
ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬНОМУ—
УДАРНА ПРАЦЯ
ЗБОРИ ОБЛАСНОГО ПАРТІЙНОГО АКТИВУ

Як повідомлялося, в Кі
ровограді відбулися збори 
партійного активу. В їх ро
боті взяли участь члени і 
кандидати в члени обкому 
КП України, члени ревізій
ної комісії обласної парт- 
організації, перші секре
тарі міськкомів і райкомів 
партії, голови виконкомів 
міських і районних Рад 
депутатів трудящих, які не 
входять до складу обкому 
КП України і ревізійної ко
місії обласної парторгані- 
зації, керівники обласних 
організацій та установ, ра
йонних сільськогосподар
ських органів, голови об
комів і райкомів профспі
лок, міських і районних 
комітетів народного конт
ролю, перші секретарі мі
ськкомів і райкомів ком
сомолу, керівники під
приємств, колгоспів, рад
госпів, будівельних, про
ектних та інших організа
цій, секретарі первинних 
партійних організацій, пе
редовики виробництва, 
працівників преси, радіо і 
телебачення.

З доповіддю «Про зав
дання обласної партійної 
організації □ посиленні ор
ганізаторської і масово- 
політичної роботи по за
безпеченню виконання на
родногосподарського пла
ну і соціалістичних зобо

в'язань 1973 року у світлі 
рішень грудневого (1972 р.) 
Пленуму ЦК КПРС» висту
пив перший секретар об
кому КП України М. М, 
Кобильчак.

— Всі радянські люди, — 
каже доповідач, — сприй
няли завдання, викладені 
в доповіді Л. І. Брежнєва 
«Про 50-річчя Союзу Ра
дянських Соціалістичних 
Республік», як бойову про
граму творчої праці по 
здійсненню рішень XXIV 
з’їзду КПРС.

З почуттям виконаного 
обов’язку-радянські люди 
вступили в третій рік п’я
тирічки. 1 сьогодні з упев
неністю можна сказати, 
що накреслена партією 
програма дальшого роз
витку соціалістичної еко
номіки і культури в ціло
му здійснюється успішно.

В єдиному строю з усі
ма радянськими людьми 
самовіддано працюють 
над виконанням історич
них рішень XXIV з їзду 
КПРС трудящі Кіровоград
ської області. Перевалена 
більшість виробничих ко
лективів, колгоспів і рад
госпів гідно зустріли півві
ковий ювілей Радянського 
Союзу, виконали завдання 
і зобов'язання. Допові
дач наводить переконливі 
цифри, що свідчать про 

досягнення працівників 
промисловості області. По
рівняно з 1970 роком об
сяг виробництва промис
лової продукції торік 
збільшився на 7,8 процен
та. За два роки понад 
план випущено 750 сіва
лок, видобуто 600 тис. 
тонн вугілля, вироблено 
360 тис. тонн буровугіль- 
них брикетів, 107 тис. пар 
шкіряного взуття тощо.

Тов. Кобильчак підкрес
лює, що ці успіхи — ре
зультат самовідданої праці 
Dcix робітників, Інженер
но-технічних працівників 
та службовців, результат 
великої організаторської і 
політичної роботи партій
них, профспілкових і ком
сомольських організацій 
промислових підприємств.

Та це не значить, що 
зроблено все. Незважаю
чи на загальне піднесення 
промисловості в цілому, в 
діяльності багатьох під
приємств, будівельних ор
ганізацій є серйозні недо
ліки. Окремі колективи 
працюють неритмічно, рік 
у рік не виконують планів 
і соціалістичних зобов’я
зань, надто повільно під
вищують ефективність ви
робництва. Не скрізь ве
дуть належну боротьбу за 
зниження собівартості про- 
(Закінчсння на 2-й стор.).-

зяють велике піклуванні! про пернатих друзів. Вони вигого
лили і порозвішували в шкільному саду і міському карку ба
гато годівниць. Учні 5-го класу Олександр ВАС МЛИНЕЦЬ 1 
Володимир КОЦУР, яких ви бачите на фото, встановлюють 
годівницю у шкільному саду.

А як ви, юні друзі, турбуєтесь про птахів взимку. Напишіть 
про цс до газети.

Юічіати Ужгородської середньої шко.ти-інтериату № 2 вняв-

Рік видання XIV 
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ГЛИБОКЕ ЗАДОВОЛЕННЯ
З почуттям глибокого задоволення зустрінуто в усьо

му СВІТІ звістку про угоду про Припинення ВІННИ І ВІД« 
ловлення миру у В'єтнамі. В заявах урядів, держав« 
лих діячів, політичних партій, у повідомленнях інфор
маційних агентств, преси, радіо і телебачення вислов
люється надія, що ця угода повинна забезпечити мир 
у В’єтнамі, внести вклад у збереження миру.

Досягнення угоди про припинення вогіио у В’єтнамі 
є великою перемогою в'єтнамського народу, який у 
нерівній боротьбі з агресією, незважаючи на жахливі 
жертви і руйнування, продемонстрував безприкладний 
героїзм, рішимість і віру в свої національні ідеали* 
відкреслює, наприклад, болгарське агентство БТА у, 
своєму коментарі.

(ТАРС),

Молодий комуніст Ген- 
надій Брайловський — 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади ко
муністичної праці імені 
XXIV з’їзду КГІРС різни
ків ковальсько-пресового 
цеху заводу «Червона 
зірка». Колектив, очолю
ваний ним, працює зараз 
в рахунок другого квар
талу 1974 року.

-

ТВІЙ ДОРОГОВКАЗ
Дзвін Кремлівських курантів 

сповіщав про народження третьо
го року дев'ятої п’ятирічки. Йому 
передували слова:

«З твердою вірою в майбутнє, 
сповнена нових сил, наша країна 
вступає в 1973 рік. Це буде третій, 
вирішальний рік п’ятирічки. І від 
того, як він буде прожитий, на
стільки самовідданою і наполегли
вою буде праця кожної радян
ської людини в наступаючому ро
ці, — великою мірою залежить 
підсумок усього п'ятиріччя, успіх 
наших планів».

Країна розпочала трудову вахту, 
і серед тих, хто поспішає до вер
стата, до трактора чи на ферму, 
йдеш і ти. Пам'ятаєш, як у допові
ді про 50-річчя СРСР Генеральний 
секретар Центрального Комітету 
нашої партії Леонід Ілліч Брежнєв 
сказав:

«Радянський Союз іде назустріч 
комунізмові.

Ми знаємо — шлях до цього 
не буде легким. Потрібно буде на
пруження сил і енергії кожного з 
народів нашої країни і всіх їх ра
зом. Ми знаємо — потрібна буде 
велика і натхненна праця, органі
зованість, висока політична свідо
мість».

У радянських людей багато переваг. 
І одна з них, чи но найважливіша, — 
глибока політична переконаність, розу
міння завдань, поставлених перед ними 
партією. Кожен день приносить нам 
звістку про те, що молодь бере підви
щені соціалістичні зобов'язання. «Ви- 
_пп?тиип ПП Г.П 1ЮІІТ»<>ПІП ЛЧИМПЇ ЛІНеНИЦІ 

і по 100 центнерів кукурудзи на гекта
рі!» — говорять механізатори комсо
мольсько-молодіжної тракторної брига
ди колгоспу «Жовтень» Новомиргород- 
ською району. її очолює кандидат в 
члени обкому ЛКСМУ Василь Лузанів- 
ський. «Дамо понадпланові сівалки!» — 
говорять молоді червонозорівці.

Обласний комітет комсомолу реко
мендував вивчити досвід роботи ком
сомольсько - молодіжних колективів 
брніади різників ковальсько-пресового 
цеху заводу «Червона зірка», трактор
ної бригади колгоспу «Жовтень» Ново- 
мнрюродського району та молочно
товарної ферми колгоспу «Шлях Лені
на» Онуфріївського району. Тепер пе
ред міськкомами і райкомами ЛКСМУ 
стоїть завдання — широко розгорнути 
соціалістичне змагання серед комсо
мольсько-молодіжних колективів облас
ті з тим, щоб кожен юнак і дівчина 
працювали під лозунгом «Дати держа
ві продукції більше, кращої якості, з 
меншими затратами'» Досвід кращих 
колективів повинен увійти у життя всіх 
молодих виробничників області.

