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Трудящі нашої країни урочисто відзначають 
День працівника лісу. Лісівники республіки 
доклали чимало зусиль, щоб забуяли нові гаї 
та діброви, вкрились лісосмугами врожайні 
ПОЛЯ.

Ліси України займають понад 9 мільйонів 
гектарів. Половина з них створена за роки 
Радянської влади.

Темпи лісових насаджень зростають. Скажі
мо, за минулу п’ятирічку було вирублепо 147 
тисяч гектарів лісу, а посаджено — понад 660. 
Лише за останні два роки лісогосподарські 
підприємства розширити площу полезахисних 
лісосмуг па 32 тисячі гектарів. За цей же час 
в колгоспах і радгоспах залісепо 85 тисяч гек
тарів ярів та пісків. У нинішній п'ятирічці 
Їлоща лісомеліоративних насаджень має
більшитпсь на 208 тисяч гектарів.
На промислову основу поставлено виробничу

го. господарства, сирови
на для хімії і фармакології, різноманітні ху
дожні вироби, речі нашого побуту — такий 
далеко не повний перелік їх продукції. З по
чатку п’ятирічки вони випустили продукції на 
суму 211,4 мільйона карбованців.

Прогресивні методи праці, ефективне веден
ня всього комплексу робіт характерні для та
ких підприємств, як Білоцерківський, Ківерців
ський, Славутський лісгоспзаги, Канівська, 
Ржищівська гідролісомеліоратнвні станції та 
інших.

Шумлять на нашій землі ліси, ростуть, 
тягнуться вгору, до сонця, молоді сосни, бере
зи, дуби, висаджені дбайливими руками лю
дей, яких справедливо називають зодчими при
роди.
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кшісомольсьио-молодіжпнн неділілівак

по заготівлі кормів для тваринництва та збиранню врожаю
пізніх культур

БЕЗ ВІДПОЧИНКУ
конувати у важливості цієї сільськогос
подарської кампанії — якомога краще і 
в стислі строки зібрати врожай яіїніх 
культур, заготовити корми для тва
ринництва, — всі ми працюємо з повною 
віддачею сил, з усвідомленням необхід
ності своєї праці.

Завтра — комсомольсько-молодіжний 
недільник! До цього дня ми готувались 
заздалегідь. Домовилися з головою кол
госпу Г. Т. Чсрнегою про ділянки праці, 
завантаження роботою, забезпечення 
транспортом тощо. Намагатимемося не 
згаяти ні хвилини робочого часу. Адже 
чим більше зробимо, тим більше буде 
коштів перераховано на будівництво 
пам’ятника гсроям-комсомольцям Кіро- 
воградщини.

Працює, наша студентська група в і 
колгоспі «Правда». Лнпняжка — велике, і 
мальовниче село. Розкинулось воно по 
обидва боки річки Сухий Ташлик. 1 гос
подарства тут два. По той бік річки — 
контора колгоспу «Прогрес». Дій частень
ко навідуємося туди. Там працюють 
наші сусіди по курсу — група Т-16. Мо
ва, звичайно, заходить про роботу. Про 
те, що виконали за день. 1 кожна група 
намагається не відстати. Адже всі ми 
підхопили ініціативу студентів Кірово
градського педагогічного інституту, які 
звернулися із закликом до студентів та 
учнів технікумів, що працюють на’ полях 
області, розгорнути соціалістичне зма
гання. Тож група Т-16 — і паші супер
ники по змаганню.

Добре слово можна сказати про Сашу 
Тсреіцснка, нашого комсорга Аллу Си
дельникову, Сергія Бутовськсго, Наташу 
Семенову та інших. В групі чимало ви
хідців із села, то пас не потрібно пере-

Б. ТУРКУЛЬ, 
студент групи Т-14 Кіровоград
ського інституту сільськогоспо
дарського машинобудування.

спо- 
цей

Щодня до районного штабу 
по проведенню недільника над
ходять повідомлення із первин
них комсомольських організа
цій. Комсомольці і молодь 
віщають про тс, які в

ЗМАГАТИМУТЬСЯ

НА ПОЛІ

ТРИТИСЯЧНИЦІ
день виконуватимуть роботи.

Слава про долинськнх трнти- 
сячниць гримить по всій облас
ті. Вже сьогодні вони дбають 
про підготовку тваринницьких 
ферм до зими, щоб було вдо
сталь кормів. Саме цими робо
тами і буде зайнята значна 
частина молоді. Кожен юнак і 
дівчина знають своє завдання.

На допомогу тваринникам сіл 
прийдуть робітники райцентру. 
Молоді виробничники цукрового 
заводу допомагатимуть тварин
никам колгоспів «Родина», 
«Україна», комбінату хлібопро
дуктів — «Дружбі».

В. ВОЛОЩУК, 
ІНСтруКТОр Д'ТЛННСЬКОГО 
райкому комсомолу.
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Нині на столі кожного 
трударя і хліба вдосталь і 
до хліба вистачає. Одначе, 
це ніяк не говорить, що 
хліб нам дається легко — 
ніі Щоб мати на столі па
хучий буханець, скільки-то 
праці Треба вкласти... Тож і 
зараз він для нас — найдо- 

. рожче багатство.
- ...Не тішив нинішній рік
г погодою. Прийшов час саме 

збирати врожай — а тут 
дощі безперестанку пл'ють. 

_ Не ради красього слівця 
скажу, хліб нам довелось 

І справді таки рятувати. І 
■ земля «розщедрилась»
3 дбайливим рукам. Озимої 
ц пшениці, одержано по 37 
й центнерів з гектара. Це 
Я найвищий показник в райо- 
Я ні.
йй Не втратити жодної зерни- 
П ни на полі — такий був де- 

] віз наших механізагоріз.
Н Перш ніж техніка вийшла 
й на збирання врожаю суво-
4 ро проконтрольовано, щоб 
•".•І були закриті всі канали 
пЗ втрат зерна. Кузсви автома-
■ шин, наприклад, накривали- 
Я ся брезентовою мішкоаи-
■ ною, а всі .«слабкі» місця, 
ш де воно могло сипатися в 
м комбайні, щоденно гереві-

І ось перший врожай зіб
рано. Немало уваги приді-> 
ляли ми і його збережен
ню. Все насіннєве зерно

святиня 
народи-
ЕП І

протравлено гранозаном. 
Протравлення проводилося 
еологим способом з до
мішкою липкої маси меля
си. Приміщення прогазифі- 
кували хлорпікріном.

Ще наче вчора зрання й 
допізна гули комбайни в 
полі, а зараз вже йде сівба 
озимих.

. сіємо ми лише зерном, 
ДОЕЄДЄНИМ до кондиції пер
шого класу. Робота прохо
дить чітко з дотриманням 
всіх вимог агротехніки. Ши
рокого розмаху набрало 
соціалістичне змагання. У 
авангарді, як завжди, ком
сомольці, молодь. Сівбу 
проведемо за десять днів, 
як і намічали.

Одне слово: з турботою 
про хліб живемо ми 
дня, щогодини.

М КАРПЕНКО, 
агроном колгоспу 
«Україна».

Гайворонський район.

