін під час пере
бування в Одесі.

Цікавими'є троє релікто
вих дерев гінкгб дволопате
вих, яким пішов сьомий де
сяток. Бонн ростуть на 
подвір’ї Державної науко
вої бібліотеки імені Горь- 
кого. Коли в позаминулому

році починали будівництво 
нового корпусу бібліотеки, 
дерева заважали, і їх вирі
шили пересунути на кілька 
метрів. Гінкго дволопатевий 
досить легко переніс «по
дорож» і вже торік дав на
сіння, використані на нові 
посадки.

150-річний черешковий 
зонтичний дуб росте біля 
приміщення оперного теат
ру. В сусідстві з ним —• не 
менш красиві його ровесни
ки — чотири платани.

Чимало є унікальних де
рев в Одеському ботанічно
му саду. Тут вам покажуть 
100-річну білу акацію. Де
рево потрапило сюди з Пів
нічної Америки. Ростуть тут 
і столітній тис ягідний та 
вічнозелений самшит, дере
вину якого називають «за
лізним деревом».

(РАТАУ)

нижи
АССУРІЙЦІ
ПЛЕМ’Я

ГРАВІТАЦІЇ
Олекшї Зіновійович ПЕТРОВ, 

академік АН У PCP, завідуючий 
відділом теорії відносності і гравітації 

Інституту теоретичної фізики АН У PCP

установки була такою: генератором 
гравітаційних хвиль є космос (без 
уточнении об’єкту, що випромінює ці 
хвилі), а детектором — Земля, як 
пружне, тверде тіло. Гравітаційна хви
ля, по ідеї, повинна була викликати 
поливання цього тіла. Однак за таких 
умов Вебер одержав негативний ре
зультат.

У другій серії експериментів Вебер 
змінює детектор. Тепер це нікелева 
болванка довжиною півтора метра, ва
гою близько 1500 кілограмів. Резуль
тат знову був негативний. Тоді Вебер 
обрав третій варіант. Була використа
на ціла батарея болванок, рознесених 
на тисячі кілометрів. Одна — конт- 
рольпа, інші — вимірювачі. Незаба
ром було одержано сенсаційне пові
домлення — Вебер стверджував, що 
зареєстрував хвилі гравітації. Якщо 
це відкриття дійсно мас місце, то йо- • 
го без перебільшення можна буде від
нести до видатних. Воно дало б змо
гу відповісти на ряд нерозв’язаних пи
тань сучасної теорії гравітації (що 

. такс поле гравітації? Як переноситься 
воно? Про які порядки частот та Ін
тенсивність можна говорити зараз? 
Які можливості побудови квантової 
теорії поля гравітації? тощо). Саме 
тому дослідження Вебера потребують 
найретельнішої перевірки, неоднора
зового повторення в різноманітних 
умовах. Фізики уважно стежать за 
розвитком цього питання, і треба по
бажати успіху в його розв'язанні.

У Радянському Союзі (група докто
ра фізнко-математичних наук Брагин- 
ського, кафедра коливань МДУ), 
можливо, вже цього року буде прове
дена перевірка експерименту Вебера. 
Відповідна установка вже монтується 
і майже готова. Обрано цілком кон
кретний генератор — батарея буде на
цілена на Крабоподібпу туманність, 
де можна передбачити наявність дже
рела гравітаційних збурень.