Днями відбувся VIII Пленум ЦК 
ВЛКСМ. Виступаючи на ньому, 
перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников підкреслив:

«Обов’язок комсомолу, його 
першочерговий і найважливіший 
обов'язок — мобілізувати всю ра
дянську молодь на успішне вико
нання планів 1973 року, ударною, 
самовідданою працею з новою си
лою підтвердити високе звання 
вірного і бойового помічника пар
тії».

Масштаби робіт великі. Для ус
пішного вирішення завдань по
трібно значно поліпшити рівень 
ідейно-політичної і оргайіЗЬтор- 
сьної діяльності комітетів КОМСО
МОЛУ. Вони повинні усіма засоба

ми масової інформації і, перш за 
все, через систему комсомоль- 
ської політосвіти донести зміст а 
значення доповіді товариша Бреж
нєва до широких мас молоді.

В комсомольських організаціях Гай- 
ворснського, Добровелнчківського, Го- 
лованівського та інших районів, а та
кож в місті Олександрії йде жваве об
говорення важливих документів. Його 
супроводжує визначення конкретних 
завдань трудових колективів, ріст іні
ціативи і творчої активності молоді. 
Комітети комсомолу розробляють шля
хи для формування у підростаючого по
коління працелюбства і добросовіснос
ті, організованості і високої свідомості, 
комуністичного ставлення до- праці. Цю 
роботу потрібно негайно розгорнути в 
усіх комсомольських організаціях об
ласті.

Ровеснику! Перед тобою доку
менти сьогодення — ДОПОВІДЬ 
Л. І. Брежнєва на урочистому засі
данні, присвяченому 50-річчю 
СРСР, Звернення ЦК КПРС, Прези
дії Верховної Ради СРСР та Ради 
Міністрів СРСР до радянського 
народу, постанови ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ про розгортання Всесоюз
ного соціалістичного змагання се
ред працівників промисловості Е 
сільського господарства матеріа
ли VIII Пленуму ЦК ВЛКСМ. Це — 
твій дороговказ. Він кличе тебе 
вкласти в загальнонародну справу 
частку свого серця, своєї душг, 
працювати з ентузіазмом і палкою 
любов'ю до соціалістичної Бать
ківщини. Це — твоя програма дій. 
Вивчи їх, проймись силою кожно
го записаного в них слова.
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(Закінчення.
Початок на 1-Й стор.). 

дукції, не в повній /лірі 
виконують плани впро
вадження нової техніки 
і Т. д.

Заборгували перед дер
жавою підприємства буря- 
коцукротресту (керуючий 
т. Степовий), молочної 
промисловості (начальник 
управління с. Герасьоза), 
Кіровоградський олійжчр- 
комбінат (директор 
т. Фюг), Олександрійський 
електромеханічний завод 
(директор т. Моснвін), З 
початку п’ятирічки вони 
недодали продукції на су
му від 1,3 до 16,3 мли. 
карбованців. З вини цих і 
деяких інших підприємств 
промисловість області не 
справилася з планом на 
перші два роки п’ятирічки.

Гострою проблемою за
лишається використання 
робочого часу на багатьох 
підприємствах області. То
рік втрати робочого часу 
становили 136 тис. люди
но-днів. Особливо це сто
сується заводів трактор
них гідроагрегатів, радіо- 
виробіз, авторемонтного 
м. Олександрії.

Є підприємства, які при 
загальному виконанні пла
нів реалізації продукції не 

справляю;ься із завдання
ми по основній номенкла
турі. Таке допускають на 
олександрійських зазодах 
підйомно - транспортного 
устаткування та електроме
ханічному, на інших під
приємствах. Серйозні пре
тензії до комбінату «Олек- 
сандріяеугілля», на підпри
ємствах якого дужа низь
кий коефіцієнт викорис
тання основного гірничо- 
транспортного устатку
вання.

Доповідач указує й на 
інші недоліки, які ще ма
ють місце в роботі про
мислових підприємств об
ласті, а саме: велика пере
витрата металу, електро
енергії, палива, недоско
нале нормування праці, 
практика прийняття зани
жених соціалістичних зо
бов'язань. Він докладно 
спиняється на завданнях 
партійних організацій під
приємств щодо дальшого 
підвищення якості виробів.

Будівельні й монтажні 
організації області торік 
виконали будівельно-мдя- 
тажних робіт на суму 133,2 
млн, карбованців, або на 
5,9 млн. карбованців біль
ше, ніж у першому році 
п'ятирічки. Виконано річне 
заздання і по здачі а .екс

плуатацію житла. Успішно 
справилися із завданнями 
трест «Кіровоградсільбуд», 
спеціалізовані управління 
№ 200 тресту «Запоріж- 
металургмонтаж», М2 2 
тресту «Дпіпроспоцбуд» та 
інші.

Але будівельникам під 
сипу значно вищі заздан
ня. Та на заваді стоять 
низький рівень плануван
ня, розпорошення кош
тів, порушення строкіз бу
дівництва, повільне впро
вадження ефективних ма
теріалів і конструкцій, не
вчасне забезпечення бу
дов технічною документа
цією, коштами, обладнан
ням. Усе це спричиняється 
до зростання обсягу неза
вершеного будівництва, 
заморожування на трива
лий час грошових і мате
ріальних ресурсів. У ряді 
організацій на низькому 
рівні організація робіт. Це 
стосується, насамперед, 
комбінату «Кіровоград- 
аажбуд», тресту «Кірозо- 
градвуглебуд».

Здійснюючи рішення 
XXIV з'їзду КПРС, поста
нову ЦК КПРС «Про хід 
виконання рішень XXIV 
з'їзду партії і Пленумів 
ЦК КПРС по інтенсифіка
ції сільськогосподарського 

виробництва а Кіровоград
ській області», міськкоми, 
райкоми партії, первинні 
парторганіззції, радянські 
та господарські органи 
провадять значну роботу 
по дальшому піднесенню 
всіх галузей сільського 
господарства. В області за 
останні роки помітно під
вищилась культура земле
робства, здійснено чимало 
організаційно - господар
ських заходів по впровад
женню досвіду передови
ків, досягнень науки і тех
ніки. Це сприяло пезчій 
стабілізації врожайності і 
валових зборів зерна. 
Проте окремі міськкоми, 
райкоми партії і райвикон
коми не завжди з'висо- 
кою вимогливістю підхо
дять до оцінки результа
тів роботи колгоспів і рад
госпів, нерідко задоволь
няються середніми показ
никами.

Перед хліборобам.« сто
їть важливе заздання — з 
третьо/лу році п'ятирічки 
не тільки здійснити дове
дені плани виробництва 
продукції рослинництва, а 
й дати її стільки, щоб пе
рекрити борг за два ми
нулі роки. Йдеться про 
одержання на кожному 
гектарі по 32,8—33 центне
ри зерна, по 262 центнери 
цукрових буряків, по 19 
центнерів соняшнику.

Тваринники області взя
ли високі соціалістичні зо
бов’язання на третій рік 
п'ятирічки. Зокрема, намі
чено виробити на сто гек
тарів угідь: м’яса — по 
84,4 центнера, молока — ми в

по 345 центнерів, вовни — 
по 69,8 кілограма і ясць—■ 
по 23,7 тис. штук на сто 
гектарів посівів зернових. 
Доярки взялися надоїти 
від корови по 2490 кіло
грамів молока. Підвищені 
намітки чабанів, пташників.

Доповідач спинився' на 
питаннях дальшого вдоско
налення стилю і методів 
партійного керівництва
економічною діяльністю, 
посилення організатор
ської і політичної роботи.

Обов'язок міськкомів і 
райкомів партії, первин
них організацій — забез
печити широку пропаган
ду і глибоке вивчення ко
муністами, всіма трудящи
ми ідейно-теоретичних по
ложень і політичних вис
новків, що їх містять до
кументи і матеріали уро
чистого засідання, присвя
ченого 50-річчю СРСР, по
всюдно організувати все
бічне роз’яснення поста
нов ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, БЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ про розгортання 
соціалістичного змагання 
за високі показники в тре
тьому році п’ятирічки.