О СІ комсомольці і мо- 
лоді хлібороби-нашого 

району вийдуть на удар
ний комсомоле сько-моло- - 
діжний недільник. Райком ’ 
комсомолу разом з*рай- 
управлінням сільського 
господарства та райвно 
провів значну організа
ційну роботу.

Понад дві’ тисячі учнів 
восьмих-десятих класів 
прийдуть у неділю на то
ки колгоспів і радгоспів. 
Вони допомагатимуть пе
ребирати картоплю, куку
рудзу. Частина школярів 
працюватиме на ділянках,

Afar мк/зичти ш/т
На прохання наших читачів — пісня Р. МАНУ

КОВА на слова В. ЛАЗАРЕВА

ФРОНТ
РОБІТ
ВИЗНАЧЕНО

11з окна смотреть рассве1ы не но мне, 
Подо мной скрипит планета в тишине, 
Проплывают надо мною паруса из облаков... 
Не желай ты мне покоя,
Пожелай лишь сто ветров. •
В мире том, где ходит радость, хо.аи |рущь, 
Улыбнись, грустить не надо, я вернусь.
Надо мне побыть с тайгою, продымиться

V костров.

де під час збирання куку
рудзи можливі втрати.

Намітили обсяг робіт, 
які потрібно виконати, уч
ні Бобринецького сільсь
когосподарського техніку
му. Вони допомагатимуть 
господарникам у збиран
ні картоплі та кукурудзи. 
На своїх робочих місцях 
працюватимуть механіза
тори, майстри машинного 
доїння. Секретар комсо
мольської організації кол
госпу імені Шевченка 
В. Тищенко та заступник 
секретаря комсомольсь
кої організації радгоспу 
«Червона зірка» М. Рож- 
ненко повідомили, що 
цього дня комсомольці та 
молодь господарств за
кладатимуть силос.

Отже, комсомопія ра
йону з нетерпінням чекає 
Червоної неділі.

Д ЗАМША,
. завідуючий відділом
‘ комсомольських орга

нізацій Бобринецько
го райкому комсо
молу.

Мс желай 1Ы мне покоя, 
Пожелай лишь сто ветров.
На минуту на пороге задержусь, 
Ждут меня пути-тревоги, ну н пусть.
Мне по праву все земное без запрсюв

и замков.
Не желай гы мне покоя. 
Пожелай лишь сто ветро»’
. Умеренно
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Ср АРАЗ у кожної господині — дні в 

1 турботах. Скільки городини треба 
засолити, скільки маринадів та консервів 
приготувати на зиму! Ще нанруженіша 
нора нині у господаря, який готує ово
чеві та фруктові консерви тисячам і ти
сячам кіровоградців.

Знам'янський консервний завод, 3 са
мого ранку одна зд другою в’їжджають 
на вагову автомашини, повністю заван
тажені яблуками, помідорами, огірками. 
Ящики з соковитими овочами шикуються

НА
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WH9 працю
ЇВОРЧІСТЬб ттгттттт ЛІНІ!

ПОШУК
РЕПОРТАЖ аз ЗНАМ’ЯНСЪКОГО 

КОНСЕРВНОГО ЗАВОДУ 

високими штабелями' гіа заводському 
подвір’ї, а потім, протягом робочої зміни 
штабелі все нижчають і-нижчають, по
трапляють па склади.

Щороку завод випускає 25 різних ви
дів консервів. За ней час на полиці 
гастрономів, та до їдалень потрапляє 
5 мільйонів 300 тисяч умовних байок.

Від майданчика з сировиною до скла- . 
дів готової продукції — кілька десятків 
метрів. Але ця відстань — особлива. 
Технологічними лініями вона проходить 
крізь основний, консервний, цех заводу. 
Тож скористаємось запрошенням змін
ного майстра Інни Шкадіної і пройдемо 
до заводського конвейєра.

Майстер з гордістю показує лінію переробки 
овочевих та фруктових пюре, що цього року 
запрацювала на повну потужність. Тут трудя
ться всього кілька робітниць. Л за зміну попи 
остигають виготовити тонни смачної пасти з 
яблук. Це тому, іцо допомагають робітницям 
складні й розумні машини. Складні операції 
прокодять майже без втручання робітниць. 
Людські руки потрібні для завантаження си
ровими у мийні агрегати, на транспортері, біли 
машини, яка банки закупорите, кришками та 
для контролю.

Біля вакуум-апаратів я помітив неви
соку метку дівчину, яка точними рухами 
керувала апаратами.

— Цс Маруся Гурова, — посміхається 
майстер. — .Пише два місяці минуло, як 
па завод прийшла, а бачте, яка швидка! 
В перші дні до вентиля боялась торк
нутись.

Від останньої машини закупорені бан
іт прямують до автоклавів. Туг працює 
комсомолка Галина Савченко. На почат
ку серпня Галя викликала на змагання 
всіх робітниць, які працюють біля авто
клавів. Змагання це — за економію води 
та теплової енергії. Помітила дівчина 
одну «деталь*: в чотири автоклави захо
дить по дві малі, або по одній великій 
сітці з консервами. Великі заваитажула* 
ти легше, тули входить 70 банок, у дві ж 
малі — 90. Проте, якщо повністю пере
йти на роботу з малими тарними сітка
ми, то за зміну можна зекономити 4 ав- 
токлавоварки. А це — іО кубометрів во
ди. За два місяці змаїаїшя Галина Сав
ченко зекономила 440 кубометрів води.

Такі починання — явища на заводі по
стійні. Ось нещодавно одержали з брат
ньої Болгарії дві електрокари. Це — ду
же потрібне придбання, бо транспортні 
роботи на заводі досить трудомісткі. То- 

. му молода робітниця Галина Сергієнко 
самотужки осолоділа прийомами управ
ління машинами, ще й закликала наслі
дувати її приклад.

ДЕНЬ і гііч, в три зміни, працює зараз 
Знам'янський консервний. Живе він 

. своїм життям, радощами й турботами.
• Радісного чимало, адже завод ще моло

дий, нова н нова техніка приходить на 
його майданчики.

Па останніх зборах комсомольської 
організації заводу головним питанням 
була проблема боротьби з браком, за 
економію сировини та енергоресурсів.

, Молодь виступила із закликом: «Кожен 
. грам сировини — до діла!». 1 зараз на 

подвір'ї майже ке побачиш розчавлених 
помідор чи яблук.

Лідер у соціалістичному змаганні за 
Гідну зустріч 50-річчя СРСР — зміна мо
лодого майстра Марії Назаренко. Колек
тив першим виконав доведений плай і 

. зараз па ного рахунку 1204 тисячі умов- 
: них банок, при річному завданні зміни — 

1930 тисяч. Колектив молодий, середній | 
’ Вік його — 20 рокіс, але вчаться дівчата І 

у досвідчених робітниць підприємства.

