
*

*1 ■ <

;■—‘. о5ла*а І 
• ‘ І klÇVUCbK°ïjІ бібліотека. їм. ‘ FJ 1 
і ІЙВ. № __—

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇВ, ЄДНАЄТЕСЯ!

я®лин #уна/»&ня•райського ОБКОМУ ЛКСНУ

Рік видання XVII 
№ 145 |1249).

ВІВТОРОК,

7
ГРУДНЯ

1976 р.

Ціна 2 коп.
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

£

і------ “]
в ® За почином В

Героя Соціаліс
тичної Праці

© Буде двісті | 
[ надпланових сі- 
I; валок

_ ® Контроль—в 
|робітнича СО-»
І і кість

І
® Високі рубежі» 
присвячуються 
60-річчю Жовтня!

® Ударна вах-
■ та— в цеху і| 

і на фермі
к*апг^ і-. -■ ■ . ■■гт! ВЕЗ№

ПЛАНАМ ПАРТІЇ-ЗУСТРІЧНИЙ
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ!

Члени комсомольсько-молодіжного колективу доярок колгоспу їм. Мічуріна Ноогородківського району.
Фото В. КОВПАКА.

ЗВЕРНЕННЯ
ЧЛЕНІВ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ МТФ № 1 КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
МІЧУРІНА НОВГОРОДКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДО ВСІХ МОЛОДИХ ТВАРИННИКІВ ОБЛАСТІ

Завершується 1976 рік. Рік XXV з'їзду 
Комуністичної партії, перший рік десятої 
п’ятирічки. Країна Еступила в 60-й рік ра
дянської влади.

Чим знаменний для нас, молодих трудів
ників молочнотоварної феоми № 1 колгос
пу імені Мічуріна перший рік нового п’я
тиріччя?

Виконуючи рішення історичного XXV з'їз
ду КПРС, наш колектив достроково вико
нав річне зобов'язання. За десять міся
ців надоєно 6018 центнерів молока, на 
кожну корову — по 3280 кілограмів (за- 
мість'запланованих на кінець року — 3110).

Включившись у Всесоюзне соціалістичне 
змагання за підвищення ефективності і 
якості роботи, за успішне виконання народ
ногосподарського плану 1977 року, зав
дань, намічених жовтневим (1976 року)
Е-ядаякя ні■ мі ■ ■■геїн ——япи—

Пленумом ЦК КПРС та йдучи назустріч 
60-річчю Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, ми зобов'язуємося наступного 
року надоїти 7035 центнерів молока, на 
корову — по 3600 кілограмів.

Члени комсомольсько-молодіжного ко
лективу борються за право підписати Ра
порт Ленінського комсомолу Центральному 
Комітетові ЦК КПРС на честь 60-річчя ра
дянської влади. Це покладає на кожного 
велику відповідальність. Детально проана
лізувавши складові цьогорічного успіху, 
зваживши всі можливості, ми розробили 
зустрічні соціалістичні зобов'язання на 
1977 рік.
£ План другого року десятої п'ятирічки 
виконати до 60-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Надій на кожну ко
рову довести по фермі до 3300 кілограмів 
молока. Така у нас мета.

Наші передовики теж прагнуть підкорити 
нові виробничі висоти. Тетяна Ковтун до 
знаменної дати зобов'язалась надоїти по 
4000, Зоя Плахотнюк, Віра Зінченко, Люба 
Монопацька — по 3500 кілограмів молока 
від кожної корови.

Плануємо приділяти більшу увагу утри
манню, відгодівлі тварин.

Будемо боротися за високу продуктив
ність праці, зниження собівартості, відмін
ну якість продукції.

МИ ЗАКЛИКАЄМО УСІХ МОЛОДИХ 
ДОЯРОК ОБЛАСТІ ВИКОНАТИ ДВО- 
РІЧИНП ПЛАН НО НАДОЯХ ДО 60-РІЧ- 
ЧЯ ВЕЛИКОГО жовтня нехай рубе
жем ДЛЯ КОЖНОГО КОМСОМОЛЬ
СЬКО м о/1 од і ж і ю го к о.; і ек т и ву 
МТФ СТАНЕ. 3500-КІЛОГРАМОВИГІ НА
ДІТІ НА КОЖНУ КОРОВУ І

ДОКЛАДЕМО РУК МОЛОДИХ ДО ТО
ГО. ЩОБ славний ювілей країни 
РАД ЗУСТРІТИ НАЙВИЩИМИ ПОКАЗ
НИКАМИ ПРАЦІ!

За дорученням колективу: 
групкомсорг Тетяна МУЗИНЧУК.

Звернення прийнято на зборах колективу 
■ЖЕ-----------------------------------------—

СОЦІАЛІСТИЧНІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
КОЛЕКТИВУ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ОРДЕНА ЖОВТНЕВОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ І ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
ЗАВбДУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
МАШИН '
«ЧЕРВОНА ЗІРКА»

Трудящі нашего підприємства 
пишаються своєю .причетністю до 
розв’язання надзвичайно важли
вого державного завдання — ін
дустріалізації сільського госпо
дарства. глибоко усвідомлюють 
свою відповідальність за дальше 
ного забезпечення новою високо
продуктивною посівною техні
кою. У відповідь на заклик Гене
рального секретаря ПК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва на 
жовтневому Пленумі ЦК КПРС 
— про те, • шоб ефективність і 
якість стали девізом усієї госпо
дарської діяльності, робітники, 
інженерно-технічні працівники і 
службовці заводу беруть такі 
зобов’язання па 1977 рік:

— готуючи гідну зустріч 60 річ
чю Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції, випустити по
над річний план на 750 тисяч 
карбованців посівних машин і за
ласних частин до них Достроко
во, до 7 листопада, постачити 
колгоспам і радгоспам країни 
500 сівалок, у тому числі 370 
штук до весняних польовий ро
біт;

— .ідіпенні и ко мплексні захо
ди по Нарощуванню потужностей 
і збільшенню випуску сідалом до 
тракторів Т-150 і К-701;

— на основі впровадження 
комплексної Системи ОІГІИКН 
ефективності і якості роботи 
кожного трудівника довести пи
тому вагу продукції з держав
ним Знаком якості до 47 про
центів;

— збільшити чи тому вагу* ро
бітників. зайнятих механізова
ною нр’ацею. на 3,5 процента І 
довести її до ‘ 7 процентів, пере
виконати встановлене завдання 
по продуктивності прані на 10 
ипоненгів;

— ввести в другому кварталі 
1977 року в експлуатацію гурто
житок па 450 мі- нь, збудувати 
«дальню па 530 місць, знизити 
втрати робочого часу не меншая 
на 10 процентів і добитися даль
шого підвищення культури ви
робництва;

— ви коняти в підшефних кол
госпах роботи по механізації 
тваринницьких ферм на суму 
не менш як 50 тисяч карбованці» 
і постійно подавати їм допомогу 
в ремонті техніки та проведенні 
робіт V рільництві.

Зобов’язання обговорені 
і прийняті на зборах партій
но-господарського активу 
цехів і відділів заводу.

Понад дві річні норми
ф ЗУСТРІЧНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ

" МЕХАНО СКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ № 1 ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» НА 1977 РІК

ІІайпотаємніїпих куточків серця дійшли слова 
із виступу Л. І. Брежнєва на жовтневому Пленумі 
про те, що доля п'ятирічки в значній мірі залежить 
від успішної роботи протягом перших її років. Хо
роший заділ створить міцний фундамент для ус
пішного завершення грандіозних планів, намічених 
XXV з'їздом нашої партії. Ми, молоді робітники, 
розуміємо ию вимогу так: сьогодні працювати 
краще, ніж учора, а завтра краще, ніж напередод
ні. •.

Паша бригада верстатників планове завдання 
по всіх показниках першого року десятої п’яти
річки виконала ще до Дня народження Ленін
ського комсомолу. Нині па нашому робочому ка
лендарі — кінець лютого 1977 року. Випереджен
ий графіка не заважає добиватися високої якос
ті продукції Колектив один із перших в цеху від
мовився від послуг ВТК. бо завоював право пра
цювати з особистим клеймом.

Включившись у Всесоюзне соціалістичне змаган
ня за дострокове виконання планів другого року 
п’ятирічки та за право підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу ПК КГІРС на честь 60-річчя Ве
ликого Жовтня, наша комсомольсько-молодіжна 
бригада висуває свій зустрічний план на І977 рік. 
Ми лаємо тверде слово молодих робітників, ком
сомольців досягти таких результатів:

—- норму виробітку щозміни виконувані на 
ї25—ізо процентів;

— підвищити продуктивність прані на 4 про
центи;

— здавати всю продукцію тільки високої якості;
— заощадити десять процентів ріжучого інстру

менту;
— подати рацпропозиції з економічним ефектом 

на 300 карбованців;
— виготовити понад план деталей на 200 куку

рудзяних сівалок;
— постійно підвищувати ідейно-політичний та 

загальноосвітній рівень, добитись присвоєння ко
лективу звання бригади комуністичної прані;

— підтримавши почин бригади слюсарів-скла- 
дальників механо-складальпого цеху № 2, очолю
ваної Героєм Соціалістичної Праці, делегатом 
XXV з’їзду КПРС О. О. Котурном, до 60-річчя 
Великого Жовтня виконати 2,2 річні норми, а п’я
тирічку — за 4 роки.

Паш зустрічний — конкретний'завтрашній день 
бригади. І ми не пошкодуємо своїх сил, щоб день 
цей був таким і навіть крапнім того, яким ми но
го намітили. Таке наше слово молодих червонозо- 
рівціи.

За дорученням колективу бригади:
H. СТОПКО — бригадир,
I. ПОХИЛ — групкомсорг.

Зустрічний‘план обговорено та прийнято на збо
рах бригади.

РОЗРАХУНОК ■НА РЕЗЕРВАХ
Коментує заступник секретаря 

завкому комсомолу 
Віталій БАЛ А ШОВ.

Зовсім невелик» но кіль
кості бригада Наталії 
Стойко — всього шість 
молодих робі ціпків Та 
авторитет у цьою колек
тиву — справжніх енту
зіастів. Він одним із пер
ших серед комсомольсько- 
молодіжних заводу під
тримав патріотичний по
чни г.риіадн Героя Со
ціалістичної Праці О. О.
Кошурка — п’ятирічку — за 4 роки. 
І. як бачимо, має вже тримісячний 
«запас» в рахунок цього зобов’язан
ня. 1а і одна колективна риса в 
бригади — ніколи не зупинятися на 
досягнутому. Ця риса й сіала першо- 
причнноіи того, піо комсомольсько-мо
лодіжна першою на заводі висунула 
свій зустрічний план па 1977 рік. Спо
чатку у себе в бригаді, а потім уже 
порадившись із економістами, з май
стром В Я. Гиріним. секретарем ком
сомольської організації цеху Іриною 
Швець, вони детально обговорили по
передньо кожен пункт зустрічного. 
Якщо врахувати що план, «спущений 
зверху» на наступний рік, — значно 
вищий цьогорічного, то стане зрозу
мілим — настільки напруженіші зав
дання поставили перед собою верстат
ники.