Забезпечити ударні тем
пи роботи з перших днів 
нового року — значить ді
лом відповісти на рішення 
грудневого Пленуму ЦК 
КПРС, закласти надійну 
основу для успішного ви
конання планів і соціаліс
тичних зобов’язань 1973 
року,

п’
Ознаменувати третій рік 
ятирічки новими успіса- 

праці, використати

багатий досвід організації 
соціалістичного змагання, 
набутий під мас підготовки 
трудящих області до 
50-річчя СРСР, — на цьо
му наголосили у своїх ви
ступах -на зборе* перший 
секретар Кіровоградсько
го міськкому КП України 
І. П. Ваяявський, перший 
секретар Доброзеличкіз- 
ського РК КПУ А. М. Мов
чан, апаратник Сзітловод- 
ського заводу чистих ме
талів, секретар цехової 
партійної організації М, С. 
Супрун, голова колгоспу 
імені Фрунзе Ульянов
ського району 1. М. Болга- 
ренко, начальник комбіна
ту «Олександрі «вугілля» 
М. В. Філоненко, доярка 
колгоспу «Комінтерн» Боб- 
ринецького району С. В. 
Кавун, начальник комбіна
ту «Кіровоградважбуд» 
Є, М. Сафронов, голова 
колгоспу «Зоря комуніз
му» Новоархангельського 
району, Герой Соціалістич
ної Праці Л. Й. Шліфор, 
секретар парткому зазо- 
ду «Черзона зірка» С, С, 
Ліновиченко, директор По- 
бузького нікелевого заво
ду В. Д, Ліньов, перший 
секретар обкому ЛКСМУ 
М. Г. Гайдамака та інші.

В обговореному питанні 
збори прийняли резолю
цію.

Збори обласного партій
ного активу схвалили со
ціалістичні зобов’язання, 
взяті колективами підпри
ємств, будов, транспорту, 
зв'язку, колгоспі з і рад
госпів області на 1973 рік.

Вісім років вирощує качок молода пташниця Сагайданької птахофабрики Параска Баврнлюк. 
За цей час здала 35 гуртів, кожен кількістю в 11—12 тисяч голів, добиваючись в середньому 33 гра- 
мових щодобових приростів на кожну голову.

Па фо то: пташниця Параска ГАВРИЛЮК зважує каченят.
Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

ОПОРА-НАБУТИИ ДОСВІД
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМ

СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ 
ІМЕНІ XVI З’ЇЗДУ ВЛКСМ ГАЗОЕЛЕКТ- 
ЇРОЗЗДРІОВАЯЬНИКШ МЕХАНОСКЛА
ДАЛЬНОГО ЦЕХУ № 1 ЗАВОДУ «ЧЕР
ВОНА ЗІРКА» НА 1973 РІК, ПРИЙНЯТІ У 
ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИК НА ЗМАГАННЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ БРИ
ГАДИ РІЗНИКІВ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВО
ГО ЦЕХУ.

Чимало яскравих сторінок в трудову 
історію підприємства вписала комсо
мольсько-молодіжна бригада газоелек
трозварників, яку очолює Віктор ІІедо- 
пас (груякомсорг Дмитро Недопас). За
раз Цей колектив працює в рахунок чет
вертого кварталу 1973 року, міцно закрі
пившись па досягнутих успіхах.

і 3 великим піднесенням ми зустріли 
Постанову ЦК КГІРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРГІС і ЦК ВЛКСМ «Про роз
гортання Всесоюзного соціалістичного 
змагання працівників промисловості, бу
дівництва і транспорту за дострокове 

' виконання народногосподарського плану 
на 197.3 рік». Прагнучи ділом, по-комсо- 
мольськи, відповісти на цю постанову, і, 
підтримуючи почин бригади, очолюваної 
делегатом XXIV з'їзду КПРС Віталієм 
Гетьманцем, «П'ятирічку — за три з по
ловиною роки!», паш колектив включив
ся у 'Всесоюзне соціалістичне змагання і 
взяв такі зобов’язання?

— до І березня 1973 року за рахунок 
ущільнення робочого часу, ліквідації 
простоїв виготовити додатково 25 сіва
лок СКНК-6 і передати їх кращим ком
сомольсько - молодіжним -тракторним 
бригадам 25-ти областей нашої респуб
ліки;

— виробниче завдання виконувати що
зміни (в пормогодішах) на 130—140 про
центів;

— підвищити продуктивність праці на 
10 процентів, порівнюючи з минулим ро
ком;

— зекономити електродів і газу на су
му 700 карбованців;

— бути прикладом в праці і побуті, до
тримуватись норм комуністичної моралі;

— навчити професії газоелектрозвар
ника 10 молодих робітників, передати 
свій досвід роботи 5-ти учням профтех
училищ;

— річний виробничий план виконати 
до 25 грудня 1973 фоку;

— боротись і завоювати право па при
своєння колективу звання бріїгадп кому
ністичної праці;

— виклик комсомольсько-молодіжної 
бригади різників на змагання приймаємо 
одностайно і обіцяємо від своїх зобов’я
зань пе відступити.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
ОБГОВОРЕНІ І ПРИЙНЯТІ НА ЗБО
РАХ БРИГАДИ.

Іг~-- - -------- ------------ :—

ПРОФЕСІЇ - 
МІЦНИЙ 
АВТОРИТЕТ

Перед працівниками торгівлі стоїть 
важливе заздання — задовольнити попит 
населення різноманітними промислови
ми та продовольчими товарами. Для то
го, щоб обговорити трудові рубежі та 
намітити конкретні плани, зібрались ком
сомольські активісти сфери обслугову
вання Кіровограда не семінар.

Ви, .мабуть, не раз заходили до мага
зину «Оксана». Бачили, як захоплено 
працюють діачата-продавці. Саме, дя
куючи високій майстерності, їм здалось 
виконати план минулого року ще до ЗО 
листопада. Понад план реалізовано то
варів на 86 тисяч карбованців. Це дало 
право Катерині Шліхті, продавцю цього 
магазину, виступити з ініціативою: «Сім 
робочих днів — за шість, п’ятирічку — 
за 4 роки 8 місяців!». А групкомсорг ма
газину № 2 міськпромторгу Катерина 
Черненко разом зі своїми подругами 
взяла такий девіз: «Сфері обслуговуван
ня — повсякденну комсомольську тур- 
ботуї».

Комсомольська турбота. Нею живе 
чудовий колектив магазину № 57 «Світ
лячок». Сім чоловік, з них — 5 комсо
мольці. Бригада щомісяця перевиконує 
план, постійно займає перші місця за 
підсумками кварталу серед міськпром
торгу. На Всесоюзних комсомольських 
зборах вена оголосила кожен дань вирі
шального року п’ятирічки ударним. Що
правда, початок цього року дещо не 
співпадає з календарним, але це лиш ха
рактеризує бригаду, як колектив передо
вий: з 28 листопада з рахунок 1973 року 
занесено 85 тисяч карбованців понад
планової реалізації товарів.

—

По обидва боки« степової 
дороги, що веде до Марто- 
ноші, розкинулися поляпсол- 
госпу імені ХХН з’їзду 
КПРС. Тут і там, особливо 
на посівах озимини, — щити.