М. ВІДЕНКО.
їй. Знам’янка.
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,У ЦІ ДНІ, КОЛИ ДО ПУСКУ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ ПОБУЗІ-КОЮ J ‘Г<ВОГО' ‘.'ВІ
ШЛЮТЬСЯ ЛІЧЕНІ ДНІ, ЗНАЧНО ПОСИЛИЛИ ТЕМП РОБИ ЮНАКИ КОМСОМОЛЬСЬКО-MU- 
.ПОДОКНО! БРИГАДИ АНАТОЛІЯ РЕДЧІІЦЯ ІРЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИИ ИЬХЕ РРЛ<Ш

НА ФОТО - ЧЛЕНИ КОМСОМОЛЬСЬКО МОЛОДІЖНО! ЬРИГЛДП ОІЮСл 1В А РЕД / 
ЦЯ (ЗЛІВА НА ПРАВО): ВІКТОР ВІЛЬЧИНСЬКИЯ, ОЛЕКСАНДР ПОБЕРЕЖЕЦЬ, БОі ПС КО- 
ЛОМНИКОВ, ПАВЛО ЛЕВЧЕНКО, ВОЛОДИМИР САМОЄНКО, МИХАЙЛО СОСНОВ, ДН.АІО 
ЛІЙРЕДЧИЦЬ. фото ю ЛІВЛШНИКОВА;

КОРПУНКТ «МИ» ПОВІДОМЛЯЄ

Плавильний очікує 
пуску

Особливий настрій у колек
тиву нікелевого заводу. Кожна 
хвилина, кожна мить минає а 
очікуванні важливої, дорогої 
для всіх події — пуску підпри
ємства, виплавки перших хай 
навіть краплин нашого металу. 
В стадії закінчення будівництво 
всіх основних агрегатів пла
вильного цеху — серця за
воду.

Вже сьогодні завершені най- 
громіздкіші роботи на монта
жі двох трубчастих печей, 
проведене їх попереднє про
сушування дровами і прокру
чування.

Монтувало трубчасті печі 
200-е будівельне управління 
тресту «Запоріжметалургмон- 
таж», кероване начальником 
дільниці В. Г. Рижих. А остан
ні дні перед просушуванням 
були віддані обслуговуючому 
персоналу цеху на чолі з 
старшим майстром М. П. Оз- 
чинниковим. До пізнього вечо-~ 
ра не покидали робочого май
данчика молоді комуністи пе- 
мові Юрій Капустяи, Віктор Ко
вальчук, Ігор Храпачов, слюсар 
Віктор Кабаноз тоді.

сМи дуже любимо пісню «Ллеиіа». Хоті- 
лося б більше дізнатись її історію, про 
пам'ятник радянському воїну, якому 
вона присвячена», — пишуть учениці 
школи № ЗІ міста Кіровограда.

Сьогодні мч друиусмо розповідь про 
монумент радянському воїну-визволмте- 
лю з болгарському місті Пловдив!.
П АНОК в Плов диві починається » Альоші: 
* перші промені сонця вихоплюють з бузко

вих сутінків величну гранітну постать радян
ського воїна, яка піднялася над найвищим з 
шести горбіи, на яких розкинулось місто. 
І зараз же в кришталевій передсвітанковій ти
ші раптом народжується знайома мелодія: 
«Стоит над юрою Алеша»... Враження таке, 
ніби, вітаючи новий день, співають будинки, 
вулиці, мости... Цо з тисяч приймачів, злив
шись у єдиний хор, звучать позивні місцевої 
радіостанції...

Пам’ятник радянському воїну-визве.лителю 
стаз емблемою Пловдива, а пісня Едуарда 
Колмансійського на слова Костянтина Ваншен- 
кіна «Алеша» — визнаним гімном цього дру
гого по величині міста Болгарії.

Історію пам'ятника потрібно починати, на
певне, з того давнього часу, коли, звільнюючи 
Фракію від багатовікового османського ira, по 
її степах пройшли доблесні російські війська. 
На спомин про цей похід громадяни Пловдива 
у I8S0 році спорудили на юрбі Бунлрджик 
гранітний обеліск. А сам горб з тих пір став 
називатися Горбом визволителів.

Через десятиріччя Пловдив зустрічав своїх 
визволителів під монархо-фашисгського ярма, 
зустрічав хлібом і сіллю, квітами І загальною 
любов’ю. Безмежна вдячність городян радян
ським воїнам вилилась в одностайне рішенця: 
спорудити на їх чесгь величний монумент. Був 
створений громадський організаційний комітет, 
який очолив генерал-лейтенант Асей Греков, 
котрий баї ато років прожив політемігрантом у 
Радянському Союзі. Кошти на будівництво мо
нументальною комплексу зібрали: всі городя
ни, малі й дорослі, внесли свої леви і стотінки

А зараз траса мазутопрозо- 
ду подає у печі мазут, нала
годжуються обладнання і фор
сунки. Перед колективом мон
тажників, будівельників, робіт
ників та інженерно-технічних 
працівників плавильного цеху 
поставлене конкретне у часі й 
об’ємові завдання — 22 верес
ня остаточно просушити печі 
мазутом.

Нарешті завершено й мон
таж електропечі. Вона призна
чена для виплавки синтетичних 
шлаків. В основному закінчені 
роботи і на головному агрега
ті плавильного цеху — рудно
термічній печі зокрема цілком 
змонтована система водяного 
охолодження. У стислі строки 
203-е управління «Запоріжме- 
талургмонтажу» обв’язало
трубами понад пізтисячі дета
лей. Всі ми вдячні бригадам 
цього управління, якими уміло 
керують начальник дільниці 
П. О. Кривошея, майстер В. 3. 
Осипов, бригадири І. Є. Зай
ченко і М. С. Арабаджійсь- 
кяй.

Кожен, навіть найменший ус
піх, радує нас. Та за удачами 
в спорудженні головних агре- і 
гатів будівельники і монтаж-' 
ники іноді не помічають чима-! 
ло промахів, які стосуються 
допоміжного обладнання, •
тракту шихтоподачі, вентиля
ційної системи. Занадто по
вільно монтуються конвейєри 
подачі шихтових матеріалів на 
конвертори і піч систетичних 
шлаків, тракт завантаження 
шихти в руднотермічну піч, 
вантажні ліфти, хімлаборато
рія. Будівельники і монтажни
ки, а в їх представництві — 
начальник комплексу В. С. Бо
бін, мають зважити, що перед 
тим, як поставити на сушіння 
руднотермічну піч, необхідно 
цілком завершити споруджен
ня всіх об’єктів — від найбіль
шого до найменшого.

В. ГОЛОВАЧ, 
секретар партбюро пла
вильного цеху, керівник 
кореспондентського пунк
ту «Молодого комунара» 
на будові.

/ 
с 
t$на благородну 

справу. За робо
ту взявся вели
кий колектив ві
домих болгарсь
ких скульпторів, 
архітекторів і бу
дівельників. Про 
те, де спорудити 
монумент, суперечок не було: звичайно на 
Горбі визволителів, поруч з пам’ятником па 
честь подвигу дідів нинішніх радянських воїнів,

І ось напередодні Жовтневих свят 1957 рову 
монумент був урочисто відкритий. Майже сто 
східців ведуть на вершину горба, де посеред 
вкритої камінням площадки, з якої відкриває
ться панорама міста, височить на постаменті 
десятиметрова постать радянською зоїна-визво* 
лителя. Широке, відкрите обличчя. Рука стис
кає автомат. Спадають з плечей поли плаїц- 
палатки... Але це не застиглий в камені сим
вол героя. Солдат, в по-молодецькому зсунутій 
набік пілотці, продовжує, ніби живий,’ свій 
славний і нелегкий шлях по дорогах війни. Вій 
мужній, суворий. І головне — він людяний, 
ній дуже близький і дорогий усім, хто прихо
дить до нього з укліном і квітами.

