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КВІТИ— 
КІНОМИТЦЯМ

Незвичайне пожвавлен
ня панує нині в будин
ках культури, сільських 
клубах Олександрійщи- 
ви. Заклопотані, схви
льовані обличчя органі
заторів: потрібні квіти, 
незважаючи па те, що 
на градуснику мінус 25. 
Бо саме квітами, цим 
найприємнішим дарун
ком, вирішили одександ- 
рійці вітати довгожда
них гостей.

Цікаві, багаті на вра
ження зустрічі чекають 
учасників фестивалю. А 
зустрічей буде чимало,

Перша — з колгоспника
ми села Куколівки. Во
ни прийматимуть артис
тів у красивому, нещо
давно збудованому Бу
динку культури,

Наступного дня —зу
стрічі з робітниками рад
госпу «Комінтерн». І най
перша — з обслуговую
чим персоналом молоч
нотоварної ферми.

А потім — розмова з 
студентами зооветери
нарного технікуму. Сту
денти повідають гостям 
про здобутки в навчан
ні, про свої враження з 
приводу переглянутих 
фільмів.
1 на закінчення—знову 
квіти;- Квіти — RÎnvM-m- 
цям.

А. ПЕТРЕНКО.

Сьогодні серця ноао- 
українців переповнені
чеканням учасників
Другого кінофест и в а- 

' лю українських радянсь- 
. цих фільмів, присвячено- 

■ то 50-річчю утворення 
СРСР.

Гостей вітатимуть кол
госпники села Комишу- 
ватого.. Кіномитці побу- 

і-вають в бригаді прослав, 
/іеноіо механізатора, дві
чі Героя Соціалістичної 

1 Праці О. В. Гіталова. Тут 
'вони ознайомляться з 
новою сільськогосподар
ською технікою, з підго
товкою її до посівної 
кампанії. Гості оглянуть 
макет нового Комишува- 
того, проект забудови 
села одержав високу 
оцінку на виставці ы Ки
єві.

Наступний день, 22 
І січня, обіцяє бути ще ба* 
■ гатшим на зустрічі, Кіно- 
! режисер С. М. Цибуль-

ГІТАЛОВЦІ 
ЧЕКАЮТЬ
ГОСТЕЙ
ник, кіноактриси З, М. 
Кирієнко, В. П. Гришоні- 
на, М. Г. Булгакова, кі- 
цэактори М. М. Крюков, 
І. Я. Гаврилюк приїдуть 
цього дня в село Рівне. 
Тут в колгоспі «Світа
нок» вони побувають в 
історико - краєзнавчому 
музеї, в будинку-музеї 
відомого українського 
письменника І. К. Мики- 
тонка.

Того ж дня трудящі 
райцентру в Палаці куль
тури «Ювілейний» зу
стрінуться з виконавця
ми головних ролей кіно
стрічок «Відвага», «Інс
пектор карного розшу-« 
ку», «Далеко на заході»»

наступному номер!)
На фото: вгорі — виступає 

голова Комітету по нінематографії 
при Раді Міністрів УРСР С. П. 
Іванов, внизу — зустріч гостей в 
аеропорту.

УРОЧИСТЕ
ВІДКРИТТЯ

Другого народного фестивалю 
українських радянських фільмів 
відбулося увечері 17 січня.

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
17 січня. Срібнокрилий АН-24 

підрулює до перону Кіровоград
ського аеровокзалу. На гостинну 
кіровоградську землю сходять 
представники радянської кінема
тографії: актори, режисери, кіно
знавці, які візьмуть участь у про
веденні Другого обласного на
родного фестивалю українських 
радянських кінофільмів. Гостей 
зустріли члени бюро обкому та 
міськкому КП України, члени ви
конкомів обласної і міської Рад 
депутатів трудящих, члени облас
ного оргкомітету по проведенню 
кінофестивалю, представники гро
мадських організацій.

— Хай щедрість врожайного 
степового краю надихає «ас на 
створення нових високохудожніх 
творів, хай всі дні, які проведе
те ви серед трудівників Кірово- 
градщини, будуть для вас приєм
ними і щасливимиї — такими 
словами закінчив свою промову

секретар обкому партії Д. С. Си
волап.

Хліб-сіль, сніп колосистої пше
ниці та квіти підносять найпочес- 
нішим гостям... Керівник делега
ції, голова комітету по кінемато
графії при Раді Міністрів УРСР 
С. П. Іванов, від імені кіномитців 
подякував за щирі побажання, за 
теплий і гостинний прийом,

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
для працівників газет, радіо і те
лебачення відбулася теж 17 січня, 
її відкрив секретар обкому КП 
України Д. С. Сиволап. Він пред
ставив журналістам дорогих гос
тей: голову Комітету по кінема
тографії при Раді Міністрів УРСР 
С. П. Іванова, режисерів Л. Ф. 
Бикова, Л. М. Осику, О. Ф. Швач
ка, М. В. Толмачова, акторів 3. М. 
Киріснко, М. М. Крюкова, К. Є. 
прупенніпижу, 'і. -а. »=.—___-
ву та інших. Побажав їм плідних 
зустрічей.

С. П. Іванов познайомив із здо
бутками кінематографістів, випо
вів на питання.

В роботі прес-конференції взя
ли також участь заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чабаненко, 
зав. відділом пропаганди > агіта
ції обкому КП України О. К, 
Піскунов та інші відповідальні 
працівники обкому партії і обл
виконкому.

ВСІ- НА КРОС
Нарешті в нашому степу за

сніжило. 1 вже після першого 
снігу, за містом і селом, понад 
виярками, в гаях, па високих 
берегах річки з’явилися лиж
ники. В Кіровограді пробу 
майстерності на засніжених 
стежках зробили студенти ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування, 
школярі, робітники ’ заводу 
тракторних гідроа г р е г а т і в. 
Лижники промчали алеями 
дендропарку, міського саду, в 
гаю ІІовомиколаївки. Поки 
що це перші тренування, пер
ші- поєдинки. Із Знам’янки, 
Ульяіювки та Світловодська 
надійшли повідомлення, що 
на лижі вирішили стати де
сятки юнаків та дівчат, які 
беруть участь в поході по 
місцях слави своїх батьків. 
Учні сільськогосподарського 
технікуму з Дмитрівни мають

побувати в більшості ^іл Зна- 
м’яиського району. Старти і 
знову старти...

Але найбільш масовими бу
дуть змагання на засніжених 
трасах за програмою респуб
ліканського профспілково-ком
сомольського лижного кросу, 
який оголошено спільною по
становою секретаріату Укра-. 
їнської республіканської ради 
профспілок, секретаріату ЦК 
ЛКСМУ та Комітету по фіз
культурі і спорту при Раді 
Міністрів; Української PCP. 
Крос проводиться з метою за
лучення . до занять зимовими 
видами спорту широких мас 
трудящих, учнівської та сту
дентської молоді, поліпшення 
масової фізкультури та спор
тивної роботи в колективах 
фізкультури, в спортивних 
клубах. Під час кросу юнаки 
та дівчата краще підготують*

ся до складання вінськово- 
спортивного екзамену, скла
дання нового комплексу ГПО.

До участі в кросі допускаю
ться робітники і службовці, 
члени їх сімей, учні і студенти, 
люди різного віку.

Па першому і другому ета
пах триватимуть змагання а 
колективах фізкультури під
приємств, колгоспів, учбових 
закладів. Потім поєдинки в 
містах, районах, також в об
ластях між збірними команда* 
ми районів та міст, галузевих 
комітетів профспілок. А 26 
лютого фінал республікансь
кого лижного кросу в Сумах.