— Пшениця добре вві
йшла в зиму, рослини пус
тили густе коріння, — роз
повідає секретар комсомоль
ської організації Галина 
Співак, З иегеяпінням ком«

сомольці чекали, коли випа
де сніг. Бо до того часу вже 
виготовили понад півтпсячі 
снігозатрлмпих щитів і роз
ставили їх на полил. А ком
сомольці і молодь продов
жували ВИГОТОВЛЯТИ нові — 
і в будні дні, і під цас 
дільників, На заклик зборів 
комсомольського активу ра- 
ІІОНУ ПГ>О П я г п ЛИЛ п иллг',«» -і

Проте комсомольська турбота в тор- і 
гівлі не повинна набувати якихось 
абстрактних форм. Вона має кзнкрети- і; 
зузатись в дійовому соціалістичному | 
змаганні. Про це говорила на семінарі Й 
директор магазину № В Олександра і 
Распряхіна. Колектив міськпромторгу на ,1 
практиці переконався, що дооре органі- І 
зоване соцзмагання впливає, о першу | 
чергу, на виконання планів реалізації 8 
товарів, забезпечує схоронність матері- Я 
альних. цінностей, підвищує культуру і! 
обслуговування і виховує молодь в дусі \ 
комуністичного ставлення до праці/^ 
«Культура обслуговування що далеко не і 
досконала», — скептично посміхаються 
покупці. Так, на жаль, книги скарг досі 
повняться гнівними записами. Але це — 
специфіка нашої роботи. Відвідувачі ма
газинів рідко пишуть подяки не тому, що 
для них не буває підстав. Просто ввічли
ве, культурне обслужування повинно ста
ти і стає нормою роботи,- а грубість — 
«НП». Підвищення культури обслугову
вання комітет комсомолу міськпром
торгу вважає своїм першочерговим зав
данням. Минулого року проведено де
кілька конкурсів на кращого по профе
сії. Оцінювались культура та швидкість 
обслуговування, вміння запропонувати 
крам.

На семінарі виступила Валентина Сах- 
но, продавець магазину N4 86, учасниця 
республіканського зльоту переможців 
естафети «50-річчю утворення СРСР — 
тРУДові подарунки молоді», який прохо
див у Києві в грудні минулого року. Во
на розповіла про зліг, поділилась думка
ми про проблему заохочення молоді до 
сфери обслуговування. Про завдання мо
лодих торгівельнихів говорив і директор 
міськпромторгу В. 8. Рудас. ч

Семінар молодих активістів систем'-а^ї 
сервісу, безумовно, послужить поліп
шенню роботи всієї Сфери.

М. ЯКИМЧУК, 
секретар комсомольської організа
ції Кіровограде ьі-ого міськпром
торгу.

у

ДБАЄМО ПРО ВОЛОГУ
збереження ВОЛОГИ ВЗИМКУ 
відповіли ДІЛОМ.

На тих ділянках, де 
лодь розставила щити, ле* 
жить товстий шар сиігУ' 
Гарантована добавка 
врожаю 3—4 центнери зср4 
на на гектарі.1. РОМАНЕНКО.

Новомаргадюдсщ* -їй



ЗО січім 1913 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Фото В. КОВПАКА.
лине пісня.
Виступає хор Олександр івс.ького РБК.

И ПІЛ К кровопролитні бої за Мамдьд
Курган. Сто сорок днів і ночей іу

ди земля, Воїни відбивали численні во
рожі атаки, героїчно захищали висоту, 
як« була зрита траншеями, окопами, 
снарядами, мінами, бомбами, граната- 
ми і оповита димом. Бої на Кургані 
ознаменувалися масовим героїзмом 
гвардійців. Особливо відзначилися воТ- 
нн (з стрілецької роти «ід командуван
ням молодшого лейтенанта Л. Каледін- 
ського. Своїм прикладом цей комсомо
лець запалював воїнів підрозділу на 
подвиг. Б одному з боїв Каледінськпй 
затнув смертю хоробрих, Гвардійці 
Поклялися помстнтисн ворогу за любн-

впй будинок № 61 па площі 8 Січня 
(нині площа імені В. І. Леніна) під гіт
лерівців, який увійшов в історію як бу
динок Я. Ф. Павлова. Тут стояли на 
смерть люди різних національностей, 
Це був справді інтернаціональний гар
нізон, в який входили росіяни, україн
ці, грузини, таджики, татари, узбеки, 
казахи, абхазці. В цьому маленькому 
гарнізоні яскраво проявилася велика 
сила, дружба і доблесть радянського 
чароду.

Так само героїчно, як Я. Ф. Павлов 
і ного друзі, в ті дні билися тисячі 
воїнів. 13-та дивізія відбивала по 12—15 
ворожих. отак за добу, івардійці наче 
вросли в землю і не пропускали фа
шистів до Волги. Стійко відбивали ата
ки гітлерівців мінометники 1. Кузіи, 
В. Паламарчук, М. Єгоров, 3. Миронов, 
артилеристи Т. Піхота, А. Хседолідзе, 
кулеметники А. Орльонок, В. Кирилов 
та інші,

вуличних боях Сталіиграда активно 
в л:і боротьбу проти ворога еоїни-сиаіі- 
пери. Так, комсомольці Анатолії! Чехов 
і Олександр Заллвськніі зічі -ми понад 
її фашистів, а молочнії комуніст 
Степан Вернигора із снайперської гві:н- 
тічкп знищив 132 загарбника.

Серед зжжисаяків Сте.-’інгр.тза чпма- 
л- ".аї-ііч-згмлпків з Кіровоградшния. 
Вони служили в багатьох військових 
ч: сткнах. Так, у 138-й стрілецькій диві
зії полковника 1. І. Зіюдннкова був 
М. В. Пасічник з Повоукоаїнки, п 226-й 
,: і . зії — кіровоградці Б. А. Ріглов і 
В. II. Повійчук.

І» особовому складі 13-ї гвардійської 
г -ч.їм .о бився з лютим ворогом наш

ЗГАДУЄ ВЕТЕРАН
мого командира. Девізом захисників 
Сталіиграда стало: «НІ кроку назад!».

Кожен Нень боїв народжував нових 1 
Мопнх героїв. 58 днів і ночей 18 воїнів 
42-го стрілецького полку 13-ї гвардій
ської дивізії захищали чотнряповерто-

земляк з Компаніївською району за
ступник командира 3 батальйону 39 
гвардійського стрілецького полку кому
ніст капітан Олександр Іванович Куш
нір. За ратний подвиг він був нагород
жений в Сталіні раді орденом Червоної

Зірки. Олександр Іванович а складі ди
візії визволяв Кіровоград І ввечері 7 січ
ня 1944 року загинув смертю хороброго 
біля Старої Балашівкп. Гвардійці з по
честями поховали його п центрі міста 
біля театру імені Кропнвпицького...

Враховуючи безглуздість опору ото
ченого ворожого угруповання і з мегом» 
уникнення даремного кровопролиття, 
8 січня 1943 року командування наших 
військ пред'явило командуючому гітле
рівськими військами ультиматум про 
негайну капітуляцію, але сіп відхилив 
його.

Після цьою наші війська перейшли в 
наступ по ліквідації оточеного угрупо
вання. 26 січня о 10 годині ранку в ра
йоні Мамаевого Кургану з'єднання 21-ї 
і 62-ї армій розсікли пороже угрупован
ня на дві частини і зустрілися. Це бу
ла незабутня радісна зустріч 42-го і 
21G-ro полків, ІЗ І 51- гвардійських стрі
лецьких дивізій. Радянські воїни тисну
ли один одному руки, обнімалися, гуч
но лунало «ура». Гвардійці 13-ї вигу
кували: «Привіт під сталінградців!», 
бійці 61-ї: «Хай живут.'» сталіиградЦП». 
Тут же був підписанні! «Акт зустрічі». 
Він, як історична реліквія, тепер збері
гається у Волгоградському музеї обо
рони.

... Посилювалися удари радянських 
військ по ворогу. Сили огояешіх-гітле
рівців танули. Зі січня було розгромле
не південне угруповання. Його залишки 
на чолі з командуючим 6-ї армії гене
рал-фельдмаршалом Паулюсом здалися 
в полон, а 2-го лютого здалися ворожі 
частини північного уірупозання. Довги
ми колонами йшли тисячі полонених. 
Солдати були обмотані обідраними ши
нелями і ковдрами, поверх взуття — 
солом'яні постоли. Воші кричали: сГіг- 
лео капут!»...
L.1 ЕРЕЗ ЗО років її відвідав легендарне 

місто на Воллі, побуїав на міс
цях боїв. Я бачив, що там, де точилися 
жорстокі бої і були руїни та попелища, 
виросло нове світле І красиве місто- 
герой.

І. АРТЕМЕНКО, 
кандидат історичних наук, за
хисник Сталіиграда, колишній 
секретар комсомольської орга
нізації 39 полку 13-ї гвардій
ської стрілецької дивізії.