Я бачив, як плачуть біля підніжжя мону
мента російські матері, які втратили на війні 
скнів: в Альоші їм вбачаються рідні риск. Я 
чув, з яким хвилюванням розповідав школярам 
болгарський партизан про подвиг Червоної 
Армії...

Альоша, повторювали мені в Пловінві, має 
здатність звільнювати душі людей від буден
ною, другорядного, настроювати їх на підне
сений лад, викликати на відвертість. І чи но 
тому гіловдивська молодь завжди освідчується 
в коханні саме тут: Альоша — жива совість, 
ровесник і старший браг — не дозволить зірва
тися нещирому слову... Випускники шкіл за 
звичаєм приходять сюди зустрічати світанок: 
мрії, висловлені біля Альоші, вважають вони, 
неодмінно збудуться. Сюди йдуть ЛЮДИ і В дні 
всенародних свят, І в дні подій особистих, сі
мейних. Ндугь покласти букет КВІТІВ, постояти, 
помовчати...

»•вики
КОНКУРС 
ЗВ'ЯЗКІВЦІ

12—13 вересня в місті 
Кіровограді проходив 
конкурс молодих телефо
ністів, телеграфістів і 
операторів поштового 
зв’язку, організований 
обкомом ЛК.СМ.У та об
ласним виробничо-тех
нічним управлінням 
зв’язку.

Конкурс присвячено 
50-річчю утворення Сою
зу PCP. ГІого проведено 
з мстою широкого залу
чення молоді області до 
змагання за підвищення 
професійної майстернос
ті, за високу якість ро
бота.

Б ході конкурсу вия
вились переможці. Ними 
стали телефоністка із 
села Оникієвого Мало- 
висківського району Га
лина Дарієнко, оператор 
поштового зв’язку із 
Світловодська Любов 
Криворучко, телеграфіст
ка Олексапдрійсько-о 
раивузла зв’язку Віра 
Арестова, телефоністка з 
Кіровограда Галина Ва
силенко та Кіровограді^ 
телеграфістка Лідія Ро
маненко.

Переможцям вручено,- 
дипломи «Переможцю 
обласного конкурсу про
фесійної майстерності» 
та цінні подарунки.

Учасники конкурсу, які 
вибороли другі і треті 
місця нагороджені гра
мотами обкому комсом о
лу.

В. ГОЛУБ, 
інструктор обкому 
ЛКСМУ.

я-

. мнеш

с-

І ЩЕ ОДНА добра традиція — музичні ве
чори біля Альоші. Право виступати в кон

церті на майданчику перед монументом одержу
ють найкращі виконавці і колективи. Тут може 
звучати лише талановита музика — глибока І. 
щира. Але, напевне, частіше всього біля Альо
ші співають пісню Едуарда Колмановського, 
Болгарські співиі ввели а її музичне полотно 
рядки з партизанського гімну «Хей, Балкан», 
і від того пісня стала ще ближчою слухачеві. 

«Альоша — доблесний і наншанованішнй 
пловднвчаний», — з посмішкою говорять У 
місті. Але чому все ж Альоша — ім’я не така 
вже м відоме в Болгарії, як, Іван, Василь.'.■ 
Можливо серед радянських воїнів, які звільня
ли Пловдив, був конкретний Альоша, котрий 
дав ім'я монументу?..

Кілька років тому редакція окружної газети 
«Отечествен глас» звернулась з цими запитан
нями до своїх читачів. У багатьох листах було 
дано такс пояснення. Під час будівництва мо
нумента на екранах Пловдива з великим 
успіхом йшов радянський фільм «Падіння Бер
ліна», Герой стрічки рядовий боєць Альо:::.т» 
якого грав Б. Андреев, став для жителів Плов
дива втіленням чудових рис непереможиого 
радянського воїна. Тому н пам’ятник 
стали називати цим Іменем.

Немало под страшною ноаіеГі 
Легло безымянных парней, 
Но то, что вот этот — Алеша, 
Известно Болгарин всей.

...День у Пловдив! закінчує Альоша. 
лиці вже лягла вечірня імла, і лише 
менях сонця «стоит над 
Болгарии русский солдат».

В. КОНДАКОВ

люди

На ву< 
в про* 

горою Ллєш а — в
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ЛІКАРІ якось обійшли у вивчен
ні цю хворобу, вважаючн її 

просто нахабством. Автор не може 
погодитись Із їхньою думкою, кон- 
слатуючм в окремих громадян на
явні ознаки її призвичаєння. Виходя
чи з цього, він і виносить на суд 
читача свого невеличкого трактата.

На думку, що це власне хвороба^, 
, а ас щось інше, автора навело та- 
- ке: по зараженні у хворого спосте

рігається інкубаційний період, по
тім різко пропиляються симптоми і, 
нарешті, після наполегливого ліку
вання, хвороба зникає.

Отже, трактат.
ІСТОРІЯ ПИТАННЯ. Слово 

«кнметво» (латинню, напевне, бу
де — «хамус ордниаріус») завдячує 
споїм походженням імені очного з 
пращурів, який присвоїв co6f разом 
убитого мамонта, а коли тому про 
це сказали, він ошкірився: «Не ви
ступайте!..».

СИМПТОМИ — різні. Залежно 
від темпераменту.

Наприклад.
Ви їдете автобусом, 

кілограмів так із півтораста 
на вашій нижній кінцівці.
туєтс:

ч- Громадян«, вам не 
Стояти на моїй нозі?

— Байдуже, — відповідав 
Тим більше, що через зупинку 
схожу.

У. ■ -Г......... ...........................................................

•6ЇЄмГалаг7ак Зпаного спокійного, 
«00 ж флегматичною хама.

...У черзі за рибою, не за тією, 
Що «хек морожений», а що «Лящ 
лв^Й*’ в” “;СОРОК п’ятий. Моло
дичка, яка щойно підбігла, має бу- 
™ сорок шостою. Проте, стає пер- 
, ’ • гикав до рук продавця гроші 
1 іукае:

вйм па голову І перескакує д» 
бар’єра — людина шукає зручнішо
го місця.

Ковтун забивав гола. Чоловічок 
на радощах підкидає догори по
рожню плашку, яка падає на мою* 
дика з п’ятого ряду. Одним уболі
вальником стає менше.

Жвавий суб’єкт — звичайнісінький 
кам-холерик.

ХАМУС ОРДИНАРІУС“

Чолов'яг« 
стоїть 
Зали-

важво

той. —
а

СПРОБА НАУКОВОГО 
«омеіГше! 1РН *ІЛФ’ Т£* Щ°б К,сток 

ш^ІагіЛауВаЖЄИ,,я покупчів реагує 
с. видко, виразно показуючи, що їй 
Риба он як потрібна. А той 
ЦИМ Не згоден ----
зважить 
дармоїд («бач, з роботи втік, 
по чергах тинятися»), і т. д.