Напружені, але реальні.
Пригадую такни випадок. На виго

товленні денець висівних апаратів ку
курудзяних сівалок доводилося двічі 
міняти різці А що таке цей процес— 
відомо кожному токарю. Час втра
чаєш. не завжди вдається точно иі- 
діїнатн всі розміри при виточуванні. 
Микола Миронченко якось залишився 
після зміни і щось довго чаклував 
над різцем. А коні прийшли друго
го дня товариші, він протягнув на 
долоні блискучий різець і коротко 
сказав: «Спробуємо. Вчера виходи
ло». Його зрозуміли одразу. З того 
дня денця виточували лише одним

різцем. Ось юму, коти заговорили 
про те. що продуктивність праці тре
ба підвищиш па 4 проценти п на
ступному році врахували в бригаді 
суто «свій» резерв — поліпшувати і 
надалі технологію виробничих проце
сів завзятої раціоналізаторським 
нропо ти цівм.
■Звичайно, додатковий час для того, 

щоб щозміни перевиконані заваання 
на 20—?5 процентів за рахунок одних 
рацпропозиції« не викроїш 1 » брига
ді чітко продумали весь режим тру
дового іня Вирішили робочу зміну 
сповна використовувати тільки для 
він охоплення продувнії Потокові ре
монти. підготовку робочого місця 
проводити до або після зміни. 
На жаль, бувають такі дні. ко
ли заготовок із ливарного нову до
водиться чекати годинами. Неперед
бачені простої й стають причиною 
штурмівщини Та члени бригади на
магаються звести такі втрати часу до 
мінімуму. Варто закінчишся запасу 
заготовок — про і:с олрг :у дспояідя- 
ють майстрові, начальнику секрета
реві комсомольської «зргаг’иіції неху.

Коли приймали зустрічний на бри
га тні-лх зборах, ніхто пс ..ігз-адпівавея 
в його реальності. Ьо кожен покла
дається на свою честь І соні-ті. моло
дого цобітника. на р-зепе.«' я-»*« від
найдені. І ТІ. 1ЦО ШС І’.і ПНЗ*ТУТЬ



4——---------2 стор. „Молодий комунарі 'У

Тисячі молодих ииробнични- 
ків київського заводу «Радіо
прилад» змагаються під деві
зом «60-річчю Великого Жовт
ня — 60 ударних декад».

На підприємстві ведеться 
комсомольський щоденник до
сягнень молодих трудівників. 
У ньому відображається ррбо- 
та комсомольців — наставни
ків, які передають свій до
свід новачкам, молодих ра
ціоналізаторів і винахідників, 
пропагандистів і агітаторів.

На заводі понад 2000 комсо
мольців завоювали почесне 
звання ударника комуністич
ної праці. Одинадцять комсо
мольсько-молодіжних бригад 
працюють без контролю ВТК, 
за комсомольською гаранті
єю. На всіх виробничих діль
ницях створено комсомольські 
пости якості.

. На фото: передовий токар- 
револьверник механічного це
ху наставник Марія МАКА- 
РЕНКО (ліворуч) розмовляє 
з молодою робітницею комсо
молкою Галиною ВОСКОБОЯ- никовою.

Фото В. САМОХОЦЬКОГО. 
(Фотохроніка РАТАУ).

На Брянському камзольному комбінаті випускаються різні 
за кольором і малюнком тканини,
В створенні цих тканин 
дентина Кравченко.

На знімку; Валентина

активну участь приймає ткаля Ва-

КРАВЧЕНКО.

Як найбільш раціонально, з макси
мальним ефектом організувати процес 
навчання і виховання «слабких» школя
рів, враховуючи їх індивідуальні здіб
ності? Відповідь на питання, яке хвилює 
педагогів і батьків, допоможе одержати 
експеримент, розпочатий рік тому за 
рішенням Міністерства освіти УРСР у 
ряді шкіл Донецька, Жданова і Горлів- 
ки. Тут уперше на Україні відкрито іак 
звані «класи вирівнювання».

За рекомендацією вчителів, педіатрів, 
психоневрологів і з обов’язкової згоди 
батьків до таких класів за
рахували тих учнів, які піс
ля першого року навчання 
в школі виявили незадовіль
ну успішність з основних 
дисциплін, що було або на
слідком їх дошкільної педа
гогічної занедбаності, або 
пояснювалось деякою за
тримкою інтелектуального 
розвитку. Не секрет, що ді
ти із слабкою пам’яттю і 
підвищеною стомлюваністю 

на уроках неспроможні 
швидко і якісно, як біль
шість із однолітків, засвою
вати програмний матеріал і 
часто втрачають всякий 
інтерес до навчання, ще більше 
чи своє відставання.

Плодотворність занять таких школярів 
досягається в «класах вирівнювання» за 
рахунок їх невеликої чисельності (по 
16—20 чоловік) і приблизно однорідного 
за ступенем готовності до сприйняття 
матеріалу складу учнів. Програма на
вчання при цьому залишається незмін
ною, а от методика викладання стає 
більш гнучкою, якщо можна так сказати, 
вибірковою.

Вчитель вільно, творчо варіює струк
турні елементи уроку. Вій, наприклад, 
може уповільнити темп-пояснення, ак
центуючи увагу учнів на найскладнішо
му, істотному, або- скажімо, приділити 
більше часу повторенню та закріпленню 
пройденого. Важливим є те, що ввесь 
урок ведеться на'одному рівні, доступ
ному абсолютно кожному,'хто сидить за 
партою.