До змагань мають підготу
ватись терміново в колективах 
фізкультури, в спортивних 
клубах. Спортсменів варто за* 
безпечній лижами, костюма
ми, іншим інвентарем. В го
товність слід привести спор*

тивиі бази, визначити чітко 
маршрути, по яких вирушать 
в дорогу лижники. Під час 
кросу повинні працювати без
перебійно прокатні пункти, на
зустріч спортсменам з своїми 
послугами мають йти праців
ники торгівлі.

Старти кросу варто органі
зовувати як спортивні свята, 
під час яких доцільно влашто
вувати змагання з інших ви- 
дів спорту, ігри, катання на 
санах і ковзанах. Це сприяти* 
ме оздоровленню найширшнх 
мас населення області, залу
ченню до занять фізкульту
рою і спортом ще більшої 
кількості юнаків і дівчат.

Отже, профспілково-комсо
мольський .крос кличе на стар
ти всіх. Вас. друзі, чекають 
засніжені скверн і парки, гаї 
І ліси. А ще — бадьорість 
І гарний настрій.
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„МОЛОДИЙ /КОМУНАР" 18 січня року.

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

8A НОВІ
ТИТУЛИ
|а1 АШ цех образно можна но- 
• " звати колискою нових моде
лей. «Добро» на масовий пошив 
жіночих зимових і демісезонних 
пальт надходить від експеримен- 
тальників. Тож відповідальність 
лежить на нас досить відчутна, і 
про брак у роботі не може бути 
й мови. - • -

Минулий рік показав, що в 
цьому плані у нас позиція насту
пальна — народились і тривають 
корисні починання, такі, якими й 
похвалитись можна.

На честь XXIV з'їзду КПРС в 
цеху розпочався масовий раціо
налізаторський рух. Лекальники, 
ебміловники, лаборанти за крес
леннями чи вже при розкрої та 
пошиві відшукували резерви еко
номії. До фабричного бюро ра
ціоналізації і винахідництва в ті 
дні надійшла пропозиція комсо- 
молок-лекальниць Люди Плато- 
н-ової І Ганни Гоцалюк. Для дріб
них деталей моделі вони .пропо
нували виготовляти металеві ле
кала замість картонних, як було 

- до цього. Подовжується строк 
служби лекал і економиться еід-

Від 60' членів ВЛКСМ Кіровоградської швейної фаориш 
нп XXVII комсомольську конференцію міста було делеговано 
15 чоловік. Це кращі представники робітничої і творчої мо
лоді одного в найбільших підприємств міста. І. як кращих, їх 
уповноважили розповісти делегатам про найцікавіші справи 
комсомольців. Л їх чимало вже на рахунку.

Цими днями наш кореспондент побував на фабриці і зу
стрівся з секретарем комсомольської організації експеримент 
тильної цехи Оленою ВОЛОШИНОВОЮ. Ось що вона роз
повіла про найважливіші діла в комсомольській практиці 
своїх товаришів.

картон. За рік нозозве-повідно картон. За нововве
дення дало економічний ефект в 
228 карбованців.

На перший погляд нескладна за 
своєю технологією пропозиція ком
сомолок Тамари Ярошенко і Алли 
Кановської дала змогу виоільнити 
одну робітницю (врахуйте, що озсь» 
штат цеху — 43 чоловік). А секрет 
зводиться до заміни машинного 
способу кріплення бортовки клеє
вим.Без перебільшення можна сказа
ти що у фонд комсомольської но- 
пилни фабрини наші дівчата оио- 
сять хороший вклад. Зважте таке 
співставлення: із дев’яти комсо
мольців, що стоять на обліку а 
цеху, шість — раціоналізатори. 
І до того ж пошук нового для них 
не вчорашній день, а їх сьогодні.

До цікавих справ в комсомоль
ському житті я б віднесла і нову 
для нашого цеху форму змаган
ня на кращого по професії серед 
молоді. Ще обговорюючи Поста
нову ЦК КПРС «Про дальше по
ліпшення організації соціалістич
ного змагання», подумали: а ЩО 
ми, в наших умовах, можемо за
пропонувати у відповідь? Вирі
шили від. загального змагання на 
кращого по професії перейти до 
більш конкретного — змагання 
на кращого лекальника, кращого

обмїловника та кращого лабо
ранта (віідпозідно до відділів це
ху). Обрали для підбиття підсум
ків спеціальну комісію, розроби
ли умози змагання. 8 листопаді 
вже вдруге засідала ця комісія. 
Кращою серед лекальниць була 
визнана Гаяна Гоцалюк, серед 
лаборантів — досвідчена робіт
ниця, майстер «Золоті руки» Віра 
Вікторівна Синейчук, серед обмі- 
ловниць, хоч про себе якось не
зручно говорити, ---  Я.

Три місяці в цеху йде напру
жена боротьба за нові титули 
«кращий...». За цей час, відчува
ється, якось усі підтягнулись, на
магаючись не відстЕ-зати в роботі 
від переможців змагання. Вироб
ничий план цех виконує щоміся
ця на 116—-118 процентів, а кращі 
члени колективу доводять свій 
нормовиробіток до 150 процен
тів.

ВІД 
іфї

_ нашої цехоаої комсомолії на 
конференцію ми послали заступни
ка секретаря комсомольської орга
нізації фабрики Людмилу Душину 
та відповідальну за культмасову 
роботу в цеху Тамару Ярошенко, 
їм було що розповісти про цікаві 
спрази енспориментальнинів.

І в росяні світании, І а зимову холоднечу ви можете зустріти на трасі комсомольця 
Григорія Резута . Він працює шофером в колгоспі Імені Дзержннського Компанії аськогр 
району. Добре працює. На перевезенні хліба в своєму господарстві він зайняв друге місце, хоч 
змагатися довелося із більш досвідченими водіями. . • .. .

Нещодавно правління колгоспу придбало нову ’машину-бензовоз І закріпило п за Реву- 
том, як за одним з кращих шоферів. . - >• - Фото В. ЦВЯХА.

оввкявжзам«ОСНОВИ так називається Навчальний ____ ___ _
системи політичної- оезітн молоді (нидапниці 

, ЦК ЛКСМУ «Молодь», .19.71 рік?334 стор. .ЦІ 
69 коп.), що вийшов з друку.

Ця книга допоможе . молодим трудівникам 
, ознайомитися з законами розвитку та принци- 

ЖІЯп^^^г^'пИрЖмШ ЖЖГпрО- 
блем розвитку' народного господарства; Це- ду- 

т«*птт/ап/ітг«гі ' >ко важливо. Адже широка і дійова участь у 
ККііПІІМІНИ»— Підвищенні ефективності .суспільного вироб- 
шііипишіііи" ництва, у прискоренні 'темпін розвитку нашої

«и«« і економіки — одне з основних завдань, постав-

іСОЦІАЛІСТИЧ-ної
посібник для явних Комуністичною партією нашої країни, 

тзо •• яісі основні принципи господарського роз-^ 
>Іна рахунку, що таке ефективність виробництва, як 

. застосувати моральні та матеріальні .стимули, 
— для .підвищення продуктивності праці, як .ціка

віше спланувати .позаробочий і вільний иал тл деисгіо піших важливих питань висвітлюється 
у цьому посібнику.

■ видання незабаром з’явиться на полицях 
книгарень і, як основний підручник, стане в 
пригоді слухачам гурпсіз комсомольської по
літосвіти, пропагандистам. комсомольським 
працівникам та активістам.

А
Ґ

ШАЛЕНИЙ СВІТ

:

І

Громадськість Швеції висловила різкий протест проти спроб 
демонструвати кінострічку «Зелені берети* □ Стокгольмі. Фільм 
було знято з екрану. В зв’язку з цим газета «Ню даг» опублікува
ла статтю Матса Ербрінка, в якій викривається роль «зелених бе
ретів* о агресивних планах американського імперіалізму.