Остання належить до стану 
еініків.

...Стадіон «Зірка». Боліє ге. 
тун виходить на штрафний майдан
чик суперника. В цю хвилину неОе- 
лнкии, жвавий чоловічок наступав

хто я 
узурпатор («не 

на Ж'ИОУ слабкість» ). _ . щОз

сан<-

Ко«-

ТРАКТАТА
...У вашій квартирі протікає край. 

Звертаєтесь до керуючою будннко- 
у иравл іііііим.

— Ну то я що? — відповідав той. 
■— Вода втрачається! — кажете ви. 
— Ну то й що?
— Підлога гине!
— Ну то й що?
— Майстра немає!

Ну то й що?
— Цудпнкоуправліііня третій тиж

день не надсилає!
— Ну то й що?
— Ллє ж ви керуєте управлінням!

— Ну то й що?..
Це — тип хама-меланхоліка. Не

зважаючи на деяку одноманітність 
емоцій, йому притаманний дуже 
стійкий настрій. Такий хворий най
важче піддається лікуванню.

ЗАРАЖЕННЯ. ІНКУБАЦІЙНИЙ 
ПЕРІОД.

Зараження відбувається по-різно
му. Зауважимо, що йому у значній 
мірі сприяв алкоголь.

Щодо Інкубаційного періоду, то у 
різних осіб протяг не одннаковий.

ПРОХОДЖЕННЯ ХВОРОБИ.
Хамство — хвороба тяжка, але 

не смертельна. За виключепиям тих 
випадків, коли хтось не витримає 
витівок хворого.

Ознаки проявляються всюди — па 
роботі, у сімї', на вулиці. У окре
мих хворих з'являються ускладнен
ня десь біля носоглотки («А мені 
начхати!»), у декого — очей («Па
паша! Знаєш, де я тебе бачив?!). 
Більшість же страждає на язик (ци
тувати ііс ризикуємо).

Як встановлено, хвороба підточує 
організм, псує нерви — пс-стільки 
хворому, скільки оточуючим хво
рого. Звідси випливає висно
вок, що хамство потребує п’є тільки 
ретельного лікування, а й постійної 
профілактики.

ЛІКУВАННЯ. Проводиться з вра
хуванням індивідуальності. Одним 
досить кілька діб ізоляції, Іншим -*

------------------------ --------------------------------

голкотерапії на загальних зборах, 
е Й такі, на яких найкраще впли-ї 
пае зменшення навантажений, той*,, 
то пониження в посаді.

Проте, наведені способи внклпка- ' 
ЮГЬ деякі незручності У ЖИТТІ ХВЭ-,- 
рого. Тому, йдучи йому назустріч, 
ми пропонуємо самолікування, осно
ване на найновіших досягненнях 
теорії сугестії та акробатики йогів. 
Робиться це так:

Щоранку, виконавши комплекс 
вправ ранкової гімнастики, вмийтесь 
холодною водою до пояса. Сиділо ' 
на стілець, (обов'язково до снідан
ку), сконцентруйте увагу і про- .' 
мовте: ' \ .

— Хамство — шкідлива хвороба. 
Бідніші п ис хам.

Першого дня повторіть цю фразу 
десять разів. Кожного наступного 
добавляйте Ще по п'ять, І так ДО 
сотні.

Потім снідайте, дякуйте дружині 
І йдігь на роботу.

Виковуйте вправу доти, доки по 
відчуєте, що остаточно вилікува
лись. Але пам'ятайте,—окрім цього, 
ви повинні вести себе чемно, бугн 
уважним до людей. Якщо остання 
вимога не виконуватиметься, вва
жайте, ви пс вилікувались.

О. РИТИП’ІУК.
м. Кіровоград.

V.

САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНЛ СТОРІНКА
г

БУДЕ БУЛЬКА’
Зареєстровано новий метод 

вирощення овочевих культур 
у колгоспі ім. 40-річчк 
ВЛКСМ Нооомиргородського 
району. Під час збирання 
картоплі на полик цього 
колгоспу залишається в 
грунті по надцять центнерів 
продукції на гектарі. На 
думку керівників колгоспу 
наступного року бульба са
ма вродить, бо якраз таку 

„ кількість картоплі потрібно 
висаджувати навесні.

Дехто з противників цього 
Методу стверджує, що ?. то
го буде не бульба, а буль
ка, і що десятки центнерів 
картоплі просто пропадуть, 
Проте експеримент триває,

С. БРОВЧЕНКО.
Новомирсородський 
район. І

Ще раніше-раніше не булоПтакого слоза — «кри
тикувати». Тоді про людину, яка наколобродила і по
трапила під вогонь критики, говорили: «Попав у ма- 
когонову юшку».

Тож наша сатирично-гумористична сторінка і на
звалася: «МАКОГОН.ОВА ЮШКА». Потраплятимуть у 
неї п’яниці, хулігани, хабарники, нероби, обіцяльни- 
кя, окозамилювачі та інші, хто заважає спокійно жити 
8 працювати чесним радянським трудівникам.

Ми закликаємо до участі у творенні цієї сторінки і 
володарів гострого журналістського пера, і людей, 
що прямо, як кажуть, на ти з гумором і Сатирою, а 
також читачів, які своєю припаркою, колючою заміт
кою, сміхом висміюватимуть недоліки та вади та ще 
погані звички.

Бо ж сміх — огакуща зброя!
Тож чекаємо вашої, шановні читачі, підмоги пМако* 

тоновій юшці», щоб дошкульно було тому, хто по
трапить до неї.

СМІЙМОСЯ ДЛЯ СВОГО Ж ЗДОРОВ’Я!

[2. УВ собі хлопець. Па Долшіському це- 
® гельному заводі. Трансійуртувалмнік- 
Бідкатчик, Виконував і ггсрг виконувач 
норм«, щодня на роботу хоцпі*-. лаг-ила- 
ту, звісно, отримував.

MOFOKA
З САШКОМ

Б. ЧАМЛАЙ іІ

!■

НА У К А

ФАНТАЗІЯ
Цс фантйстикй!

Цс чудо! — 
Каже учням вчителі*. 
Пересадку серця людям 
Почали робити...
— То не диво, — підвелася 
учениця Клава, у» 
би мін татко при нагоді 
Може розум’вставить

ЩО роби- 
протягом 
па завод 
школи. В 
не вчать.

ОДНА ТУРБОТА
У батьків одна турбота’. 
Хан не знає горя сип.
Час йому вже до роботи =* 
«Погуляй, ти в нас одни 
Ще наробишся, дитино.*, - 
Сину кидають було.
І зробили вдвох із сина 
Ледаря на все село.

А тепер нема. Залишились одні непри
ємності. На роботу ходить, коли захо
четься (по зарплату, щоправда, — регу
лярно). Якщо ж заповнити в анкеті гра
фу: «Яку громадську роботу виконує?*, 
то вийде так: «Подружився з Зеленим 
змієм*. І подружився він не тому, щоб 
те зло перевиховати, а звичайнісіньким 
способом потрапив під його вплив.