Успішно надолужити втрачене, запов
нити прогалини в знаннях допомагає 
школярам обстановка психологічного

грудня року ------- .
комфорту. Повільні, особливо на почат
ку, не ЗОВСІМ упевнені відповіді дитини 
біля дошки не бентежать її саму, як це 
бувало в класах із «сильними» учнями, 
тому що тут вона — рівна серед інших’ 
Поступово пробуджується ПОТЯГ ДО 
знань, бажання працювати, осягати ще 
непізнане.

Учні в «класах вирівнювання» не по
спішають піти додому з останнім дзво
ником. У них особливий розпорядок ДНЯ. 
Після занять — відпочинок, обід, рухли
ві ігри на повітрі. А потім усі разом з

відстаючих
Увага: цікавий досвід

ПОСИЛЮЮ-

Фото В. РУНОВА. 
АПН. допомогою вчителя викопують домашнє 

завдання. Таким способом виключено 
проблему «невивчених уроків». І це-важ
ливо, бо мова йде про дітей, не здатних 
поки що з ряду причин до цілеспрямова
ної самостійної праці.

Керувати такими класами (а їх у шко
лах Донецької області відкрито вісім) 
довірено найбільш досвідченим педаго
гам, які мають багаторічний стаж робо
ти з дітьми. І всі вони говорять про 
безсумнівну користь нововведення. Цю 
думку одностайно поділяють і батьки 
учнів’. Четверо з кожних п’яти «нездіб
них» школярів за цей час ліквідували 
відставання і ввійшли до числа встигаю
чих. Індивідуалізація навчального проце
су, створення оптимальних умов навчан
ня сприяють успішному розв’язанню го
ловних завдань, що стоять перед нашою 
школою: дати тривкі знання кожному 
учневі, виховати в ньому працьовитість, 
високу життєву активність.

Ю. ЮРІС, 
кор. РАТАУ.

м. Донецьк.

ї ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

РОЗПОЧНЕМО цю прикру історію з 
вади, яку має в своєму характері га

зозварник Братолюбівського відділення 
Долинського райоб’єднання «Сільгосп
техніка» Станіслав Фененко. Здалось 

■ йому одного разу, коли ще був секрета
рем комсомольської організації відділен
ня, що. керуючий відділенням В. І. Хрис- 
тпченко використовує службову машину 
у власних цілях, — так і сказав керую
чому. Здалося йому, що завідуючий май
стернею О. Ф. Яцечко неправильно роз
поділяє роботу і при цьому ображає йо
го, Фененка, — образив і завідуючого.

Наступного дня — новий конфлікт з 
О. Ф. Яцечком. В результаті Фененку пи
шуть прогул, Фененко пише в облпроф- 
раду. Перевіряючий примушує скасувати 
наказ про прогул, а робітничий комітет 
вказує газозварнику на негідну поведін
ку. • ’

Потім непримиренний Фененко напи
сав листа в редакцію газети «Труд» про 
те, що їм, зварникам; вже півроку не 
видають спецхарчувапня1, півтора року — 
спецодягу, не вистачає Інструментів. Об« 
ласис об'єднання «Сільгосптехніка», кл 
дії редакція направила листа, внрішнлІ 
і це питання, одночасно' сувбро попере
дивши головного інженера Братолюбів- 
ського - відділення «Сільгосптехніки» 

. В. М. Хорошка.
Конфліктуючі «сторони» перестали ві

датись. Час, коли Станіславу Фененку 
писали на роботі позитивні'характерис
тики і підтримували його 'н усіх почи
наннях, минув. Тепер Фепейко, писав у • 
різні інстанції, а керівництво відділен
ням в особах В. І. Христичеика та В. М. 
Хорошка відбивали напади. «Сторони» 
не могли пробачити одна одній старик 
образ і з однаковими емоціями захища
ли свої позиції.

Конфлікт досяг апогею, коли підійшов 
час проведення звітно-виборних комсо
мольських зборів. Треба відзначити, що 
Станіслав був непоганим ватажком ком
сомольської організації: Діловитість до
помагала йому оживити комсомольське 
життя, яке до того тут ледве жевріло. 
Сам він доклав чимало зусиль, щоб 
вчасно провести обмін документів, сам 
фотографував «своїх» комсомольців. Мо
лоді робітники упорядкували спортмай
данчик, Фененко привіз з Кіровограда 
спортивний інвентар. Немало і інших 
добрих справ зробив.

Га і в «пасив» Станіславу слід записа
ти «важкий характер», здатність до гру
бощів, надмірне самолюбство і прагнен- 
"" бачити в усьому каверзи і підступи. 
Тому те, що прощалось Фенсику-робіт-

І 001
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пику, оберталось, проти Феііенка-секре» 
таря.

На зборах, відразу після звітної до
повіді секретаря комітету комсомолу, 
слово взяв головний інженер В. М. Хо- 
рошко. Віті описав усі вади Фененка, в 
тому числі згадав і лист у газету «Труд». 
Це, звичайно, нікого не здивувало, бо 
кого-кого, а свого ватажка комсомольці 
знали.

Коли почались вибори нового коміте
ту, Станіслава обрали до його складу. Із

ПОСТУПИСЯ

СЕКРЕТАР І АДМІНІСТРАЦІЯ — У КОНФЛІКТІ

двадцяти Присутніх вісімнадцять підня
ли руки за те, щоб Фененко знову став 
секретарем. Звичайно, обирає секретаря 
комітет, тут же чомусь’завжди голосу
ють усі 'разом. Що ж, йшлося б це про 
іншу- людину,- ніхто б не заперечував, 
але тут...