глдавта

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ

^Шановна редакції! Ми хочемо тати, що являє 
'собою професія геодезиста, і тому ду:.се позсимо 
■розповісти про це в Т23ЄГІ. .

Т. Гладнєва, Л. Василенко, Н. Павліоченко.
. Оиуфріївський район.».

Саме слово «геодезія» походить від грецького 
гео — Земля ідез.'Я — поділяю. Це наука про методи 
визначення форми та розмірів землі, або окремих її 
частий. Розрізняють геодезію нижчу і вищу. Нижча 
Вивчає вигляд і розміри порівняно невеликих частіш 
земної поверхні. Вища — досліджує фігуру і розміри 
Землі або окремих її значних частин.

В сучасній геодезії розрізняють астрономо-гсоде- 
вичшпї, картографо-геодезичннй та асрогеодезичшій 
Напрями, інженерну геодезію і геодезичне приладобу
дування. Провідним напрямом є картографо-гсодс* 
зичний. До нього відкоситься складання топографіч
них карт і планів. Без геодезії немислима будівельна 
справа. Тому вивченням особливостей і застосування 
П в ціїї справі займається інженерна геодезія.^

Професію іяженера-геодезисга можна набути в 
Львівському політехнічному інституті, Київському ін
женерно-будівельному, Московському інституті інже
нерів геодезії та картографії та інших вузах.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ

ЯК ХОЧУ- 
ТАКІКРУЧУ
«Ми, молоді, хуіора Шевченкові* Онуфріївського 

району, хочемо розказати, як проводимо свій вільний 
час. У пас є клуб, але піп закріп щї. Спочатку заві
дуюча говорила, що немає світла А це вже її світло 
є, а він па замку. І взагалі, завідуюча клубом гово
рить, що вона коли захоче, тоді її відкриє клуб. І нзМ 
часто доводитеся просто умовляти її. щоб лога зми
лувалась над нами.

«Молодий комунар», допоможи нам».

Ваш лист редакція направила завідуючому Онуф- 
ріївським районним відділом культури.

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

В СІЧНІ—ДВА ОРДЕНИ

ЧИТАЧ

НАДСИЛАЄ

9 МАМОЮ..»

Фото
С, ФЕНЕНКА.
с. Братолю- 
бівка Доляи» 
ського району«

«Добрий день, редакціє! 
Хому розповісти вам про 
хорошу сім'ю.

Галина Діденко, закін
чивши школу, пішла пра
цювати на ферму а кол
госп «Україна», Новоукра- 
їнського району. Попрацю
вавши чотири роки, пере
йшла з ланку. Причому в 

ту, де працювала її мати 
Анастасія Терентіїана Глу
щенко. В 1948 році А.ча- 
стасія Терентіївна була на
городжена орденом Лені
на. Не відстає від матері й 
дочка. Вже три роки лан
ка, яку очолює Галина, — 
передова, І як доказ то
му — груди Галини при
крашає орден Трудового 
Червоного Прапоре.

Галина не тільки добре

працює. Вона ще й вчи
ться —- у восьмому класі 
вечірньої школи, бере ак
тивну участь з драматич
ному гуртку сільського 
Будинку культури. Вона та
кож — член «Комсомоль
ського прожектора».

Чоловік Галини — кра
щий водій цього ж кол
госпу. Щороку від прав
ління одержує грамоти та 
цінні подарунки.

Ця дружна сім’я виховує 
трьох дочок. Старша — 
Ліда — ходить у четвертий 
клас. Вона відмінниця. Се
редня — Наталочка — 
вчиться у другому класі, 
А найменшій — Тамарі — 
лише три роки.

Олена СИНЕНКО. 
Новоукраїяський район».

(Продовження. Початок в газетах 
за 18, 20 та 23 січня).

Ще черга.
Знову рвонув...
Третя ціль.
Черга.
— Рядовий Чуйко случив в одну мішень. Оцінка — три.
Йому здавалось, що цей голос чується далеко-далеко, і не 

його стосується. У вухах шуміло. Хотілось попроситись пере
стріляти. Адже останнього разу ривка не було. Тепер його на 
буде ніколи. Тепер би перестріляні...

— Рядовий Хміль, па вогневий рубіхі!
сЕдику, слідкуй за диханням і основне — повільний спуск» 

— звертався пій у думці до товариша. Але виявилось, що 
тому поради були ні до чого...

— Рядовий Хміль влучив у три мішені. За високі показники 
в бойовій підготовці нагороджується цінним подарунком!

— Служу Радянському Союзу!
Після спуску прапору стрільб Хміль відкрив коробочку з 

нагородою. То був секундомір.
Чуйко відчув на руці свого годинника, який подарували на 

прошанпп друзі.
— Будь відмінником, — сказав тоді, скинувши догори рудо

го чуба. Ревенко. — А це — щоб нас не забував.
«Пам'ятай друзіа» — написано на годиннику. То буо своє

рідний аванс. Виправдати його поки що нічим.
Зібрались в спортивній залі.
— Давай за мною. — потягнув Хміль. — Речі поки що за

лиш... Будемо розвідниками.
«Розвідяпкамп? Зв’язківець, радист, електрик, на крайній 

випадок — оператор радіолокаційної станції... А про розвід
ку ніколи й не думав. Ні, на це я не здатен».

Зал гудів, як величезна раковина. Стеля була високою, ( 
звуки туг повторювались луною.

Підійшли до високого, міцної статури прапорщика. Хміль 
попросив дозволу звернутись. Прапорщик khbhvb, приклавши 
руку в жовтій рукавичці до кашкета. 1 тоді Хміль доносів, 
що його земляк дуже хоче стати розвідником.

— Як? — повернувшись до ЧуЙка, аапитав прапорщик.
— Так... Прошу вас...
От і маєш. Почервонів, як дівчисько.
— Що за кібернетика: «так», «прошу.-? — па диво спокій

но сказав прапорщик. — Потрібно просто, тітко і ясно: «Так 
точно!». Зрозуміло?

— Так точно!
— Оце інша справа. — так само спокійно пооловжував пра

порщик, уважно оглядаючи Чуйка;
— Освіта середня?
— Так точно!
— Іноземною мовою володієте? Якою? Наскільки? Спортив

ні созрядя? Можливо, знайомі з радіосправою? А чому із 
стпНьби тоійка? Виправите?

Відповіді прапорщика задовольнили. Він заяв рукавичку f 
подав хлопцеві руку:

— Я — прапорщик Зозуля. Пам'ятай, я деякому розумінні, 
ряяозий розвіднії'; живе краше полковника. Він — генепая 
війни. Ось така кібернетика.

— Так точно!
— Не потоібно «так точно», коти з тобою просто бесіду

ють, — посміхнувся Зозуля. І тут же попередив: — Пам’ятай, 
поппдки V нас cvnopi. Запоограмував?

Ще Чуйко взнав, що ііплпопшик, незважаючи на молочнії 
енглят. прослужив в армії 20 рок!» — більше, аніж Чуйков! 
вік«. п.с викликало захопленії": пень служби — і то важкий.

Потім у розвідку іТЙтоапнв Гепай. Його поивів по Зозулі 1 
пон-комеидувлв сам стаошнна карантину.

Прапорщик Зозуля наказав Глпаю ві’ївссзи групу її по.зга- 
шуванни. Сам. переставній грати гарненькою рукавичкою, 
натягнув її на руку, попоапив на голові кашкета, чітко КО
ЗИРНУВ і пішов з документами своїх нових підлеглих.

— Взяти речі! — скомандував Гаити. — Кроком очні!
— ...уші уш! — повторила луна.
З першим кроком етап иппепеду цієї маленької колонн. Так 

і пішли: кароокий Гарай. Хміль, хлопець з голубими очима 
і хвацькими вусами, і довгоногий ЧуіікО.