Агентство преси Новини пропонує увазі читачів скорочений пе
реклад цієї статті.

Р-'І А ПОЧАТКУ п’ятдесятих ро- 
“ а ків державний секретар 

США Джон Фостер Даллес ор
ганізував атаку проти сил соціа
лізму у всьому світі. Його брату, 
Аллену Даллесу, доручили з 1952 
році з межах «стратегії відштов
хування» створення спеціальних 
формувань, що стали називатися

• «зелені берети». Спочатку їх яд
ро.складало приблизно 1800 чо-

• ловік — збіговисько відчайдуш- 
: ,них головорізів. Для прикладу

розкажемо про двох «ідеальних 
служак» цих формувань спеці
ального призначення.

Фріц Шарне — 
! ор гітлерівської і 
■ себе за одного
«Птлерюгенда».

Свен Коніц, 
проти Радянського Союзу в скла- 

•ді націстської армії на Східному 
фронті. З «зеленими беретами» 
він зустрівся вперше в пивному 

; барі з Західній Німеччині під 
час’ бійки. Це було з середині 

і п’ятдесятих років. Сьогодні він 
— капітан «зелених беретів». Во
єнне керівництво вважає його 
«ідеальним офіцером спеціаль
них частин».

Підбір людей з таким минулим 
нерідкість. Завдання «зелених 
беретів», саме в тому ,й . полягає, 
щоб готувати і здійснювати 
контрреволюційні огіераціі; « 
усьому світі, Джон Коннеді 
конкретизував у 1962 році при
значення «зелених беретів» з аг
ресивний стратегії США: «Вони

І

- колишній мей- 
армії. Він вида« 

з засновників

фіни, боровся

не солдати а звичайному розу
мінні, а -призначені для політич
ного, пропагандистського ведення 
війн-и з використанням партизан
ської тактики».

Основну підготовку частини 
спеціального призначення прохо
дять у Форт-Бразі в штаті Пів-

«

II

і

. нічної Кароліни. Програма занять 
включає навчання шпигунству, 
катуванням, саботажу на цивіль
них підприємствах. Особлива ува
га приділяється обробці прийо
мів психологічной. війни, мета 
якої — впливати на союзні’ та 
нейтральні народи з метою ви
користання їх в імперіалістичній 
політиці США. ( г

Всі «залені берети» проходять 
підготовку в повітряно-десантних 
військах. Вони, як правило, во
лодіють іноземними мовами: Це 1 
необхідно на допитах-. .

Дональд Дункан, колишній сол
дат спеціальних частин, що порвав 
з ними, розповідає тане про тре
нування у Форт-Бразі:

— Нас вчили, як треба матувати, 
наприклад, тривалий час капати 
холодною й гарячою водою на ви
сок людини, рвати кліщами най
більш чутливі частини людського 
організму. Керівництво спеціаль
них частин вчило нас й інших, 
більш варварських методів. Коли 
ми запитали, чи дозедеться нам 
застосовувати ці методи, нам від
повіли: «Ми не можемо наказувати 
офіційно...». •-

Ниві у Форт-Бразі 3 тисячі чо
ловік проходять підготовку а 
«спеціальному воєнному центрі».

У «зелених беретів» зеликий 
послужний список. Всюди, де ви
никає загроза інтересам імперіа
лізму США, там з’являються 
агенти ЦРУ і разом з ними «зе
лені берети». Так було, напри
клад, у Гватемалі з 1954 році, 
під час десанту на «Плайя Хірон» 
в 1961 році.

Частини «зелених беретіз» роз
міщені по всьому світові. Так, ба
гато сотень цих головорізів «ді
ють» в Південному В'єтнамі, Ла
осі та Камбоджі, 400 чоловік зна
ходяться з Таїланді, 800 — в зоні 
Панамського каналу.

В 1961 році «зеленим беретам» 
було доручено організувати теро» 
рнстичні банди для ведення бо
ротьби проти сил Національного 
фронту звільнення Південного 
В єтнаму. Капітан Бренді Мартел 
розшукав для цього підхожих лю
дей. його роботу по набору «ре
крутів» описав один американ» 
сьний репортер а журналі «Тайме»: 

і «Бренді знав, > що являє собою 
в язниця в Сайгоні. В нього виник
ла Ідея завербувати мільна десят
ків молодих злочинців. Він зібрав 
близько ста чоловік — злодіїв, 

’ фальшивомонетників, продавців 
наркотиками І д. «Зелей| б в, 
ти» навчили цих покидьків вбива. 
ти і налічити вказаних їм осіб, 
Таним чином американські части. 
йгет;«ГА1и".?,'р""“у»лі- 

-.і ./ ... АПН.
-гсч («Ню даг»).

З УСІХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ
Книги з найрізноманітніших галузей знань випус- ’ 

«аьвидавництво «Наукова думка». Суспільно-політич
на, toihIuuj і /іїгература видавництва
відображає новітні досягнення великого загону укра
їнської науки — вчених Академії наун УРСР.

Вийшов з друку і розісланий замовникам анотова
ний тематичним план наукової літератури, яну випус
тить видавництво протягом 1972 року. Загалом вййде 
у світ понад 350 монографій, досліджень, наукових 
розвідок та інших праць.

Видатною подією в житті радянського народу став 
XXIV з'їзд КПРС. Перед вченими партійний форум 
поставив нові завдання в справі розробки актуальних 
проблем комуністичного будівництва. В плані видав
ництва літератури по пропаганді рішень XXIV аЧзду 
партії відведено чільне місце. 8 цих книгах -висвіт
люються основні питання економічної політики партії 
на сучасному етапі, провідна роль технічного протре
щу в підвищенні рівня - суспільного виробництва чхзще.. 
Конкретні шляхи зростання суспільного виробництва 
аналізуються в брошурі О. О. Храмова «Джерела вро
стання суспільного виробництва в новій п’ятирічці». 
Теоретичні питання, суть, ■ принципи I методи управ
ління виробництвом висвітлюються в праці Вишнев- 
ського й. А., Федорищввої Л. І., Ганжі Л М. «Е не ко
мічні проблеми наукового управління соціалістичним 
виробництвом». Основні принципи створення автома
тизованих систем техніно-економічного планування 
викладаються □ колективній монографії «Автоматизи
рованная система технико-экономического планирова
ния». Важливим питанням, що стояли на порядну ден- 
н2чепГапТтМ°Г-? *°°УМУ» присвячуються книги Веде- 
ничева П. Ф. «Земельные ресурсы Украинской ССР и 
их хозяйственное использование». Козлової ТА «Енономічна ефективність капітальних вкладень в осушення земель на Україні» та інші. о’<лаД9нь ° 

радянський народ відзначатиме а 1972 році 
ян велике свято дружби 50-річчя утворення СРСР До 
цієї дати у «Науковій думці» вийде ряд праць □ яких осягається шлях, пройдений н^родами-брат’ами Ъа 
"■ввіку. внесок нашої республіки в зміцнення Зі 
дружби і братерства. Це. зокрема, праці Таранові 
А. П. «з0 років Союзу Радянських Соціалістичних Рес* 
публік», «Розквіт Радянської України а Япятміі? ДіЇрї 
народів СРСР» (колектив авт.). Бабія В Союз PCP 
І роль Унраіни в його утворенні», Терлецьног^ в м

в соціалістичному r.vrnink/’тп ^ / і національне
«"Т- 

тнЯпро° 25афІччдаз3пняНнавадже>нмто аа°то »гада- 
інсьного письменника-філософа XVIi|M<~™!<H<>rO Унра* 
рія Савича Сковороди Вийде його ітш£’-т°ЛіТТН ' Рмго' ■ ратурні твори» та повне зібрання' тзоЫп «Т™ <<Л'гв' 
(передплатне видання), а тамоХ 22» У Д*?х томак 
Л. Є «Григорій Сковорода» таГХектиХ 
ня «Філософія Григорія Сковороди» досліджвн-