Отаке стзлося з молодим робітником 
Олександром Щупкою.

Тепер за Сашком — цілий послужниіі 
список. Прогули, сварки з батьками, 
«мертва година» посеред вулиці у п’яно
му, звичайно, вигляді.

— Морока, — констатує секретар комсо
мольської організації заводу Микола 
Суровішії!.

Морока, — підтверджує иа'идьиик 
штабу «КП» Леонід Кульгавий.

Морока, погоджуємось і ми. бо кому 
ж приємно, коли тобі отак раптом:

— А ваш Сашко вчора у залізничному 
буфеті знов нализався.

Тільки ж виникає запитання: 
ла комсомольська організація 
трьох років? Сашко прийшов 
після закінчення восьмирічної 
школі, як відомо, горілки пити
Там вчать поважати працю і людей пра
ці. І, напевно, непогано. Бо в перший 
рік перевиконував виробничі завданий.

Та нікому ніякого діла до хлопця це 
було. Чим живе, як живе, с ким товари
шує, аж поки:

— Ой, недогледіли!
Недогледіли, бо, власне, ке дивились. 

А дивитись, як кажуть, необхідно в 
обидва ока. ІІа цегельний завод прихо
дить щороку багато молоді. Погрібно 
бачити, під який вплив вона потрапляє, 
щоб потім не хапатись за голову:

— Ой, морока!..
С. ПАВЛОВСЬКИИ.

м. Долкноька,

® «Здаю флігель трьом кпартираитам-сту 
дентам з догозорсиностго, що вони рано лита 
іоть спати з своїм столом...»

Д «Завтра — виїзд на турбазу, Брати 
спиртне тільки до ЗО градусів. Інакше не ви
їдемо...»

СІ «Ларьок. Після обіду приймати не буду. 
Приносьте хутро без лою і вчасно...»
& «їдальня закрита на сан-дснь. Нема 

повара, підбираємо технічку...»
СІ «В суботу — здача норм з бігання. При

ходьте роздягнені, в повній формі. Хто не під
готувався — біжіть до магазину...*

> «На пляжу — запрет! Каламутна вода 
І не зроблені береги...»

Д «Засідання відбудеться в кабінеті облі
ковця, коли він повернеться з молочарні. Пе
реносити його більше не будемо...»

СІ «Не кидайте бумагу о під'їзді. Для цьо
го о помийні ящики. Порушників обговорюва
тимемо в текущему виді...»

А «Курцям їсти тут заборонено. Розпивай
те спиртне тільки на місці...»

(З оголошень).
Записав М. КРОКУЙ,

З (НІМІ

ПОРАДУВАЛА
В хату радо вбігла Дуся
Із хлопчиною чужим: 
—- Познайомтеся, матусю, 
Розписалися ми

Маті! сплеснули рунаяпТ!
— Як це, донечко? Чому?
— Може, пі не рада, мамо, 
Я розлучення візьму.

ПОЖАЛІЙТЕ СВОЇ НЕРВИ
НАШІ ПОРАДИ ПАСАЖИРАМ

Ви хочете кудись їхати? 
Скажімо, на роботу. Будь 
ласка. Шукайте найближ
чу зупинку. Зупиняйтесь і 
стійте. Стійте ще трохи. 
Стійте... О, вже на годин
ника зиркаєте, нервово 
губи покутуєте. А чого? 
Поспішаєте? Автобуса 

довго немає? Ну, а це ж 
вам що —- якийсь кінний 
ридван? Це ж — ма-шм- 
на! Може, а неї всереди-

ні щось заїло, або шофе
рові газованої води за
кортіло, чи забалакався 
десь — що він не люди
на?

Ось, бачте, вже й під
котив...

Тепер заходьте в задні 
двері і... Що в задні немає 
куди? Ну то в передні... 
Там теж повно? Так хто ж 
так заходить? Інших про
пускає, а сам стоїть. Так

вічність простояти можна. 
Зробишся стовпом і на 
тебе таблички з розкла
дом автобусного руху чіп
лятимуть...

Скакайте швидше на 
підніжну. Якось доїдете. 
Водій кричить? Правильно 
кричить. Піклується про 
здоров’я пзсажирів. На 
свіжому повітрі воно й 
недовго нежить підхопи
ти. Недарма ж ото він ви

ходить і втрамбовує обо
ма руками висячу братію, 
а лишніх взагалі відчіп
лює. Бо прохолода і две
рі не зачинеш.

Ну, нічого. За першим 
разом но повезло. Стійте 
далі. І не нервуйте. Зна
єте, скільки а місті авто
бусів? Буде ще другий, 
третій... Не хочете чека
ти? Кричите? Неподобство 

І т. д.? Скаржитися буде

те? А навіщо? Та що б то 
за життя, скажіть, було, 
коли б одного чудовою 
ранку усі автобуси Кіро
воградського автобусного 
парку забігали точно г:о 
графіку і ніхто не штов
хався 6 на зупинках? 
Нудьга...

Ото ж краще щодня 
робіть інтенсивну ранкову 
гімнастику. Набирайтеся 
сил, щоб пропихатися до 
дверей першими. І щоб 
своєї зупинки не прогав;« 
ти, бо слабеньких час
тенько відтирають усере
дину. І головне, — не не
рвуйте.

М. СЕМЕНЮК.
м. Кіровоград,

ОЛІВЕЦЬ
0. МИТНИКА

Малюнки Олександра 
МИТНИКА друкувались з 
«Неделе», журналі «Сме
на», газеті «Комсомоль- 

( ская правда», в одеськім 
ї молодіжнім газеті «Ком

сомольська іскра».
Сьогодні ми пропону

ємо кілька його нових 
карикатур.

•

УНІФОРМА ДАРМОЇДА, 

© 

РАЦІОНАЛІЗАТОР,

©

ІСТОРІЯ ОДНОГО 
КОХАННЯ.

•

ДО ПИТАННЯ 
про ввічливість,
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• для допитливих
• для допитливих
• для допитливих

ї| І, ЙДЕТЬСЯ не про те Біле морс,- що 
“ на півночі нашої країни. У Лиснчаиську 
«білим морем» називають величезний ста- 
вок-нагромаджувзч, куди содовий завод 
довгі роки скидав відходи виробництва. 
При спорудженні його передбачалось, що 
тверді частки осідатимуть на дні, а вода, 
йдучи в земні товщі, очищуватиметься. 
Ллє з’ясувалось, що ця рідина небезйеч-

„I НАЗВАЛИ... 
„БІЛИМ МОРЕМ«
на для навколишньої природи. Довелось 
колективу заводу поруч обладнати ще 
один нагромаджувач, укривати його дно 
поліетиленовою плівкою і перекачувати в 
нього воду для відстоювання. Та й це не 
розв’язало проблеми: нагромаджувач! за
повнені вщерть, а завод продовжує що
дня викидати по 15 тисяч кубометрів рі
дини. Що робити? Будувати поруч додат
кові ставки?

Вихід знайшли вчені Харківського на
уково-дослідного інституту основної хімії. 
Вони розробили технологію утилізації со
дових відходів, одержання з них міне
ральних добрив. На заводі збудовано два 
експериментальних цехи по випуску хло
ристого кальцію і хлористого амонію.