Піднявся керуючий відділенням В. І. 
Христиченко. «Товариші, — сказав він. 
— Ви уявляєте, Фененко усіх фотогра
фує, мене фотографував... Хто дідає, для 
чого ці знімки? Знаєте, у нього С родичі 
за кордоном, може це — для них. А ви 
його секретарем обираєте». (?!)

І хоч існування родичів за кордоном 
ні для кого не було таємницею (тітка, 
котру в роки війни вивезли до Німеччи
ни, живе зараз у Голландії. Вже кілька 
разів приїжджала в село), сказане керів
ником підприємства примусило замисли
тись. Майже чотири години без перерви 
йшли збори. Висували і відводили нові 
кандидатури, говорили образливі слова, 
пригадували старі гріхи. Чи треба нам 
деталізувати увесь хід зборів? Вони і 
так пе принесли задоволення нікому з 
учасників, Відзначимо лише, що після 
четвертого-голосування секретарем обра
ли Сергія Мирончука. . Фененко вийняв 
ключ від столу * комсомольськими 

справами, кинув його на стіл Хорошка і 
сказав: «Через три дні ви мені ного від
дасте».

Не хочеться оцінювати останній вчи
нок екс-секретаря. Думається, що його 
ще розберуть і кваліфікують на своїх 
зборах самі комсомольці. Необхідно ро
зібратись в іншому: чому стосунки між 
керівництвом Братолюбівського відді
лення «Сільгосптехніка» та секретарем 
його комсомольської організації вили
лись у цілий ланцюг конфліктів, (тим 

більше, що вони розвиваються і зараз); 
чому на звітно-виборних зборах пору
шили основи демократичного централіз
му’ в комсомолі, вимоги партії про кри
тику і самокритику, викладені у поста
нові ЦК КПРС по Тамбовській партій
ній організації? !

Про всі ці події, про свої образи Ста
ніслав розпозів у редакції «Молодого 
комунара».. Згодом у Братодюбівку виї
хали представники обкому комсомолу і 
наці кореспондент.

ВІДДІЛЕННЯ «Сільгосптехніки» пе
реживає зараз нелегкий час. Під

приємство почало спеціалізуватися на 
ремонті тракторних коробок передач, що 
потребує значної зміни технологічних 
процесів. Є утруднення .з інструментами 
та запчастинами. Робота вимагає зусиль 
усього колективу. І - керівництву потрі
бен секретар комітету комсомолу — по
мічник, а не «противник»,-Тут керуючо
го В. І. Христиченка та головного- інже
нера В. М. Хорошка можна зрозуміти. 
Але чому проблема кандидатури секре
таря виникла аж на зборах, чому вибо
ри треба було проводити під таким тис
ком? Адже є комітет комсомолу, з яким 
заздалегідь можна було узгодити це піг

гання, є, врешті, райком комсомолу. Йо
го роль у виборах взагалі дивна: член 
бюро Долинського райкому комсомолу 
В. М. Краснокутський знав, що увечері 
15 жовтня повинен бути на зборах у 
Брато.тюбівці, але справи, справи... По
тім він сказав: «Навіть якби я і був там, 
що б я міг зробити?»

Багато всяких «чому?» виникає, коли 
згадуєш цю історію. А головна з них: 
чому колишній секретар Станіслав Фе
ненко, який першу половину року пра
цював активно, раптом виявився не ко
рисним для цієї ролі?

До звітно-виборних у відділенні не 
відбулось жодного засідання комітету 
комсомолу, жодних зборів, на яких би 
комсомольці вказали своєму секретареві 
на вади його характеру. На засіданні ро
бочого комітету одного разу осудили 
Фененка, але ж то не комсомольські 
збори...

Фененко-секретар — хіба це приклад 
для інших? — писав скарги. Багато ж 
питань можна було вирішити на місці.

Сталося все це, мабуть, і тому, що ке
рівники відділення пішли на поводі по
дій. Зустрівшись із першим випадком 
грубощів, воин відразу прийняли сторо
ну завідуючого майстернею, хоча той 
теж помилявся. О. Ф. Яцечко повинен 
був видати Фененку оформлений і про- 
нормований наряд, а потім вимагати з 
нього роботи. ,

І ось головний інженер В. М. Хорош- 
ко, котрий на той час виконував обо
в’язки керуючого, наказом про догану 
Фененку, категорично підтримавши заві- . 
дуючого, вчинив як адміністратор, а не 
як керівник партійної організації. Цим 
самим розпочав відкритий конфлікт 
(прихований, точився давно, коли він ба
чив вади характеру Станіслава і мовчки 
осуджував їх). А конфліктувати завжди 
легше, ніж виховувати...
О АРАЗ Станіслав Фененко вже не сек- 
** ретар і, природно, не може забути 
образ на зборах та після них, продов
жує скаржитись. За його скаргами у 
Братолюбівці побували представники 
райкому партії, облпрофради, обкому і 
райкому комсомолу. Скільки людей ві
дірвалось від своїх справ, відірвали ін
ших. «Характер» — цілком справедливо 
гніваються-змучені цією чварою В. І. 
Христиченко і В. М. Хорошко. Але ха
рактери перековують в колективі, особ
ливо Ж, 8 робітничому.

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара»- 

с. Братолюбівка, 
Долинського району.