Продовжуючи традицію — готчаати 
академічні видання українські»«- nu—Лля читачів 
синів, видавництво оголошує пе»ввіП«’’СМ*еинИків'нла' зібрання творів СтепанаХдтнсьноРоАУ Да тР“™мне

дУв«МТіксим ИРИЛИИЦТ°° п?>опо- 

них зе язків», Пональчуна Ю г* фінських літератур- 
'ню.ЛОЛЬжиУчас,,,>",у 

ї»?2ïDo’?<"i<ynff 7ТО^и>яно?ИЙ
ДРУКУ ’"<?рДй?р/ 

Містить понад 100 тисяч сл’іаvKD,Yït?tHe ,видання, яке 
мови, включаючи географічн/ и=,”СЬКо‘ літературної 
українські імена та імені по батьнп»: МаипоширОНіші 
®т‘А*н< нерозкладні словосполученняв|’ а також деякі труднощі для написання. Учення, що становлять 

Значну питому вагу v пплиі -ЇІ2;^ІЄматична ‘ те*нІчна, МІГммДла®И’^тва має Ф>'зи- 
й 6—— 

му%ваотажНМГИ’ Пк‘ передбачено виУп"Лані 1972 рои* 
«егою. »«»ї.’зХйТІ

трісне пановані нниг" і >а“»«и,й'7ва.тииА<;п*оР“у=«™ 

редактор вядазнвцтва кн"УковаДад™>:



-------  18 січня 1942
К АН1КУЛИ — це- ВІЛЬ» 
1 ний час, По-різно
му проводили ЙОГО ДІТИ. 
Вихованки школи № ЗО 
сестри Таня І Наталка 
Івахи, наприклад, як а 
рідний дім ішли до об
ласно? станції юних на
туралістів на традиційне 
свято врожаю.

Вже котрий рік завж
ди разом сестри. І непо
гано зарекомендували 
себе як в трудових буд- 

і нях юннатів, так і на свя
ті. Старша — Тетяна, ви
явила неабиякі організа
торські здібності. Вона— 
ведуча на святі. Не від
стає від неї і Наталка 
яка гарно співає. -

Кожному святу пере
дує велика підготовча 

І робота. Дівчата поспі
шають. Потрібно і себе 
зорієнтувати у відповід
ній обстановці, і своїм 
молодшим співучасни
кам раду дати.

Свято цього, року незви
чайне. Дарунки осені де
монструватиме зима. За
раз, коли морозом стяг-« 
ло землю, зеленому лис- . 
точку радий. А тут, в од- 

I ній із кімнат станції, се
ред в’юнкої зелені, слі
пучо-білих кал та полу
м’яної герані, у вазо» 

I. нах, — снопи пшениці, 
експонати соковитих пло
дів, овочів, які розмісти
ли юннати.

Одинадцята година. 
І Святково прикрашена 
І зала. Піднесений наст- 
I рій, радісно збуджені 
І обличчя.- В президії — 
| • почесні гості, кращі юн- 
I нати. Серед них — Ге- 
І рой Соціалістичної Пра

ці, бригадир тракторної 
І бригади В. П, Мельни

ченко, голова колгоспу 
І імені Ульянова Кірово- 
I градського району І.ТІ. 
І Ткач, біолог школи № 18 
І О. А. Таранг військово- 
■ службовець І. Ф, Абра- 
I мов, засновник станції 
І юннатів С, А. Тюрін.
І Діти гаряче вітають 
І гостей.

року •=—=-=—=»
— Рік 1971-й, — гово

рить директор станції 
юних натуралістів С. К. 
Швець, і- був знаменний, 
як для всіх людей, так ( 
для нашої .станції.

Світлана Кнрилівна роз
повідає про велике зна
чення позанласної робо
ти в найрізноманітніших 
гуртках станції, а їх аж 
48. Характеризує роботу 
керівників груп гуртків, 
підкреслюючи при цьому, 
що головне у роботі стан
ції — зв’язок зі школою, 
дошкільними закладами. 
1 ян приклад наводить, 
що керівник гуртка квіт
никарів Галина Сергіївна 
Пінашова допомогла двом 
дитячим садкам організу
вати куточки живої при- 
&оди. Д улюбленець дітей

. І. Загреба, один Із до
свідчених організаторів

. 1—Ой снопе, снопе, 1 
виріс ти о полі,

Будемо мати хліба
ДОВОЛІ.

У юннатів справ чима
ло. Кожен розповідає 
про роботу в своєму 
гуртку. Обіцяє вчитись І 
трудитись так, щоб ними 
гордилася школа і Бать*, 
ківщина-мати,

— Я, як Гіталов!
— А я — як Гаганова,
І знову виступи.
— Оцю зірочку, мої лю« 

61, — звертається до юн
натів В. П. Мельничен
ко, — я заробив на буря
ках. Добра традиція у вас 
з’явилася: вчитися І тру
дитися.

Біолог школи № 18 
О. А. Таран закликає юн

натів любити і оберігати 
природу, прймножувати 
її багатства зеленими на
садженнями, боротися із 
браконьєрами.

— В свій час, — гово
рить Іван Федорович Аб
рамов.. — я тож починав 
у гуртку Василл Іванови
ча Загреби. Рони навчан- 
ня І перебування на стан
ції залишилися для мене 
дорогоцінним снарбом. 
Тут я навчився любити 
природу, вирощувати кої
ти, нролів, одержав еле
ментарні навики в гуртку 
механізаторів.

— За успіхи в праці, — 
говорить голова колгоспу 
Імені Ульянова І. п. 
Ткач, — 12 наших кол
госпників відзначені уря
довими нагородами.А ви
росли оони Із таних же 
пн І вя, юні друзі.

; — Свято радує но 
тільки молодих, в й та
ких дідусів як я, — ус
міхається засновник стан
ції Сергій Олександро
вич Тюрін.

л. ДОН,
М. Кіровоград.

Тетяна ІВАХА вручає хліб-сіль В. П. МЕЛЬНИЧЕНКОВІ. Фото В. Ковпака.

яМОЛОДИЙ КОМУ НАР"
роботи з наймолодшими 
школярами, відзначився 
в операції «Шевченків
ський сад». Навчальним 
закладам області І за 
межі її, в Казахстан, де 
відбував заслання Тарас 
Григорович Шевченко, 
надіслано 500 посилок Із 
насінням квітів, саджай» 
ців.

Вбігають юннати. По
чесним гостям, роботя
щим рукам на вишивано
му рушнику вони дару
ють хліб-сіль, живі кві
ти та пристрасне, за
пальне слово.

—• Я, золотий урожай, 
Мною славиться край.

А я, —. горох, я
з полів, 

А ми — бурями- 
цукровики.,«

——— 3 стор» —

ВІД ЦЕХУ— 
ДО КЛАСУ

Ми, вчителі шкіл робітни
чої молоді, визначаємо дг.С 
категорії наших учнів. Од
ні, з певних причин на 
одержавши середньої осві
ти, прийшли на виробницт
во, усвідомлюючи необхід
ність дальшого навчання» 
Цілбспрямованість таких мо
лодих людей, бажання опа
нувати знаннями, які допо
можуть краще оволодіти 
професією, — викликає по
вагу вчителів.

З такими учнями хочеться 
працювати, передавати їм 
свої знання.