Складність полягала в тому, що відходи 
содового виробництва — хімічно агресивні 
речовини. Апаратуру для випробування 
вони «з'їдали» буквально за два-три дні. 
Спеціалістам довелось випробувати багато 
металів, поки не знайшли найбільш дов
говічний з них — титан.

І ось випробування успішно завершено. 
Вперше у виробничій практиці хлористі 
мінеральні добрива у великій кількості 
одержують з відходів содового виробниц
тва. На заводі ведеться спорудження ще 
двох великих цехів, які вже наступного 
року стануть до ладу. Щороку вони ви
роблятимуть сотні тисяч тонн мінераль
них добрив, харчову сіль.

О. КОВАЛЕНКО.
м. Лисичанськ.

МОВА не про космічний об'єкт, а про 1 
справи суто земні — нову систему 

добору і розстановки інженерно-техніч
них кадрів, Запропонована і перевірена 
у Львові, вона викликала інтерес у ши
рокого кола спеціалістів.

«Пульсар» — своєрідний метод стиму
лювання і підвищення продуктивності 
праці інженерного і адміністративно-уп
равлінського персоналу. Одним з шляхів 
вирішення цього питання, як відомо, є. 
систематична атестація. Основна ідея 
«Пульсара» полягає в періодичному ви
суненні і заохоченні найбільш здібних 
працівників, пониженні або навіть замі
ні тих з них, хто не виявляє потрібної 
ініціативи, в кому не горить вогник твор
чості, пошуку. *

Апарат управління та інженерно-тех
нічний персонал .сучасного підприємства 
можна уявити у вигляді східчастої піра
міди. Пропонується примусити цю піра
міду «пульсувати», тобто періодично, 
наприклад, раз па рік (строк умовний) 
піддавати «стисненню» і «розширенню». 
На всіх рівнях працівники у кількості, 
наприклад, однієї десятої загального 
складу (знову цифра умовна), у яких 
об’єктивні показники найнижчі, перево
дяться на сходинку нижче — «стиснен
ня», інші 10 процентів кращих працівни
ків піднімаються па сходинку вище — 
«розширення». Основою критеріїв, за 
якими вирішується питання про перемі
щення, мають бути результати атестації, 
що включають як оцінку праці — її 
кількості, якості, складності і напруже
ності, так і оцінку суб’єктивних якостей 
працівника.

Системою «Пульсар» зацікавились вироб
ничники. Експериментальну перевірку її було 
розпочато в перші місяці 1971 року у відділі 
головною технолога Львівського виробничо- 
технічного об’єднання «Електрон». Для цього 
відділ умовно розбили на п’ять рівнів: пер
ший — начальники бюро, секторів, лаборато- 
рііі; другий — керівники груп та інженери- 
конструкторн першої категорії; третій — іііжс- 
нери-конструктори другої категорії і старші 
інженерп-технологи; четвертий — інженери- 
конструктори третьої категорії та Інженерп- 
технологи; п'ятий — техніки. Оцінці, за спе-

«Пульсар»
ціальною розробленою методикою 1 бальною 
системою, підлягали ділові якості працівника: 
професійні знання, ініціативність, кмітливість, 
дисциплінованість, сумлінність, взаємини з 
колективом, дбання про підвищення ква
ліфікації і професійне зростання. Бралися до 
уваги обсяг і якість виконаних завдань (або 
рівень керівництва сектором, лабораторією); 
кількість винаходів і запроваджених раціона
лізаторських пропозицій.

Минув рік, і сьогодні вже можна під
бити підсумки. «Пульсар» зробив пози
тивне зрушення в психології людей, ба
гатьом допоміг відмовитись від прагнен
ня уникати відповідальності, знайти 
легше доручення. Він нас зацікавив мо
рально і матеріально, говорить керів
ник і групи по впровадженню системи 
«Пульсар», секретар партбюро відділу 
головного технолога О. М. Череп.

Продуктивність праці у відділі зрос
ла на 21 процент, кількість персоналу

МІН І-ЕКСПРЕСИ
Річковий ({»лот Радянського Союзу попов

нюється суднами з новими принципами руху, 
в тому числі гліСируїочими теплоходами типу 
«Зоря» і суднами на повітряних посудинах типу 
«Зірниця». Вони можуть ходити по досить 
мілководних річках.

«Зоря» — мілкосіднг.й пасажирський тепло
хід з водометаючим двигуном. Він не потре
бує причалу і може висаджувати пасажирів 
у будь-якому зручному місці. Теплохід має 
65 пасажирських ' місць, а за короткий рейс 
ній може взяти 85 чоловік. Двигун потужніс
тю 1000 кінських сил дозволяє розвивати швид
кість 45 кілометрів на годину.

«Зірниця» — пасажирський теплохід на по
вітряній подушці. Призначений для неглибо
ких річок. Може пройти ділянки глибиною 
40 сантиметрів. Швидкість — до 35 кіломет
рів на годину. Салоп теплоходу вміщує 50 па
сажирів, «Зірниця» також не потребує приста
ней.

Суднобудівні заводи приступили до серій
ного випуску річкових експресів.

На знімку: плісируючий теплохід «Зоря» на 
Волзі.

Фото Ю. Євсюкова. 
(АПН).

зменшилась на 27 чоловік. Дифс 
йоваїїий підхід дав можливість усунути 
зрівнялівку, коли раніше кожний член 
колективу, незалежно від його трудозц- 
го внеску, преміювався однаково. Таким 
чином, люди, які вміють і бажають пра
цювати, позбавились необхідності пра
цювати за когось.

Стало можливим точніше виявляти 
відповідність кожного працівника по
саді, адже одне з основних завдань 
«Пульсару» і полягає саме в розстанов
ці людей так, щоб кожний на своєму 
місці робив усе з повною віддачею сил, 
знань, кваліфікації.

Річні дані сгалн підставою для проведення 
у лютому 1972 року переатестації. Компстснг-. 
ну комісію очолив головний інженер об'єднан
ні!. Після ретельного розгляду всіх матеріалів 
і бесід з кожним з співробітників 12 робіт
ників відділу було рекомендовано до підви
щення в посаді або окладі, а 12 — відповідно 
до пониження.

У принципі система «Пульсар» може 
бути застосована до будь-якої групи ін
женерно-управлінських працівників і до 
будь-якої системи атестації, але зміст 
об’єктивних і суб’єктивних критеріїв 
оцінок має враховувані специфіку діль
ниці виробництва.

«Пульсар» не претендує на абсолютну 
завершеність, оскільки система знаходи
ться в стадії випробування. У ході про
ведення експерименту виявлено ряд не
доробок, які авторами системи усуваю
ться. Зокрема, передбачається падалі 
ведення обліку і аналізу з допомогою 
ЕОМ.

Ю. МОРІН. 
(РАТАУ).

У П’ЯТЬ разів швидше,
9 вдесятеро дешевше 
(порівняно з дорогою 
плівкою) рентгенівський

ня об’єкту дослідження. 
Метод зручний при 

діагностиці захворювань 
м'яких тканей і кісток,

клінічної та експеримен
тальної хірургії Мініс
терства охорони здоро
в'я СРСР вперше засто

Рентгензнімок-на папері
знімок можна зробити 
на папері.