Зараз розробляється І Інша схема 
експериментів по гравітації: пропонує
ться використати як генератор і де
тектор дві кристалічні решітки (однп 
з них випромінює, друга — детектуе). 
На шляху реалізації таких дослід
жень, певпе, доведеться подолати ба-

задачі ці не . ___ ___ „___
На цьому шляху зроблені лише пер
ші розвідки. Так, М. О. Чернйков із 
Дубни побудував спінорні уявлення 
деяких фізичних величин у кривому 
просторі. Це важлива і цікава робота, 

1956 року англійський фізик і по
пуляризатор науки Артур Кларк напи
сав книжку «Риси майбутнь9го», де 
дап датовану таблицю наукових від
криттів у майбутньому. Так, він вка
зав, що 1970 року перші люди відві
дають Місяць. Це передбачення збу
лося. В тій же таблиці намічено, що 
у 2000 році будуть відкриті хвилі гра
вітації, а 2050 року люди зможуть 
керувати гравітаційним полем. Якщо 
повірити у це передбачення, то.учас
ники нашої бесіди стануть свідками 
відкриття гравітаційних хвиль, а їх 
найближчі спадкоємці будуть сучас
никами і другого відкриття. Саме ке
рування полем відкриє людству нове 
джерело енергії, яке набагато пере
вершує можливості керованого термо
ядерного синтезу на землі.

Крім того, керування полем гравіта
ції приведе до .створення нового виду 
зв'язку, практично не екранованого. 
Реальні п такому випадку найрізно
манітніші з . ----- ' '
невагомий літак тощо.

В нашій сьогоднішній 
подолання сили гравітації втрачається 
понад ЗО проценііп енергії. Якщо ж 
’.нищити або зменшити всі витрати— 
ми одержимо додатковий енергетич
ний запас. * '
І — в теоретичному плані, поки не 
буде вивчена гравітація — неможливо 
одержати правильну фізичну картину 
природи, неможливо розв’язати май- 
складиіші проблеми теоретичної фі
зики.

Відділ теорії відносності гравітації, 
який я очолюю, нині формується, І, 
треба думати, до нього охоче піде 
молодь. Наука про гравітацію на по
розі відкриття нових фундаментальних 
законів, а це завжди приоаблює енту
зіастів.

застосування о техніці —

техніці на

(??) Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Лунвчарсьяого, 36 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45’3$, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор« 

ту — 2-41-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 0Ï04Î.

Невідоме плем я світло
шкірих індійців виявлено в 
джунглях штату Амазонка. 
За повідомленням газети 
«Жорнал ду Бразіл», пред
ставники національного 
фонду бразільських індій
ців, які обслідували 
район, заявили, що 
прохідних джунглях 
знайшли кілька не позначе
них на корті індійських по
селень, розкиданих по бе
регах річки Бакажа. Дослід
ники налічили близько 500 
індійців цього племені. 
Причому, їм вдалося поба
чити лише 
з'ясувалось 
ні старанно 
жінок і дітей. Чоловіки 
світлолиці, невисокі 
зріст, кремезні, у них руді 
бороди. Вони носять лише 
пов'язки на стегнах.

Індійці займаються виготов
ленням примітивних виробі» з 
глини, виточують з каменів 
зброю для полювання і деякі 
сільськогосподарські Інструмен
ти. їдять вони кукурудзу, ма
ківку, чорний перець і земляні 
горіхи, які вирощують на неве
ликих оброблюваних ділянках.

Індійці говорять мовою, 
яка не схожа на 
відомих говірок 
Учені охрестили 
цього племені

цей 
в не- 
вони

чоловіків і, як 
пізніше, остан- 

переховують

жодну з 
індійців, 
індійців 

«нижніми 
ассуріні» за назвою району
джунглів, де вони живуть.

Незваних гостей індійці 
зустріли дуже дружелюб-

Сьогодні перед
бачається мінлива 
хмарність, місця- 

.ми слабкий сніг.
Вітер західний, 

•помірний. Темпе
ратура повітря від 
І до 6 градусів 
морозу.

14 — 15 
хмарна 
ІІЄННЯМІІ 
МІСЦЯМИ 
опади, 
туман, 
хідвнй. ___ ____
до сильного. Тем
пература повітря 
від мінус Б до 0 
градусів.