Молодий комуніст з Кіро
воградського • олійжирком- 
бінату Анатолій СиніЦиіг, 
наприклад, не лише старан
ний учень, а й передовик, 
виробництва. Щовечора по
спішають до школи і пра
цівники цього ж підприєм
ства Лариса Амбросова, На
талка Світлова з м’ясоком
бінату. Олександра Лебідь та 
багато інших. ;

Не останнє місце в успіш
ному оволодінні знаннями 
учнями шкіл робітничої МО
ЛОДІ належить 1 увазі до 
них з ; боку адміністрації’« 
комсомольської організації. 
Дуже баї-ато уваги приділяє
ться для підвищення осві
ти своїх робітників на олій- 
жиркомбінаті-, ремзаводС 
«Укрсільгосптехніка» та ін
ших підприємствах. Тут зав
жди в курсі справи всім 
шкільних новин. !

Але буває і так. Нещодав
но, .наприклад, в кабінеті 
голови'завкому автоколони 
2199 зібралися члени парт
кому, відклавши ' терміново 
’справи, з одним питанням: 
на порядку .дня: необхідно 
було роз’яснити автослюса
рю І. Году, для чого’ йому 
потрібна середня освіта» 

Така категорія учнів шкіл 
робітничої ‘молоді кількісно 
зовсім невелика. І з’явля
ється вона найчастіше гам» 
де комсомольська організа
ція обмежується лише скла
данням списків тих, хто 
вчиться. не стежить за від
відуванням протягом учбо
вого року, не цікавиться 
навчанням. А таке формаль
не - ставлення, звичайно« 
створює сприятливі умові« 
для байдикування. , • :

Після закінчення зміни ба
гато молодих робітників бе
руть в руки підручники.; К 
мШістрацІї’ щоб за ‘борі'йїе '■ 
но залишилось жодного, і

3. АДАС, 
вчитель ШРМ № 8,

м, Кіровоград.

І

І

О І КО ЛИ не змеркнуть в пам’яті роки 
війни, зранена земля і люди, з якими 

довелось зустрітись на фронтових доро
гах.,. Переглядаючи свій архів, я з хви- 
люванням вчитуюсь в записи воєнних ро
ків, в зошити, які допомогли зібрати мені 
студенти та учні. Добрі справи та історія 
життя людини завжди повчальні.

В лютому 1962 року майже в кожному 
домі Ульяновки точились диснусії. Де
монструвався фільм «Доля людини». Га
ряче сперечались учні старших класів 
Ульяновської восьмирічної школи: в кла
сі читали І розбирали оповідання М. О. 
Шолохова. А потім стався такий випадок.

...Іван Юхимович Тарасов вів звичайний 
урои літератури. Розглядалось оповідан
ня МІ. Шолохова «Доля людини». І хоч 
зміст був відомий, а недавно побачений 
фільм прекрасно його Ілюстрував, школя
рі слухали , уважно і напружено. Іван 
Юхимович занінчив читання. Стояв, про 
щось задумавшись. В тиші росло напру
ження, а потім учитель сказав: «Чудове 
оповідання написав Шолохов. Я його уже 
разів п’ять читав І ножного разу якось 
•по-новому». - < -

Піднялись руки. Школярі схвильовано 
говорили про красу радянської людини, 
захоплювались її мужністю... .

Зараз вже важко сказати, хто першим 
запропонував зібратись увечері, щоб 
продовжити розмову. На цю бесіду при
йшли вчителі, старшокласники. Мова 
йшла про наше життя й літературу, про 
кінофільми й мрії. І раптом Іван Юхимо
вич запитав: «А чи є в нашому селі лю
ди, подібні Соколову?». Було вирішено 
взнати побільше про людей Ульяновки.

Почалась велика і цікава робота. 
Щнолярі відвідували односельчан, запису
вали їхні розповіді, вивчали газети часів 
війни, літературу про великі битви. 
Ульяновські шнолярі довідались, які 
втрати принесла війна селу, хто з одно
сельчан був у лавах Радянської Армії, 
хто а партизанських загонах, підрахува
ли, скільки нагород і за які подвиги 
одержали жителі Ульяновки.

Учні по-новому побачили 70-літнього 
дідуся Афанасія Каленковича Бігуна — 
людину □ минулому великої сили та від
ваги. Афанасій Каленнович громив Вран
геля, виконував наказ В. І. Леніна про 
знищення Чорноморської ескадри. Діти 
познайомились з колгоспницею Марією 
Андріївною Лопушанською. Вона розпо
віла про муки, які довелось винести їй, 
про жагу до волі та боротьби.

Жінка розмовляла зі старшокласника
ми, потім вибачилась. Вийшла. Поверну
лась з тоненьким зошитом. В ньому вір
ші. написані... в Освеицімі.
•ц/ИТЕЛІ Ульяновки досі пам’ятають, як 

17 липня 1942 року 58 «онанів та дів-
.чат відправляли в нооолю, Серед них бу~ 
ла і Марія Лопушанська. Досі в пам'яті 
стоїть товарний вагон, що відвозив її 
Зід рідних місць, перша лазня в Пере
мишлі. після якої їх тримали три дні на 
площі, погрожуючи розстрілом. Не забу
ти і табір в Ногенбрумі, виснажливу яра
ми» по 18—20 годин на військовому заво
ді. А потім — втеча чотирьох подруг, 
блукання нічними стежками;

«Світ не без добрих людей», — є така 
поговірка. На неї надіялись втікачии. 
і дійсно, зустріли дівчата цих добрих лю- 

дой: щирих, відкритих. Брат і сестра до
помогли перейти їм кордон Австрії та 
Чехії, турботлива слооацька сім’я о селі 
Матниця та багато Інших. Марію та по
друг потайки приймали в домівках, кор
мили, поїли, а потім благословляли доб
рим словом. Не змогли фашисти знищи
ти сердечної щедрості людини. І тому ще 
тяжчою була гіркота нової неволі, коли 
втікачок зловили І відправили за грати 
в’язниці міста Брно, а після чотиримісяч
ного ув’язнення — в Освенцім.

Немало вже писалось про це вогнище 
смерті. Але кожне свідчення тих, хто 
чудом врятувався — це не лише спомини 
про страхітливе минуле, це заповіт на 
майбутнє: фашизм — чума, якій немає 
місця на землі!

.„Освенцім вважався «зразковим» та
бором. Все тут було в «бездоганному» 
німецькому порядку. Рівні приземист! ба
раки, огороджені КОЛЮЧИМ дротом із 

•струмом високої напруги. Далі — глибо-

кий рівчак. Через кожні 3—4 метри — 
вартові. Про втечу годі було ії думати. 
Інколи втікали з місця робіт. Але за це 
всіх в’язнів шикували на колінах з під
нятими "Догори руками. Тих, що ослабли, 
піднімали і добивали.

«Ідеальні» були і табірні лазні. В кори
дорах — дзеркала, рушники. Просторі 
кімнати з ваннами, з гарячою та холод
ною водою. В'язнів впускали по 100 чо
ловік у величезні ні мнати-камери і вар
товий замикав іерметичні двері. Про-

_ ___ —. «»Л«ЛЯП «ТІ т<«-*г»тлі fit Мапісі Ґ1 илїттим»

тут-'вона втратила коси, а потім
на "холодній "цементній підлозі? Потім їй ,...... ___  . ........ ......

Г"'*!' 1 ' дощ * °'РШ <<ПР° життя в
Це вважалось Освеицімі». Так, так. Про життя! І не ви

падково 56 ряднів, що розповідають про 
тягар табірного буття, завершуються за- 
йлнном:

Вщсше головы, русские девушки! 
Вудьте русскими всюду, везде] 

Характер радянської людини не менш 
чітко малюється і в «Табірній лісні», І у 
вірші «Про табір», І □ «Листі на Батьків
щину», ) в багатьох Інших.

Рефрен «любим] радянські поля» та 
«рідна земля», «радянська рідна країна» 
проходить через все, що написано о 
неволі.