забути
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ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

УРОК
ФІЗКУЛЬТУРИ, 
чи досить
П’ЯТІРКИ?

в

В «Молодому комунарі» за 13 листопада ц. р. надруковано статтю «Гіподинамія 
і «пустощі» хокеїстів», в якій порушено проблему фізичного виховання школярів. Як 
стверджують науковці, уроки фізкультури тільки на 11 процентів компенсують по
трібний обсяг добових рухів учня. І це в той час, коли урок найбільш ефективний і 
цілеспрямований. Наші читачі, здебільшого вчителі фізкультури, фізкультурні акти
вісти, в листах до редакції діляться досвідом «лікування» гіподинамії за своїм зраз
ком. 1 більшість висловлюється за те, щоб урізноманітити форми занять фізкульту
рою і спортом у позаурочний час, збільшити їх обсяг. І водночас на перше місце 
ставлять урок фізкультури, на якому головну роль відводять учителеві.

Друкуючи окремі з цих листів, ми сподіваємося, що розмова на цю тему про
довжиться.

ВІЯМ
активності
У кожній

легкої 
гім- 
бас- 
во- 
на-
те-

районних 
Ьи школа 
команди.

ШКОЛІ вихо-
відві-

Урок фізкультури, поза- 
класна робота, самостійні 
заняття спортом — все це 
повинно об єднатися з од
не ціле. Це — і будні, і 
свято.

За традицією у першу 
суботу вересня з школі 
— «Мала олімпіада», 
Шкільна спартакіада про
водиться з 8 видів спор
ту. Це — перші старти, а 
потім вони триватимуть 
цілий навчальний рік.

Кожен клас дає заявку 
на участь в змаганнях, з 
якій вказано склад коман
ди, форма, емблема.

Штаб «Олімп» і комітет 
комсомолу розробили ка
лендар проведення зма
гань з кожного виду спор
ту-

Уже проведені поєдин
ки з легкої атлетики, бас
кетболу.

Іде урок фізкультури. 
Ми забезпечуємо вико
нання навчальної програ
ми, яка, до речі, теж під
порядкована комплексу 
ГГЇО. 1—2 хвилини — для 
того, щоб перевірити, як 
учні справляються вдома 
з фізичними вправами, і ут 
орієнтир — ранкова фіз
зарядка. Просимо проде
монструвати зправи, до
помагаємо учням у скла
данні індивідуального
комплексу спеціальних ру
хів. При цьому посилає
мося на досвід наших ви
пускників. Учні знають, 
наприклад, про комплекс 
Артура Клещевського, ни
ні слухача Вищого вій
ськово-політичного учили
ща. Дякуючи повсякден
ній фізичній підготовці, 
він легко долає труднощі 
військових буднів.

Періодично перевіряємо 
юнаків у підтягуванні на 
перекладині^ а дівчат у 
згинанні та розгинанні рук 

і на гімнастичній лазі. Що- 
[ перерви учні тренуються 

на руколазь

Досягнення 
на уроці праг
немо закріпи
ти в поза- 
урочній робо
ті. Для цього 
створені сек
ції з
атлетики, 
настики, 
кетболу, 
лейболу, 
стільного
нісу. У них — 
147 учнів. 116 
наших 
ванців

дують ДЮСШ.
Ми прагнемо розвинуги 

інтерес до спорту, який 
переростає в захоплення. 
Тут геж використовуємо 
форми позакласної робо
ти. Одна з них — захист 
інтересу. Школярі, які за
хоплюються математикою, 
фізикою, літературою 
розповідають на заняттях 
про те,, що вони з люби
мого предмету прочита
ли, над чим працюють, 
відпозідають на запитан
ня.

Пам’ятаю, підійшли до 
мене учні В. Крикун і 
В. Суханов.

— А чому з нас немає 
захисту інтересу з спор
ту?

І подали список прочи
таних книг: «Висота»
В. Брумеля, «Шлях на 
Олімп» Я. Кусочинського, 
«Четвертий раунд» А. Шо
цикаса.

Того ж дня з коридорі 
школи з’явилося оголо
шення: «Тих, хто захоплю
ється .спортом, запрошує
мо 
спорту.
В. Крикун . (
3. Крикун був відомий у 
школі спортсмен, зходиз 
до складу збірної коман
ди області з баскетболу, 
був призером обласних 
змагань з десятиборстза, 
а 3. Суханов — чемпіо
ном району з баскетболу, 
призер районних змагань 
з легкої атлетики.

На цей раз зони розпо
відали про прочитані кни- 

зідоммх спортсменів 
Боумеля, Я. Кусочин- 

• • • • ----- го
ворили, як зчаться у них, 
які риси характеру перей
мають. Розповідали про 
свої тренування. Сподооа- 
лось. Потім «захищались» 
Є. Харлоз, Г. Табачук, 
В. Васильєв/ А 3- Бовдур 
залросиз спортсменів до
дому. В його бібліотеці 
були книги, статті, журна
ли... Ось чому Володя ні
коли не скаржився на

на захист інтересу 
Захищаються 

і В. Суханов».

ги
8- . .
ського, А. Шоцикаса,
зорили,

декан факультету фізвнхованнн Кіровоград
ського педінституту імені О. С. Пушкіна.

Тамара Федорівна Хомінська — одна з перших випуск 
ниць факультету фізвиховання Кіровоградського педін
ституту імені О. С. Пушкіна. Нині вона працює в се
редній школі Л> 27 обласного центру. Т. Ф. Хомінська — 
відмінник народної освіти, наставник своїх молодших 
колег.