Порядок І чистота у розвідувальному підрозділі починались 
віл вхідних лверей, точніше з металевої сітки п-оед ними. 
Кооилоо,-стіни, стеля — чисті, ніби будинок зовсім поний, 
Б<лч тумбочки днювального піл електричним гопиняяком 
висів розклад дня. Виконання кожного пункту коптпояюв’в 
особисто прапорщик Зозуля. Було не зрозумілим. коли пін 
‘спить. Всі бачили, як пеоед команпочі авіпбій* пін спостері
гав за підготовкою солпатіп до сну. Засипали з його незмін
ним обоазом перед очима. А. зіскочивши з ліжка по ко-шній 
днювального, бачили: ось пін — поапооппік Зозуля. Поті« 
Його бачили біля гімнастичних снарядів. Він не тільки вима
гав чіткого виконання вправ, а й сам показував, як їх вніс»- 
■лузати. Учив і вимагав.

— Справжній розвідник повинен бути сильніший І спритні
ший віт всіх. Ось така кібернетика.

Солдати хоч і сердились іпопі. але в глибині душі дякува
ли своєму прапорщику пілпо.зяїлу — » кожним пнем відчува
ли, як прибувають сили. Тільки з- Чуйквм «обилось шось 
це полудне. Його часто кпллло то в піт. то в холод, по- 
справжньому трясла лихоманка. Він нікому поо це ліе розпо
відав. терпів, стиснувши зуби. Добув таблетки піл ангіни. 
Наметався лікуватись сам.

— Lifo за кібернетика? — негайно виявив стрептоцид Зозу
ля -- Викинути!

— У мене, товаришу срапоршик, горло... Я .захворію.
— Вилікують! Ніколи не лякайся... Ти з хвоопбоїо веди 

себе як з будь-якою небезпекою: не ховайся від wï. а птсту- 
илч. Зрозумів?

За кілька днів Чуйка з темпспптчоою 19 гоецусів постали
ли в госпіталь. Майже тиждень ппог.ал"яся і буя уже майже 
здо’'пвий, як сказали, що потрійно зробити «пеоапію.

...Виявилось, шо І після «дитячої» пиеоапіТ не так вже й 
легко. В поті все було ніби чуже. Лікав вимагав робити 
Фіззлол.тку, по-б!льічо ходити, а він І їсти не міг нормально, 
Ночіть оозмовлятн було иажко.

Прийшов провідати командир — млйпп Агатов. Хоч солдат« 
спочатку й лякаються своїх командної«, у Чуйкп Агатов 
одоазу викликав симпатію. Він йому зравяеся схожим па 
батька. Ні. пе зопяі. У батька полосе" чорне. куч<*оиже. у 
командира — ріпне, руде. Батько постійно поголений, у птю* 
го — бооілка, шкіперська така бопілка піп nvxa до пухл че
рез пілборідлл. Ця рослинність прякппвав шрам — поранен
ня с бою. Служив він раніше на кордоні, там 6vn 1 поране
ний. З цієї вини трохи заїкався:

— Розвідник повинен бути д-лужс еитрипалпіі. Б-безк!- 
яєчно.

*’уйку подобались заняття .з політичної піттотовки, які поо- 
полив Агатоп. пін любив брати участь у співбесідах. А тут, о 
госпіталі, мовчав. Тепер чого добоого. вииипіеті.ся ! — кінець. 
Переведуть у інший підрозділ. У госпіталі ходили чутки, пп» 
хоч цілко, але таке буває.

Але Агатов, на здивування хлопця, прийшов удруге. Ле
тально розповів про справи о підрозиілі ЇХміли вибрали ком
соргом), про напружене життя ' (була гризота), побаншв 
швидко вилікуватись I nonnnvnae томик Е. КялпкепИчп. уліоб- 
лсиого лнсьмеиііика оозвідииків.

Після операції Чуйко боявся розмовляти. Але рот йому від« 
крив прапорщик Зозуля, який до того знав про стан здоопв'и 
свого пі ілеглого у лікарів.

— Підлеглий ти у мене, чи хто? — прийшовши до нього, й
першу чергу запитав Зозуля. — Any вілпай рапорт, та як по-, 
трійно! JT

— Товаришу прапорщик, — тихо саазав солдат, смішно 
■кугуючись в поли синього халату, — Я... нв в формі.

— Не чую папоота!
— Ряповнй Чуйко перебував па лікуванні в госпіталі.
— Помає оснояпого!..
— Все в порядку!
— Ме.гихуспі!.. — ‘прпклов Зозуля руку до козирка кашкети, 
»-Так точно!

(Далі буде).
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ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

для допитливих
для допитливих

„НИВА“ —польовий 
УНІВЕРСАЛ

Перша партія нового самохідного комбайна 
марки «Нива» виготовлена на заводі «Ростсіль- 
мані». В середині нинішнього року тут почніться 
промисловий випуск високрпродуктизчоі машини. 
Ось що говорить про комбайн «Нива» директор 
«Ростсільмаша» Іван КОТЕЛОК.

— Створення самохідного комбайна СК-5 «Ни
ва» — велика подія: вона суттєво відобразиться на 
розвитку сільськогосподарського виробництва в 
країні.

На полях, що за Уралом, хліб збирають комбайни 
нової марки «Сибіряк», які будуються в Краснояр
ську. У Таганрозі освоєний випуск «Колоса», призна
ченого в основному для південних, найурожайніших 
житниць країни — України, Північного Кавказу, Ку
бані. «Нива» — універсальний агрегат. Він зможе за
стосовуватися в усіх зернових і рисосіючих зонах 
СРСР.

Преса — і вітчизняна, і зарубіжна — досить багато 
писала про «Ниву». Коментувались результати випро-' 
бувань цієї машини о польових умовах, підсумки її 
змагань з кращими агрегатами, що випускаються 
фірмами Західної Європи, Америки і Австралії (на
ша «Нива» не поступається кращим зарубіжним зраз
кам, а за деякими показниками, важливими під час, 
збирання на великих масивах, перевищує їх). Тому я 
обмежусь короткою розповіддю про цю новинку 
сільськогосподарського машинобудування.

«Нива» на третину продуктивніша свого поперед
ника — СК-4, який, як я пам’ятаю, з легкої руки жур
налістів, акредитованих на сільськогосподарській ви
ставці в Будапешті, був названий «королем ком
байнів».

«Нива» надійна й зручна в експлуатації. В її кон
струкцію внесені удосконалення, що підвищують ав
томатизацію управління і контролю. Наприклад, спе
ціальний прилад автоматично збільшує чи знижує 
швидкість руху комбайну в залежності від урожай
ності поля.

Особливу увагу конструктори приділили створенню 
комфортабельних умов для комбайнера. Герметична 
кабіна «Ниви» простора, має добрий обзір. Повітря 
в кабіні очищується. Елементи управління розміщені 
таким чином, щоб максимально знизити стомлюван- 
ність водія. Творці комбайна також подумали про 
естетичні форми цієї масивної, семитонної машини, 
яка зовнішньо досить гарна.

Готуючись до випуску «Ниви», ми почали рекон
струкцію підприємства, і масштаби реконструкції та
кі, що на території «Ростсільмаша» з’явився по суті 
ще один, такий самий за розмірами, завод. У техніч
ному оснащенні нових корпусів брали участь соціа
лістичні країни — члени РЕВ. З НДР одержані важкі 
преси «Ерфурт».

АПН.

ПРИСКОРЮВАЧІ заряджених 
111 атомних частинок до не

давнього часу вважались лише 
приналежністю чистої науки І 
не мали ніякого практичного за
стосування. Ці слова справедли
ві тільки по відношенню до 
прискорювачів па рекордні енер
гії, таким, як, наприклад, Сер- 
пуховської на енергію 70 міль
ярдів електрон-вольт.

Але для машин, що приско
рюють ядерні частинки протони 
до енергії середньої — близько 
одного мільярда електрон-вольт, 
ситуація істотно змінилась.

«...Настав час, — сказав ди
ректор лабораторії ядерних 
проблем Об’єднаного інституту 
ядерних досліджень соціалістич
них країн члсн-корсспондснт 
Академії наук СРСР Венедикт 
Джелепов, — коли поряд з про
довженням інтенсивних науко
вих досліджень у галузі фізики 
високих енергій ми повинні 
прагнути застосовувати приско
рювачі на благо людей».