Наслідуючи відому пісню «Раскинулось 
море широко», дівчата-в’я'зні пишуть 
вірш: , . • . і

лові к у величезні ні мнати-камери і вар
товий замикав іерметичні двері. Про
йшла через ці лазні й Марія. Спочатку 
тут вона птратяла коси, а потім милась 
крижаною водою, двоє діб «відпочивала» __ . ».««»лтітгті Н гііпллпі ГТп'Т’їхв Y74 
видали смугасту парусинову робу І на
правлення па карантин. Це еее"'елеее. 
удачею... З тих же лазень більшість по
трапила в печі. Сама відправка до кре
маторію вражає нелюдською продуманіс
тю знущань. Підлога лазні розжарюва
лась. 1 всі. кому не пофортунило потра
пити в карантин, поволі по естакаді 
рухались подалі від гарячої підлоги. 
А далі зривались у вогнища.
« Печі Освенціма працювали щодня, без
вихідних. З труб валував чорний дим. 
наповнений краплями’ людського жиру. 
Дах крематорію визискував, жир з нього 
стікав тонкими струмками в збиральну 
канапу А далі йшов на переробку. Ало І 
в печах не встигали .спалювати обезси- 
леяих та хворих. їх складали акуратни
ми штабелями па подвір і, на майданчи
ках з акуратно розсадженими та під
стриженими кущами зелені. Крім зразко
вої чистоти, в ОсвеПцімі ’була «зразкова* 
чесність. Фашисти] знущаючись та сгю- 

кушаючи зголоднілих, виснажених в'яз
нів, нерідко залишали відчиненою комо
ру, де зберігалась картопля. Бідолахам 
інколи вдавалось вкрасти декілька кар
топлин. І тоді починалось «виховання», 
їх виводили на майдан з шибеницями 1 
вішали кожного десятого, якщо не зна
ходився винуватець. Були 1 більш вишу
кані знущання. Пізніше Марію Лопушан- 
ську перевели до концтабору Бенкенбе- 
зен. Одного разу тут виявили крадіжку 
двох десятків картоплин. Начальник та
бору призначив голодування жінкам на 
п’ять, а чоловікам на сім днів.

Лютували фашисти, але убити Людину, 
вбити Життя їм не вдалось. Ріс опір, від
вага, Рішучість. Люди за колючим дро
том мріяли про волю. І ці мрії народили 
пісні розпуки та гніву.,,

пЮДИНА по натурі своїй художник, 
•’* казав О. М. Горький. В рони Великої 

Вітчизняної війни народились нові піс- 
ні-гімни, пісні-занлини, пісні-нлятои вір-

ності Батьківщині. Мільйони загнаних в 
рабство радянських людей взяли з со
бою мрію про волю, про щастл.-надію на 
нашу армію-аизволительку. Серед Інших 
свідчень війни, безумовний інтерес пред
ставляє зошит М. А. Лопушанської — 
в’язня Осєенціму. І хоч ми тут не знахо
димо великих поетичних узагальнень 
Муси Джаліля (та, власне, важко і чека
ти велиної художності творів), нам 
близька та дорога «муза помсти та печа
лі», як відображення поетичності душі 
радянських дівчат у неволі. Під одним 
із віршів стоїть примітка: «Написано Лі- 
§ок>> та Марією Л. під час дощу в та-

орі Освенцім...» Ви уявіть собі лише;
*7 Л Л їли іл Л ______ » _........... ___

Раскинулись горы Карпаты, 
В ущельях бараки стоят.
В бараках сырых и холодных 
Люди с Востока сидят.

Но слышно веселых там песен, 
А слышно страданья людей , 
Пригнали которых на муку 
С любимых советских полей,

Ліда, Шура та Марія — три подруги — 
розповідаючи про життя в таборі, «де не 
люблять вільних снів», де «життя прохо
дить неначе дикий, страшний сон», де 
«в крематорій привозять, що не день, то 
ешелон», □ мріях про Батьківщину знахо
дять сили, щоб вистояти.

Часто, часто сидим и мечтаем 
О советской родимой стране. 
Хотя тайно, но все же мы' знаем, 
Что фашизму приходит конец!

Скільки треба сил та волі, щоб не втра- . 
тити цю віру □ свою зірку, в надію на 
перемогу. Пам'ятаєте, у Фадеева в «Мо- . 
подій гвардії» є епізод, де поранений 
майор каже майбутнім підпільникам: 
«Ой, хлопці! Ви навіть не знаєте, які ви . 
хлопці». Ці слова ми цілком можемо від
нести до всього молодого покоління, 
вихованого нашою країною.

Запад, запад — фашистские страны. 
Запад, запад — концлагерь, тюрьма. 
Ах. зачем же ты губишь, проклятый. 
Нашу юность и наши лета?!

Мрія про волю — це протест проти 
топтання особи, протест проти диких по- . 
рядків та звичаїв фашизму.

Мы работы совсем не боимся. 
По работать.на них не хотим. 
Мы танцуем, поем, веселимся, 
А в душе свои муки таим. 
Высще головы, русские девушки, 
Высше головы, будьте СМЄЛЄЙІ

Снільки.треба було.мати .внутрішнього 
горіння, щоб так писати, так жити, 
нехтуючи насильство. І в цьому потаєм
ному опорі брати наснагу для подолання 
болей та образ. Треба було вміти легкі» 
розлучитись з любимою косою І не від
повідати на лайну вахтманів. Треба було 
пройти через випробування коли...

...Вили палками й голодом морили. 
Па колени ставили на леденевший 

снег.
По трупам братьев мы ходили 
Но ждали вас...
ПІСНЯХ. I віршах, складених в нево
лі, багато недомовленостей, Езопів-У ________________

сьна мова набирає не скільни елегорич- ; 
_ ності, стільки багатозначності, залишаю- .

чи читачеві право додумати, домислити. 
Нам здається, тут І правдива закономір
ність, і послідовність традицій. Згадайте 
думи І пісні сліпих бандуристів, вісників 
голосу народного.

В лагерях очень много народа. 
Среди них находилась п я- 
Сколько горя, мучений таїшось 

■ Рассказать очень трудно, друзья. 
Так, Велика Вітчизняна війна закінчи- 

паев нашою пооемогою. І наше прало, 
наш обов’язок зберегти мир, не дати від
водитись стражданням і мунам людства. 
Ми ведемо бій о їм я життя на землі, в 
ім’я радості й щастя творіння. Фронт 
цієї битви" волячий, він не має кордонів.

Ф. ГОЛЬДІН, 
я. о. професора Кіровоград
ського педагогічного інститу- 
ту, гвардії майор у підставці.
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ДО 100-Р1ЧЧЯ ГІДРОМЕТСЛУЖБИ

Сповнюється 100 років а часу, коли в 
місті Єлисаветграді вчителем реального 
училища Пржиживальським були розпо* 
чаті перші метеорологічні спостережен
ня, що співпадає з иасом утворення гідро
метслужби в Росії. Такі спостереження 
носили епізодичний характер. Регулярна 
робота в цьому напрямку була органі
зована в 1874 році також вчителе/л 
реального училища Г. Я. Близніним, який 
одним із перших розпочав дослідження 
по встановленню взаємодії між метеоро
логічними умовами і врожаєм сільсько
господарських культур.

Він провадив спостереження для ви
вчення мікроклімату сільськогосподар
ських поліс, вивчав режим вологості 
грунту під сільськогосподарськими куль
турами. Зовнішні прилади в 1874 ро
ці були встановлені в спеціальній де
рев’яній Судці, а опадомір з 1883 року 
винесений на зисоту два метри. В 1914 
році до нього поставлено захист Ніфера.

А на державну основу система таких 
спостережень покладена лише в роки 
Радянської влади, після створення Укра
їнської державної метеорологічної служ
би. В 1926 році станція вже мала два 
барометри, психрометр в будці Вільда, 
два комплекти грунтових термометрів, 
геліографи, анемометр, актиноскоп.