Цей новий метод елек- 
трорентгенографії, роз
роблений радянськими 
інженерами й лікаря/ли. 
Крім швидкості виготов
лення знімку і високої 
економічності, він дозво
ляє одержати чітке, ніби 
намальоване зображен-

легень, серця, шлунко
во-кишкового тракту і 
т. д. Він конче потріб
ний в клініках, на трав
матологічних пунктах, 
станціях швидкої допо
моги, де терміново по
трібний рентгенівський 
знімок.

Співробітники Науко
во-дослідного інституту

сували цей метод для 
діагностики захворювань 
внутрішніх органів. Ни
ми розроблений оригі
нальний метод поєднан
ня електрорентгеногра- 
фії та радіоізотопного 
дослідження і проведе
на велика робота щодо 
впровадження його в

практику. З допомогою 
нового методу вдається 
чітко визначити наяв
ність і розміщення пух
лини і доброякісних ут
ворень в легенях, печін
ці, нирках, аневризми 
серця.

Крупні медичні закла
ди країни вже освоюють 
електрорентгенографію, 
а медичною промисло
вістю нині випущена пер
ша серійна партія елек- 
трорентгеногра фі ч н и х 
апаратів.

З допомогою електро- 
рентгенографічного апа
рата можна одержати 
знімок на звичайному 
папері за 2 хвилини.

ОСТАННІЙ жест «акерендама»
Нідерланди і Норвегія висловлюють взаємні претензії на 

крупний скарб золотих і срібних монет, які знайдені трьома 
аквалангістами-любителями на дні моря недалеко від норвезь» 
кого містечка Олесунна. Як довід, голландці висувають той 
факт, що гроші належали голландській Ост-Індській компанії, 
норвежці доводять свою вимогу тим, що вони були знайдені 
недалеко від берегів Норвегії

Скарб був знайдений випадково. Займаючись підводним 
плаванням, аквалангісти наприкінці липня натрапили на золото 
і срібні монети.

Голландські газети повідомляють, що уряд Нідерландів ви« 
вчає питання про заяву своїх прав на залото і срібло. Для цьо« 
го переглядаються документи компанії, що збереглися, яко 
могли б довести, що гроші були на борту голландського судна.

Норвезькі представники відхиляють претензії на скарб з бо« 
ку зарубіжних держав. Вони кажуть, що, за норвезькими за« 
конами, право успадкування власності обмежено певними 
строками, а у випадку з судном «Акерендам» ці строки давно 
минули.

Гаага.
ТАРС.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 16 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольорове 
телебачення. Кінопрограма, 
(М). 10.00 — «Хліб Сходу».
(М). 10.10 — Всесоюзний фес
тиваль народної творчості. 
Туркменська PCP. (М). 11.15 — 
«За вашими листами». (М).

11.30 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Будь 
щасливою, Ані». 12.45 — «Сто
рінки творчості поета Максима 
Танка». (М). 13.30 — «Здо
ров’я». (М). 14.00 — Кольорове 
телебачення. Міжнародний 
турнір з хокел на приз газети 
«Советский спорт». Ф|иал. 
(М). 16.15 — Кольорове теле
бачення. «Музичні зустрічі».
(М). 17.00 — Кольорове телеба
чення. «У світі тварин». (М). 
18.00 — Легка атлетика. Матч 
УРСР — Угорщина. (К). 19.00 
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.25 - О. і А. 
Лавровії. «Слідство ведуть 
знатокн», «Шантаж». Прем’є
ра телевізійного спектаклю, 
частіша І. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко-

льоровс телебачення. Худож
ній фільм «Мн з вами десь 
зустрічались», 22.55 — Нови
ни. (М).

НЕДІЛЯ. 17 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — «Музичний кіоскл.
(М). 10.30 — Сьогодні — День 
працівників лісу. Виступ Мі
ністра лісової і деревооброб
ної промисловості СРСР Ти
мофеева. (М). 11.00 — Концерт 
за замовленнями працівників 
лісу. 11.30 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флоту. (М). 
12.00 — Художній фільм. (М). 
13.35 -« VIII міжнародний

фольклорний фестиваль у рур- 
гасі. (М). 14.00 — «Сільська
година». (М). 15.00 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 16.00 — Чем
піонат СРСР з футбола. «Зо
ря» (Ворошиловград) — «Ара
рат» (Єреван). В перерві — 
кіножурнал «Новини дни». 
(Ворошиловград). 18.09 — Но
вини. (М). 18.10 — Художній
фільм. (ЛІ). 19.40 — Кольорово 
телебачення. Мультфільм «Кіт 
у чоботях». (М). 20.00 — О. та 
А. Лаврові. «Слідство ведуть 
знатокн». «Шантаж». Части
на 2. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Ко.іьорозо 
телебачення. «Артлото». (М). 
22.35 — Спортивна програма. 
(К). 23.25 — Вечірні повн
іш. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Сьогодні — День працівників 
лісу». (Чернівці). 17.30 — Лег
ка атлетика. Матч УРСР — 
Угорщина. (К). 18.30 — «На
меридіанах України». (К). 
19.00 — До 50-річчя утворення 
СРСР. Телефсстнваль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки, Звітує Вінниччина. 
(К). 20.00 — Чемпіонат СРСР 
з футбола: «Динамо» (К) — 
ЦСКА. 2-й тайм. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!*.’ (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — До 50-річчя утворення 
СРСР, Телефертнваль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки. Звітує Черкащина. 
(К). 22.35 — Новини. (М).

ПОНЕДІЛОК, 18 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 15.55 - 
«Російська народна казка». 
Навчальна передача з літера

тури. (М), 16.30 — «Наука —• 
сільському юсподарству». (ЛІ). 
17.00 — До 50-річчя утворення 
СРСР. Телефсстнваль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки. Звітує Вінниччина« 
(К). 18.00 — Новини. (ЛІ), 
18.10 — «Подвиг». 18.40,— Ко
льорове телебачення. «Пісні 
Грузії». (М). 19.15 - «Хліб
Сходу». (М). 19.25 - Міжна
родна панорама. (М). 19.55 -= 
М. Горький. «Зикові». Спек
такль. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 - Продов
ження спектаклю. (М). 22.40 —• 
Кольорове телебачення. Телсч 
Візійішй музичний фільм «Тс« 
атральна ніч». (ЛІ). 23.00 —• 
Новини. (М).

Про можливі зміни в про« 
і рамі, нас повідомлять дик
тори радіо і телебачення,

Наша адреса і телефони. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком« 
сомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, від« 
ділу листів і масової роботи та інших відділів—2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кирової рале кого 

обкоме ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димнірова, обласною управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

В номері газети за 12 вересня допущена помилка. На дру* 
іій сторінці в інформації «Перша, продукція» в другому, 
рядку слід читати: «Введено у дію транспорт по-склвдський 
цех...» І далі — за текстом. ■ **'• ;

Па пивного — накладено адміністративне стягнення.
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