На фото: 
педінституту.

ЗА СВОЄ, РІДНЕ

Справді, 
учителя 
культури зале
жить найбіль- 

Тому ця 
повин- 
неаби- 
багаж 
умінь, 

бути 
ерудо-

ше.
людина 
На мати 
який 
знань, 
навиків, 
широко

ваною, інтелігентною. Вона має не лише навчити ді
тей, а й привити любов до фізичної культури і 
спорту.

Головне — щоб учитель фізкультури любив свою 
професію, школу, дітей, розуміє наші проблеми.

Бувають парадоксальні явища, коли випускник 
факультету сягнув вершини спортивної майстер
ності, але в школі не може знайти себе. І у повній 
мірі неспроможний використати свої знання на 
практиці. Звичайно, можна стати хорошим учите
лем, виконавши лише вимоги назчального плану з 
спортивно-технічної підготовки. Але кращий буде 
гой, хто має вищі спортивні розряди.

Особливу увагу ми приділяємо підготовці учите
лів фізкультури для роботи на селі. Тому доводить
ся вивчати проблеми сільської школи, знайомитись 
з досвідом кращих педагогів.

Учитель фізкультури не повинен бачити кінцеву 
мету, щоб його вихованець отримав лише п’ятірку 
з фізкультури. Це — мало. Перед учнем він має 
відкрити сповна широкі брами до високого гарту, 
щоб удосконалення тривало і після школи. Школяр 
позинен переконатись, що фізкультура — перший 
його помічник в тому, щоб бути завжди бадьорим, 
сильним, здатним перебороти будь-які труднощі. 
Тож іще раз хочеться наголосити, що випускник 
факультету — це у майбутньому і педагог, і настав
ник, пропагандист і агітатор, громадський діяч. То 
ж ми намагаємось озброїти своїх студентів всим 
необхідним, щоб вони впевнено будували фунда
мент, на якому стоятиме світ молодої людини.

В. УШАКОВ,

НАСТАВНИК

aj І, п не хочу випрапдовува- 
в* тясь. Але запізнилась я на 
роботу на 20 хвилин з поважних 
причин. І Галина Іванівна, і 
Сергій Петрович, І Віти. Заві
дуючий викликає у кабінет і 
проводить з нами виховну п'я
тихвилинку. Пишу іюисиепия:

«Готувала сніданок, водила 
хлопчика в дитсадок, за півго
дини до початку робочого дня 
була вже на тролейбусній зу
пинці. Чекала маршрутного 
двадцять хвилин. Нарешті він 
з’явився. І ми штурмом взяли 
тролейбус. Ліспе просто туди за
несли ііа ліктях. Звичайно, не 
культурно це. Але якби не той 
штурм, то ще е» чекала двад
цяті, хвилин... Гак ото їдемо. 
Тролейбус Лі 81 за маршрутом 
№ 4 ледве котиться. Рішить. По
гойдується. Далі — ривок. І 
раптом зупиняється. Я падаю 
комусь па плечі. Гурт таки по
мітно утрамбувався. І це дало 
змогу па черговій зупинці взяти 
ще добрий десяток пасажирів, 
їдемо далі, Я затиснута з усіх 
боків. Хтось поклав на мої пле
чі корзину, хтось уперся у шию

З а м і ст ь фе і і л ето п а

труднощі під час трену
вання. Він знає — олім
пійцям ще важче.

Це наші, так би мозити, 
фізкультурно - слортиз н і 
будні, які прикрашають 
спортивні свята.

♦ • *
Немає жодних 

змагань, на яких 
не представляла
12 років, наприклад, про
ходять змагання на призи 
районної газети «Вогні ко
мунізму», 
команда 
завжди 
призером, а хлопці 
двічі поступилися 
шістю.

Минулого року ми 
юва,іи всі три і 
Пройшли перші районні 
змагання цього року — з 
легкої атлетики та кросу 
на приз «Золота осінь». 1 
знову наші учні вибороли 
перші місця.

Традиційне фізкультур
не свято відбудеться в 
кінці травня. Колону 
очолять спортсмени з 
кубками в руках. Минуло
го року їх виборено 18. 
На цьому святі підведемо 
підсумки шкільної спарта
кіади, найкращі спортсме
ни одержать нагороди. 
Всі зипускники залишать 
стадіон із значками ГПО. 
Торік, наприклад, їх було 
27 золотих та 223 срібних.

Закінчують юнаки та 
дівчата школу. Не буде у 
них уроків фізкультури, 
але спортом займатимуть
ся зони зазжди. Бо за
хоплення, яким вони 
пройнялися — на все 
життя.

...Нещодавно 
ним парадом 
командував . 
ник Е. Харлоз. Нині він — 
викладач фізичного зихо- 
аання. Серед вихованців 
останніх років — 15 вчи
телів фізкультури, трене
рів. У 1973 році фізкуль
турне свято відкривала 
рекордсменка школи з 
стрибків у висоту Ганна 
Волконська. Тепер вона 
студентка IV курсу Київ
ського інституту фізкуль
тури, виконала а цьому 
році норму майстра спЬр- 
ТУ- .

Відомий у районі май
стер спорту з городків 
Віктор Шелег. Це теж наш 
випускник. І нам, педаго
гам, гордісно, що перший 
гарт ці люди здобули на 
уроці фізкультури у нашій 
школі.

В. ДЯТЛГІНКО, 
вчитель фізичного ви
ховання Гайворон- 
ської середньої школи 
№ 5.

Т. Ф. ХОМІНСЬКА серед випускників

Фото Л. РІЗНИЧГ.НКА.