В роботі метеорологічної станції відмі
чались деякі перериви під час Вітчизня
ної війни.

В РОСІЇ

СЛУХАЄМО 
НЕБО

В 1951 році метеостанція в місті Кіро
вограді була закрита і замінена авіаме
теостанцією, яка організувалась ще з 
21 червня 1945 року.

Найбільш плодотворний період розвит
ку авіаметеостанції наступив в післяво
єнні роки. Весь час вона оснащується 
новою технікою. Голосне завдання авіа
метеорологічної станції — обслуговувати 
метеорологічними та прогностичними да
ними цивільну авіацію Кіровоградського 
аеропорту. Але її діяльність не обмежує
ться тільни цими обов’язками.

Нема ні однієї галузі народного госпо
дарства, яка б в своїй практичній діяль
ності не використовувала метеорологічні 
матеріали, прогнози погоди, штормові 
попередження.

Авіаметеостанція складає добові про
гнози погоди та штормові попереджен
ня, для працівників автотранспорту скла
дається спеціалізований прогноз по тра
сах. Обслуговування народногосподар
ських організацій прогнозами погоди та 
штормовими попередженнями здійснює
ться через обласне гідрометбюро.

За останні роки значно зросла ефек
тивність роботи працівників метеослуж
би. Використання прогнозів погоди та 
штормових попереджень дає велику 
економію коштів організаціям, які об
слуговуються метеорологічними мате
ріалами.

На авіаметеостанції працює 12 інжене- 
рів-синоптиків та понад ЗО техніків, ра
дистів, спостережників. 28 членів колек
тиву — ударники комуністичної праці.

Понад 20 років працює на авіаметео
станції С. В. Шевченко, який і виріс о 
цьому колективі від техніка до керівника 
установи. Достойно несуть свою вахту 
синолтини-прогнозисти Н. С. Львова, 
Г. Г. Тініченко, І. Н. Бандурна, які відда
ли гідрометслужбі понад 20 років.

Більше 25 років працюють на авіа
метеостанції техніки та радисти М. А. 
Барбак, Л. І. Лісіченко, І. А. Хижняк, 
В. П. Кругляк.

У Директивах XXIV з’їзду КГїРС науко
ві дослідження в галузі фізики атмосфе
ри, прогнозу погоди і керування нею 
названі серед найважливіших напрямків 
радянської науки.

Працівники авіаметеостанції прагнуть 
до підвищення якості гідрометеороло
гічного обслуговування, повнішого вико
ристання природних ресурсів і відвер
нення втрат у народному господарстві 
від стихійних явищ.

В. ВОЛКОВА. 
старший інженер Кіровоградського 
облгідрометбюро.

НА ЗАМОВЛЕННЯ НАШИХ ЧИТАЧІВ

ТОПОЛИНЫМ ПУХ
За онном рассвет 

дрожит — 
дотронешься, 
двоими побежишь — 
угонишься.

ЛЮДИ. ПОДІЇ. ЧАС.

'-.жпьчяя-м м о-

Сьогодні мн задовольняємо прохання десятиклас
ників Седнівської середньої школи Устинівського ра
йону. учнів восьмого класу із села Іванівни та Н. Ка- 
вецької і В. Войтенко із села Шляхове Новоархангель- 
ського району, а також інших наших читачів, які 
просять надрукувати пісню Ю. Сеульського на слова 
П» Леонідова «Тополиный пух».

Людина полетить, спираючись 
не на силу своїх м'язів, а на си
лу свого розуму.

Є. М. ЖУКОВСЬКИЙ.

Не 
За 
не. ___
И до стужи льдом река 
Не оденется... 
Сердце надвое никан 
Не разделится. 

Припев:
Разнесет весна 
Тополиный пух, 
Словно сто снегов,

Любишь сразу двух, 
Значит, это не любовь 
А только кажется. 
Не горюй, не ворожи 
Ты, пожалуйста, 
Лучше маме расскажи 
И пожалуйся, 
Что не можешь ты 

догнать

Ветра буйного. 
Что не можешь ты 

понять 
Сердца глупого.

Припев.
Ну и пусть глаза весной 
Разбегаются, — 
В сердце сразу две 

любви 
Не вмещаются.
Если ты и он вдвоем — 
Одно целое, 1
Вот тогда ты можешь 
платье белое.

Припев: 
Разнесет весна 
Тополиный пух, 
Словно сто снегов, 
И окажется: , 
Если ты одна 
Любишь сразу двух, — 
Значит, это не любовь, 
А тольно нажется.

Нелегко було потрапити на лек
ції професора Жуковського. Він не 
мав особливого ораторського мис
тецтва; тонкий голос ніяк не гар
монував з крупною фігурою його 
оласника. Але справа, як видно, 
була не в голосі, а у фактах, які 
повідомляв учений, в його енту
зіазмі і особистій зацікавленості 
проблемою. Ця зацікавленість пе
редавалася всьому загонові. Лекції 
захоплювали аудиторію з перших 
хвилин. Слухачі, серед яких були і 
безвусі студенти, і побілені сизи- 
ною люди, з напруженою увагою 
слідкували за дослідами, які де
монстрував Микола Єгорович.

З черзня 1898 року «Московський 
ссдомости» вмістили на своїх сто
рінках звернення Жуковського, в 
якому вчений запрошував всіх оитті 5ГТІ Л пгпі^^Ап «•» пп і_1 шо □'ІЗТИ 
участь в роботі десятого з’їзду ро
сійських природодослідників і лі
карів. Бажаючих виявилося багато. 
На засідання підсекції повітропла
вання прийшли і прибічники аеро- 
порта і противники апаратів, важ
чих за повітря.

І ось Жуковський виступає з до
повіддю, яку чекали з таким не
терпінням.

— Дивлячись на істоти, які лі
тають навколо нас, — говорив Жу
ковський □ цій доповіді, — на 
стрижнів і ластівок, які зі своїм 
невеличким запасом енергії нося
ться протягом кількох годин у по
вітрі з швидкістю, що досягає п’ят? 
десяти метрів на секунду, і мо
жуть перелітати цілі моря, І на 
орлів, яструбів, яні вимальовують 
□ небі свої прекрасні кола з неру
хомо розпростертими крилами, — 
ми мимоволі задаємо собі питання: 
невже і для нас немає можливості 
змогти, як ці істоти? Правда, лю
дина не має крил і по відношенню 
ваги свого тіла до ваги мускулів 
вона в сімдесят два рази слабіша 
від птаха... Вона у вісімсот разів 
важча за повітря, тоді як птах 
важчий за повітря лише у двісті 
разів. "Але я думаю, що полетить

РОСІЙСЬКОЇ
АВІАЦІЇ
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вона, спираючись не на силу своїх 
мускулів, а на силу свого розуму... 
Нам уявляється літальна машина 
«тяжча повітря», яка не залежить 
від повітряних потоків, а летить 
в будь-якому напрямку.

Існує древній міф про людину, 
що летить у повітрі на стрілі. 
Я думаю, що цей міф дуже близь
кий до ідеї аероплана. Аероплан є 
та ж стріла, яка летить у повітрі 
під малим кутом нахилу до на
прямку свого руху.

Нове століття побачить людину, 
олпиил пататц у сгааДтр!...

Но було такого дня, щоб до чле
нів повітроплаваючого гуртка не 
зайшов Жуковський. Натхненний 
їх успіхами, він надіслав на роз
гляд царському урядові законо
проект про відкриття в Москві І 
Новочеркаську авіаційних інсти
тутів.

Одного разу, напочатку 1910 ро
ку, Микола Егорович прийшов 
збентеженим.