Зараз в СРСР і інших країнах 
ведуться широкі дослідження 
по використанню для лікування 
злоякісних утворень ядерних 
частинок — протонів, доведених

ПРОТИ ПУХЛИНИ- 
АТОМНІ ЧАСТИНИ

до високих енергій, на таких 
прискорювачах, як, наприклад, 
синхроциклотрон Лабораторії 
ядерних проблем у Дубні.

Фізикам вже давно відомо, що 
швидкі заряджені ядерні частин
ки при гальмуванні в речовині 
втрачають всю свою енергію. 
До того ж, завжди максимальна 
кількість енергії виділяється пе
ред їх зупинкою. На цю особ
ливість і звернули увагу меди
ки. Оскільки при різній енергії 
частинок вони мають різну дов
жину пробігу, то, знаючи, де 
знаходиться пухлина, можна пі
дібрати таку енергію протонів, 
щоб виділення максимальної 
енергії, а отже, і найбільшо 
враження клітин- відбувалося в 
необхідному місці.

Отже, ще більш перспектив
ним для лікування раку буде 
застосування пі-мсзонів. Вони 
ще менше, ніж протони, вража
ють здорову тканину на льоту. 
В той же час, зупиняючись, во

ин вступають в ядерні реакції з 
речовиною тканин, виділяючи 
відразу величезну руйнівну 
енергію — близько сотій Міль
йонів електрон-вольт.

Підбираючи еисріїю мезонно
го пучка, можна здійснити, як
що так можна сказати, «направ
лений вибух», що створений ве
личезною кількістю цих части
нок на місці розташування пух
лини. При такому способі ліку
вання майже вся снсріія части
нок піде на руйнування саме 
ракових клітин.

— Коли стануть реальністю 
прискорювачі, що дають потуж
ні пучки мезонів — «мезонні 
фабрики», — можна буде про
водити дослідження ефективнос
ті цих частинок для лікування 
злоякісних утворень, що заля
гають глибоко в організмі, — 
вважає член-кореспондснт Ака
демії наук СРСР Венедикт Дже
лепов.
В. ЧОРНОГОРОВА. АПН.

МОЛЕКУЛИ 
СЛУХАЮТЬ 
МУЗИКУ

Радянські біофізики шукають підхід до роз
гадки секретів творчої Індивідуальності.

У чому чарівність творів мистецтва? Чому 
у нас «захоплює подих», коли оглядаємо до
сконалу скульптуру чи слухаємо віртуозне 
виконання музичної п'єси? Чому одним подо
баються вірші, а інших вони залишають бай
дужими?

Молоді біофізики доктор біологічних наук 
Снмон Шноль і кандидат фізико-математичннх 
наук Олександр Замягніп з Інституту біофі
зики Академії наук СРСР, що знаходиться в 
науковому містечку Пущино, в ста кілометрах 
від столиці, вирішили спробувати з допомогою 
біофізичних методів проникнути в таємниці 
творчості. Хід їх пошуків був приблизно такий. 
Будь-який художній твір складається з двох 
компонентів: інформаційного, до якого відно
сяться слова, мелодія, зображення, і ритмічно
го -- найбільш яскраво вираженого в музиці 
і танці, але, напевне, присутнього також у 
живопису, архітектурі, графіці. Саме ритміч
ний компонент, «внутрішній ритм» твору ство
рює фон для сприйняття всієї закладеної в 
ньому інформації, посилює це сприйняття, дає 
своєрідне емоціональне «настроювання»,..

Першими ідею підхопили молекулярні біоло
ги І біохіміки — адже ні кому досі не при
йшло в голову прослідкувати сприйняття му
зики на рівні молекул, це вважалось немож
ливим. Потім підключилися цитологи — спе
ціалісти по клітині, які пропонують дослідити 
ритмічні процеси на рівні клітинних і субклі
тинних мембран. І, па кінець, медики. Для 
них важливо вияснити механізм емоціональ
ного сприйняття на рівні кори головного моз
ку, що може стати серйозним помічником у 
профілактиці та лікуванні психічних захворю
вань,

Олена КНОРЕ, АПН.

НОВИЙ ПРИЛАД
Краснодарський завод електровимірювальних 

приладів почав серійний випуск нового вимі
рювального самозапнсного приладу,

Цей прилад призначений для реєстрації 
швидкоплинних процесів в діапазоні від 0 де 
100 герц.

На знімку: слюсарі-складальникн Олена Фа- 
сен ко і Лариса Кулсш готують до відправлен
ня нові швидкодіючі самозаписні прилади.

АПН.

ХТО ТАКІ ТАСАДАО?
Кам’яний вік скінчився рік тому.

У непрохідних джунглях філіппінського острова Мінда.чао (загале 
на площа 95 кв. км) виявлене нечисленне плем’я тасадао. Відгород
жене від світу цивілізації одвічнимилісами, воно досі живе на стадії 
розвитку кам’яного віку.

ДОСЛІДНИК 
повідомляє
7Г ЕГКИЙ морський вітерець лине 

вА вад островом Мінданао. Тасадао, 
плем’я чисельністю в двадцять чоти
ри чоловіки, котре живе на стадії 
розвитку палеоліту (близько С000 ро
ків тому), спокійно проводить СВОЇ 
будні в дрімучих лісах острова. Спо
сіб їхнього життя подібний до того, 
що вели наші предки в далекому 
кам’яному віці. В спільній печері, 
висота якої п’ять метрів і ширина 
десять, всі зайняті своїми справами. 
Луам готується добувати вогонь за 
допомогою двох палок. Він тре їх 
одна сб одиу доти, поки з’являється

слабенький вогник, кладе на нього 
трішечки сухого моху і дує, а ледь 
піднімається полум’я — перестає. Де
сятирічний Лубу — своєрідний «ар
тист» племені — в цей час закінчує 
свою «прогулянку» по зеленій, попле
теній ліанами долині. Розхитуючись, 
хлопець, спритно, перестрибуючи з 
дерева на дерево, — повертається до 
печери. Інший юнак саме готував де
рев’яну сокиру, ІЦо можна нею зро
бити? Зовсім небагато. Розколупати 
тверді горіхи, відрубати невелику гіл
ку, ліани. А ось вже стовбура дерева 
нею не перерубаєш. Надто вона гру
ба й примітивна: плоский камінь, 
відточений з одного боку, втиснений 
у розколену палку І обв’язаний на
дійною, на погляд тасадао, опорою — 
ліанами. Жінки зайняті приготуван
ням обіду з назбираних личинок, пу
головок, гусениць, маленьких жаб і 
жирних черв’ячків. А на дессрг — 
желе з пальмової серцевини. Для та
садао — це найбільша насолода.

ЇХНІ 
ЗУБИ 
СЛАБКІ 
И ЧОРНІ

Мануель Елізальдс та його співро
бітники з Інституту у справах націо-

пальних меншостей коротко підбили 
підсумки спостережень першої експе
диції до тасадао, У червні 1971 року 
про існування цього племені Панамін 
(президентську комісію у справах на
ціональних меншостей, Елізальдс її 
голова) повідомив мисливець Дафал 
з племені манубо бліт, який трива
лий час зустрічався з групою тасадао 
поблизу їх печери. Досі найбільшим 
технічним досягненням племені була 
кам'яна сокира. Не знали вони рису, 
хліба, солі, цукру, посуду. Так І жи
ли протягом багатьох століть, ізолю
вавшись у маленькій печері, що загу
билася и непрохідних джунглях ста
родавнього лісу.

їх всього 24—11 дорослих і 13 ді
тей. Ріст тасадо — 1,55 метра, темні 
очі на коричневому обличчі, обрамле
ному довгим кучерявим волоссям. Зу
би їх подібні до дессн, слабкі й чор
ні, до речі, білі зуби, з погляду таса
дао, мають бути лише у звірів і зно
ву ж таки, на думку тасадао, вони 
дуже не гарні. їх єдиний одяг — кри
хітна пов’язка на стегнах з лискучого 
зеленого листя орхідеї. Незважаючи 
на бідність, що панує в племені, су
перечок тут не має. Тасадао не зна
ють поділу праці, все роблять 
спільно.