дасть. (К). 20.30 — Програма 
«Час», (М). 21.00 — «Ві>( з’їз
ду до з’їзду». «Таланти твої, 
Україно». (Дніпропетровськ). 
21.45 — Художній фільм «Зу
стріч біля старої мечеті».’ (К),' 

ПОНЕДІЛОК. 15 ЛЮТОГО 
ПЕРША ПРОГРАМА. над - 
Телевісті. (К). 11.10 — Фільм- 
спектакль «Сватання на Гон- 
чарівці» (К). 16.25—Для юна
цтва. «Ровесник», (Донецьк). 
17.10 — Республіканська фізи- 
ко-математична школа. (К) 
17.40 - Телевісті. (К). 18.00 — 
Назустріч партійним з’їздам. 
Телефестиваль художньої са
модіяльності. Звітує Бобри. 
шопКИЙ ^аЙОН- • (Кіровоград). 
ом ~ ”ро,рама «Час». (М). 

ігТя КолЛ«СН?е небачен
ий. Кубок СРСР з хонея Фі
нал. «Спартак» (М) — ‘СКА

І — «Ве
но». Звіту« Житомирська *об« спектакль «Сватання на Гой- 

тмю’*<К)'23,05 ~

’6 ЛЮТОГО, ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11,10 Теле- 
іюіі ЛНовг.<Л’°,д великий». 
(К). 11.35 - Шкільний екран, 
фізика для учнів Ю-го класу. 
«Фізичні основи радіозв’язку 
та радіолокації», (К) 12 ю -У 
Іу»°ЧЮппФ,ЛЬИ ■,М’ЧМ зако- Ну». (Кіровоград). 16,10 - Ня. 
^»»»"^Чи^іиві.’іщіу оборону

Бесіду записав О. ЯРОМЕНОК.

лютого— 
з прояс- 

погода, 
слабкі

ожеледь. 
Вітер за
пон ірпн II

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 14 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.00 - 
«Грай, маленький музиканте», 
(Чехословаччнна). 12.30 — «Му
зичний кіоск». (М). 13.00 —
«Для школярів «Шхуна «Фан
тазер». (Дніпропетровськ). 
13.30 — Для молоді «Спектр». 
(Львів). 14.15 — Для школя
рів «Вигадники». (К). 14.45 — 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (М). 15.15 -- Програма 
передач. (К). 15.20 - «Запро
шуємо на усмішку». (К). 16.05 
- Мультфільм. (К). 16.15 -
«Петро Перший». Художній 
фільм. II серія. (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.05 т- Концерт, 
(М). 18.35 — Кольорове телеба- 
ч?нии. ніномандрівни-

,9’30 ~ Кіножурнал. . —■;.....- v-ч
(К). 19.45 — «Від з’їзду до (Ленінград). В перерві — «ис. 
з’їзду». «Таланти твої, Украї- л“4”1 здобутки». 21.45-ф|льм- ІІЛ» ЛАГ*..__  * — ГПРУТЗЦчі > .__

«МОЛОДОМ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

«Невидимий, але ірізпий 
р°г*- (Кіровоград). 10 
’Світ твоїх захоплень».

~ Телешєті. (К). 
ix.w — Програма передач. (Кі- 
Р°®огІ’аД>- 18.05 — Для шко
лярів. Фільмн-казкн Б. Захо
жий?' 18,30 ~~ Ленінський 
19 00 Р-ТТе,пж?ІЛЬЙО,і(в- <М>'

Ж'Ж’,.,“’
3-я rill’3, £роки П’ятирічки», 
(К) МОП 1’Л^ди',а 1 прогрес»* 
НОТ сампя^ Кон.перг академій- 
nein хорової на»»V мК П 01 падсьь-ого Інстнту« 
(На РеДиПКіНа‘ (Кіровограді* 
чепня) 201б Ка”пЬ*Є 1елеГ,а* 
ііубліканґк™.“’ пР°П)ама Рес« 
(Кї 21 по П телебачення. 
(М) 2И0~ П№мп в‘,8С’’ 

воірад).,Ч’"М зако’>^' (К,р<*
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