— Неприємні вісті, — проказав 
він. — Рада міністрів знайшла від
криття інститутів недоцільним. 
Бояться, що контингенту не буде.

Студенти обурились:
— Звідки їм знати! Хай тільки 

оголосять набірі.. Ні, цар не під
тримає міністрів.

Жуковський підвівся зі стільця:
— На протоколі засідання е при

мітка царя: «Згоден. 5 лютого 
1910 року».

Пригнічені гуртківці розійшлися
по робочих місцях...

23 листопада 1918 року, Жуков
ський І Туполев, захопивши всі 
документи, поїхали на М’ясницьиу, 
де розміщався науково-технічний 
відділ Вищої ради народного гос
подарства. Піднявшись на другий

поверх старого будинку, увійшли 
у велику, холодну, дуже непривіт
ну кімнату. їх прийняв начальник 
відділу Микола Петрович Гсрбунов, 
який працював до цього секрета
рем Радчарному. Знайшлися два 
стільці. Ходаки присіли і почалася 
розмова про необхідність створен
ня Центрального аеро-І гідродина
мічного інституту.

Горбунов слухав, кивав головою. 
Проект положення про новий 
заклад йому сподобався. Він обі
цяв без затримки доповісти про 
осо Володимиру Іллічу Леніну.

—- Значить так І вирішили, — 
сказав він Жуковському. — Ство
рюйте організаційну групу. По
трібно, щоб до першого грудня 
інститут почав жити.

Вчитель і учень вийшли з ВРНГ 
онриленими, сповненими найрадіс
ніших подій, йшли пішки, обгово
рюючи деталі, зв’язані з відкрит
тям ЦАГІ.

Микола Егорович скоро стомив
ся. Йшла громадянська війна, був 
голод. Туполеву захотілося зробити 
Жуковському щось лрисмне. Еін 
запропонував звернути до Куз- 
нецького мосту.

— З’їмо по склянці кислого мо
лока. Кисло молоко Микола Єгоро- 
вич любив, Туполев це знав.

В молочному магазині їм подали 
молоко, але без цукру. Туполеву 
вдалося умовити продавців, і вони 
принесли звідкись трохи солоду. 
Це був справжній стіл, на честь 
організації ЦАП...

(Із спогадів учня Жуков
ського заслуженого діяча 
науки і техніки Г. М. Мусі- 
нянца»)

«А-КВГ-И. Д ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 19 СІЧНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.40 — Для
школярів. «Піонсрія на 
марші». (М). 10.10 — «Ко
муністи і час». (Донецьк). 
10.40 — Телефільм «Це бу
ло в Орші», (К). 11.35 —
Шкільний екран. Історія 
для учнів 4-го класу. «Ге* 

громадянської війни 
Чапасс, М. Щорс, Г, Ко-

товськии». (К). 12.05 — Те- 
левісті. (К). Програма пере
дач. (Кіровоград). 16.45 — 
«Хоробрий метелик». Ви
става дитячої балетної сту
дії Будинку культури імені 
Калініна. (Кіровоград). На 
республіканське телеба
чення. 17.15 — «В Ініціато
рів соціалістичного змаган
ня». (К). 17.40 — Телевісті. 
(К). 18.00 — Мультфільм.
(К). «Пісенька о лісі». 18,10

ЦЯ ДИВНА ПОЖЕЖА
9 січня на борту величезного па

сажирського лайнера «Куїн Еліза- 
бет», що знаходився на ремонті в 
Гонконгсько.му порту з невідомих 
причин виникла сильна пожежа. 
Незважаючи на вжиті заходи за
побігти поширенню пожежі не вда
лось. Через добу обюрілі рештки 
судна затонули.

Побудований в 1939 році кра- 
сень-лайнер «Куїн Елізабет» був у 
свій час найбільшим, найшзндко- 
хідяіши.м у світі кораблем, спеці
ально призначеним для перевезен
ня пасажирів через Атлантику. 
Для 2230 пасажирів були надані

всі зручності. В 1968 році лайнер 
за 3,2 млн, доларів купив багатий 
китайський судновласник Із Гон
конга, який вирішив це унікальне 
судно використовувати для морсь
кого круїзу.

Пожежа виникла в надрах суд
на приблизно о 9-й годині ранку. 
Об 11-й годині ЗО хвилин вогонь, 
вирвавшись з глибин судна, з 
надзвичайною швидкістю почав 
поширюватись по центральній па
лубі, Над пароплавом нависли чор
ні клуби диму. Через 5 годин суд
но накренилось на 17 градусів.

Вогонь бушував більше доби. 10 
січня те. що залишилось від все- 
світньовідомого пароплава, зник
ло під водою. Так закінчилася ця 
дивна пожежа. На думку колиш
ніх англійських власників лайне
ра, вогонь не повинен був поши
ритись так швидко на судні, дов
жина якого складала більше 300 
метрів. Чомусь не спрацювали 
протипожежні установки,

Ьільше всіх, звичайно, занепо
коєні представники страхових 
компаній, котрим, очевидно, до
ведеться компенсувати величезні 
багатомільйонні збитки від пожежі,

Напік адреса і телефони

Кор. ТАРС.

316030 ГСП, Кіровоград, 50, вул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу иом 
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— «Наука сьогодні», (
18.40 — Література рад: 
ської Білорусії. (М), 19
— Художній фільм «Біля 
застави». «Червоне камін* 
н~». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Міро- 
воградщина спортивна». 
(Кіровоград). 22.00 — «Кар- 
патсьна сюїта». (Львів). 
23.00 — Телевісті. (II),

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.55
— Фестиваль мистецтв 
«Російська зима». (М). 13.10
— Документальний теле
фільм «Тяжіння». (М). 13.30
— Новини. (М). 17.00 —
Для школярів. «Спортивна 
юнь». (М). 17.30 — «Твор
чість народів світу». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 
Для дітей. Телефільм 
«Встань зрання». (К). 18.40
— Лялькова вистава. (Хар
ків). 19.30 — Телефільм.
«Розповіді про Пирогова». 
(К). 20.30 — «На добраніч, 
Діти!». (К). 21.00 — Фільм- 
концерт «Грає Віталій Бер- 
зон». 21.30 — В ефірі — 
«Молодість». (М). 22.30 — 
«Ритми дружби». Естрад, 
ний нонцерт. 23.20 — Но
вини. (М).

ЧЕТВЕР, 20 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 —
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «Піонерів на 
марші». (Баку). 10.15 —
Кольорове телебачення. 
«Маленьні трагедії». Фільм- 
спектакль. (М). 11.30 —
Для блага народу. (Запо
ріжжя). 12.00 — Концерт. 
(М). 12.45 — Кольорове те
лебачення. «Наші сусіди». 
Спектакль телетеатру мі*

ніатюр. (М). 13.30 — Доку
ментальний фільм «Вахта 
на Камі». 14.00 — Телсвіс- 
ті. (К). 10.55 — Програма
передач. (Кіровоград). 17.00
— Для школярів. «Веселі
старти». (М). 18.00 — Теле
вісті. (К). 18.20 — «Музич
ний салон». (Кіровоград). 
18.55 — «Спортлото». (К), 
19.00 — Ленінський універ
ситет мільйонів. (М). 19.30
Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Давня 
казна». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —: 
Авторський нонцерт ком- 
оРзитора А. Новикова. (М). 
23.35 -/ Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 
—• Першість СРСР э волей
бола серед жінок. «Буре
вісник» (Одеса) — «Буре
вісний» (Ленінград). 19.30
— Авторсьний нонцерт 
композитора А. ФІліпенка. 
В перерві — «На добраніч, 
Діти!». (К). 21.30 — Худож
ній фільм «Вулиця тринад
цяти тополь», (К).

Про МОЖЛИВІ зміни Я 
програмі вас повідомлять 
диктори радіо 1 телебачення.
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