Відкриття племені тасадао означає 
з одного боку кінець кам’яного віку, 
тому що тепер часто прилітає верто
літ у дрімучий ліс, доставляючи та
садао харчові продукти, одяг і посуд. 
З іншого боку цс плем’я одержало 
можливість звільнитися від споконвіч
ного тяжкого способу життя й робо
ти. їхня територія віднині оголошена 
Панаміном — заповідником. Тасадао, 
котрі раніше захід сонця зустрічали

в своїх печерах, не наважуючись вно
чі вийти в ліс,' тепер ходять на полю
вання, ставлять капкани, ловлять ве
ликих звірів.

МОЖЛИВО, 
НАЙДРЕВНІШІ 
ЖИТЕЛІ 
ФІЛІППІН

Перші контакти з плем’ям тасадао 
дали науковцям багато цікавого, по
вчального. Вчені вважали, що люди, 
які живуть із збору ягід I коріння, 
повинні працювати цілими днями, без 
кінця переходячи з місця на місце. 
Проте, тасадао живуть на одному міс
ці, знаходячи все необхідне для хар- 
Чувашія в найближчих околицях cdo- 
го лісу.

Антропологи нині сушать голови 
над вирішенням проблеми щодо по
ходження племені. Вони припуска- 

«доть, що тасадао є залишками племе
ні манубо, яке, рятуючись нід якоїсь 
таємничої епідемії, заховалось у лісі. 
Однак спостереження М. Елізальдс 
спростовують цю гіпотезу, бо навряд, 
чи можна стверджувати, що люди, 
які займалися землеробством, могли 
мого забути. Невже ті, хто відкрив за
лізо, забули, як воно виготовляється? 
І як вони могли забути древній спо
сіб добування вогню, якщо зішли 
иоіо раніше? Все це наштовхує на 
думку, то тасадао корінні і, можли
во, найдавніші жителі Філіппін.

З газети «Юнге вельт». (НДР).

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четеер, 
суботу.

316050. ГСП,. Кіровоград-50, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаган
ди, відділу листів І масової роботи та інших відділів 
— 2-45-36,

БК 00І14о

«Молодой коммунар», 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСЛІУ, 
г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласною управління 
у справах видавництв, поліграфії І книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.

ПОГОДА
Сьогодні вдень Л.І терито

рії області і міста Кіровогра
да передбачається хмарна з 
проясненнями погода, міс- 
Иями невеликий сніг. Вітер 
піпдеішо-східниїі. 5-9 м п 
сЄк. Температура і овітря — 
4—8, по місту — 4—G,

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

вівторок, зо січня. 
ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 —. 
Навчальна передача із зооло
гії. (ЛІ). 16.45 — Радянська 
проза 20-х років. Серафнмовнч. 
«Залізний потік». Навчальна 
передача з літератури. (М). 
17.30 — Для дітей. «Дітям про 
звірят». (Ленінград). 18.00 — 
Телефільм. (і\). 18.30 — Для
школярів. «увага, свисток*'. 
(Одеса). 19.00 — інформацій
на програма «Вісті», (К). 19.30
— «обережно, рух». (К). 20.15
— «Все про спортлото». (К). 
20.45 — «На доораніч, діти!* 
(К). 21.00 — Програма «Час*. 
(А1). 21.30 — Художній фільм 
«Молода гвардія». І серігґ.

СЕРЕДА, Зі СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 11.00 — Те- 
лсвісті. (К). ПЛ5 — Телефільм 
«Передмова до професії». (К). 
11. За — «Шкільний екран»', 
«суспільствознавство для учнів 
10-го класу. (К). 12.10 — Ко
льорове телебачення. Для ді» 
тси. «Золотоволоска». Внста- 
ва-казка. (К). 13.00 — Худож
ній фільм «Легенда». (К).
17.30 — «П’ятирічка, проблеми, 
люди». (К). 18.00 — Тележур
нал «День за днем». (Кірово- 
град). 18.45 — Телефільм, (Кі- 
ровоград). 19.00 — Інформа- 
цінна програма «Вісті». (К).
19.30 — «Кіроаоградщина спор
тивна». (Кіровоград). 20.00 — 
Телефільм. (Кіровоград), 20.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М),
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Концерт «паша адреса — 
Радянськип Союз». (М). 22.45
— Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 — 
Теленарис. (ЛІ). 10.45 — Ху-
дожнім фільм «Локіс». (М)„ 
12.15 — «Музичний календар». 
(ЛІ). 12.50 — Програма науко
во-популярних фільмів Сверд- 
ловської кіностудії. (М). 16.20
— Навчальна передача з при
родознавства. (М). 16.35 — На
вчальна передача з суспіль
ствознавства. (М). 17.05 — На
вчальна передача з географії. 
(М). 17.30 — Для школярів.
«Веселі старти». (М). 18.00 — 
Новини. (Лі). 18.10 — «Наука
— сьогодні». (ЛІ). 18.40 — Кон
церт. (ЛІ). 19.15 — ВИСТУП
письменника М. Алексєеєа. 
(М). 19.30 — Художній фільм 
«Дні і ночі». (ЛІ). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 —• 
«З біографії пісні». (К). 22.15
— Тележурнал «Старт». (К)« 
23.15 — Вечірні повніш. (К).

ЧЕТВЕР, 1 ЛЮТОГО. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - ПОВН
ІШ. (ЛІ). 9.45 — Для школярів» 
«Веселі старти». (М). 10.15 — 
Художній фільм «Дні і ночі»« 
(М). 11.45 — «КрЛЗ: якість, 
надійність, довговічність». Ре
портаж з Кременчуцького ав
томобільного заводу. (М). 12.15
— Кольорове телебачення.
«Співак і пісня». (М). 12.45 —1 »'
«Волзькі меридіани». Програ
ма документальних фільмів 
Волгоградської студії телеба^ 
чення. (ЛІ). Ю.ЗО — Для 
школярів. «Сторінки життєвих 
доріг». (Ужгород). 16.50 — 
«Сільські обрії». (Запоріжжя).
17.30 — «Трудовий переклик». 
(К). 18.00 — Новини. (М). Ї8.10
— «Ленінський університет
мільйонів». (ЛІ). 18.40 — «Зо
рі назустріч». (ЛІ). 19.00 —
«Світ соціалізму». (ЛІ), 19.30
— «Населенню — про цивільну 
оборону», (Кіровоград). 19.40
— Документально-публіцистич
ний фільм «Пам’ять», (М). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ).
21.30 — П. Чайковський. «Єв
геній О.чєгін». Сцени із опери. 
(ЛІ), 22.35 — Спортивна про
грама. (М). 23.15 — Повн
іш. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 -> 
Навчальна передача з хімії. 
(ЛІ), 16.45 — «Російська мо
ва». (ЛІ). 17.30 — Для школя
рів. «Маршрутами юних», (ЛІ). 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Літературний те
атр. О. Пушкін. «Ліідннй 
вершник». (К). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». (К). 
19.40 — «Гей, дзвеніть пісні». 
(Львів). 20.45 — «На добраніч. 
Діти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.30 — Вистава 
Дніпропетровського муздрам- 
театру ім. Шевченка. (Дніпро- ч 
петровськ). В перерві — вечір- 2 У 
пі повніш. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 2 ЛЮТОГО, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслсвісті. (К). 11.15 - Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Українська література 
для учнів ю класу. (К). 12.10
— ФІльм-концерт «Мозаїка 
дружби». (К). 12.40 - Худож
ній фільм «Приборкання непо
кірної». (К). 14.00 — Тележур
нал «Черемош». (Чернівці). 
16.20 — «Наука — сільському 
господарству». (ЛІ). 17.00 —• 
«Об’єктив». (М). 17.30 — Для 
школярів. «Лети, наша пісне». 
(ЛІ). 18.00 — Новини. (ЛІ). 18.10
— Телеальманах «Подвиг», 
(ЛІ). 18.40 — «Хроніка тижня», 
(Кіровоград). 19.00 - Телена
рис «Доля хліба». (ЛІ). 19.30 — 
Театральний спектакль. (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ), 
21.30 — Продовження театраль
ного спектаклю. (ЛІ). 22.30 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокея. «Спар- 
так» (ЛІ) - СКА (Ленінград)« 
ПІ період. (ЛІ).
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