За цей час 
дівчат школи 

була першим 
лише 
пер

і заво- 
кубки.

спортив- 
на святі 

десятиклас

ЧОТИРИ роки тому прийшов працювати у рідну 
школу випускник Кіровоградського педінститу

ту Олексій Мороидель. 1 перш за все, поставив у.цо- 
ву, щоб покращити спортивну базу,. /‘

— Школярі мають займатися фізкультурою зде
більшого на свіжому нові грі. ■ '•

Але він пс чекав, коли псе для нього приготують. Робіні 
макети спортивного комплексу, збирав після уроків сіль
ських комсомольців, кращих спортсменів. Допомогли; йому 
вчителі, старшокласники. І ось вже є футбольне, поле, лег
коатлетичні сектори, бігові доріжки, майданчики для во
лейболістів, баскетболістів. Обладнали потім і стрілецький 
тир, закупили 50 пар лиж.

Кожен день у школі починається із фіззарядки. 
Це — обов'язково. Як і уроки. Олексій Якович ви
магає, щоб усі вправи учні виконували, красиво, чіт
ко — як на святі.

Урок фізкультури теж насичений сповна новиз- . 
пою. Щоразу О. Я. Мороидель пропонує своїм ви
хованням якусь оригінальну вправу, .захоплюючу 
ГРУ<.- .

Тепер у нас більше двох третин школярів залуче
ні до складання нормативів комплексу ГПО, 65 
процентів вихованців О. Я. Моронделя відвідують 
спортивні секції. У багатоборстві стали чемпіонами 
Володимир Пилішпшии, Валок гни Тпманівськип, 
Юрій Кравчуп.

Популярні серед учнів «Старти надій». Вони дали мож
ливість визначити рівень фізичної підготовки 'команд кож
ного класу. З иайспльніших спортсменів ми згуртували 
збірні команди школи. На районних військово-спортивних 
іграх «Зірниця», «Орля», на змаганнях з багатоборства 
ГГІО лаші вихованці не поступилися першістю нікому. 
Першими вони сталії під час стартів на приз клубу «Шкі
ряний м’яч». Юпарміііці продемонстрували високий фізич
ний гарт і па обласних змаганнях — знову перші призи, і 
республіці вони були в провідній десятці. '

На черзі—зимові старти. Наші спортсмени зустрі
нуться з школярами сусідніх сіл, триватимуть зма
гання «Золота шайба», будуть дні лижника і влуч
ного стрільця, поєдинки на призи героїп-земляків.

Комплекс усіх цих заходів стане доповненням до 
уроків фізкультури.

Г. МЕЛЬНИК, 
заступник директора по иаітчально-виховній 
роботі Солгутівської середньої школи І ай- 
воронського району.

кулаком. Тролейбус зупинився 
кілька разів. Але де? Я ніяк іїе 
второпаю, коли мені виходити. 
Подій мовчить, розгнівавшись 
на «штурм». Нарешті, вискочи
ла з своєї кабіни І гаркнула: 
«Ану, сіпші, виходьте! ізи мені 
поламали двері. А в мене тро
лейбус після ремонту, якраз ви
пробовую...» біли мосту над 
Інгулом всі почали пересідати 
на інший іролейбус. А моє сер
це окам’яніло — мене назвали 
свинею... Чотири квартали я 
йшла пішки. Напившись у 
■ Джерелі» мінеральної води, и 
трохи заспокоїлась .. І ось за
пізнилася...»

Завідуючий перечитав пояс
нювальну записку і сказав:

— Вссодио це не виправдан
ня. Навіщо було штурмувати? 
Я читав ті обласній газеті стат
тю начальника Кіровоградсько
го тролейбусного управління 
товариша Кулакова. Він обі
цяв, що графіки більше ие по
рушуватимуть. Бо е нові тро
лейбуси, готуються висококва
ліфіковані водії, яких вихову
ють і привчають до культури...

Я знайшла ту газету (стаття 
О. Кунакопа а Роздуми на зу
пинці тролейбуса», «Молодий 
комунар» за 27 січня ц. р. — 
примітка ред). Прочитавши все 
про наші перспективи, повіри
ла, що тепер нічого нам штур
мувати тролейбуси. І ті слова 
навіть підтверджувались факта
ми. Один водій, доставивши па
сажирів у центр міста, проголо
сив у мікрофон:

— Доброго настрою вам на 
весь трудовий день!..

«Це, — думаю. — наслідки 
виховання».

То було ще влітку.
Аж раптом сьогодні, 1 грудня, 

в мене знову зупинилось серце. 
За півгодини до початку робо
чого дня, як і завжди, я стою 
на зупинці маршруту № I. Не
нароком з’явились аж три тро
лейбуси. Я <-ідаіо на останній, 
щоб не штурму на пі переповне
ні, натасовані пасажирами. А 
водій (жінка!) на весь салон:

— Ідемо без зупинок. (>о я за
пізнююся.

Поруч бабуся:’ ’•
— А мені ще два квартали 

їхати, . . <
Якийсь чоловік -з валізою:
— У мене ж вантаж.
— Пересідайте на чертовни. 

Мені ніколи простоювати і че
кати, поки всі сядуть, — за
кричала водій.

Жінка з сумкою обурилась:
— Я скаржитимусь. Он поди

віться, біля дитячого садка вис 
чекають пасажири, яким теж 
треба на роботу.

І тоді з кабіни:
— Та можеш пйсатн... Пішла 

ти... — і посипались брутальні 
слова.

Від обласної лікарні аж до 
автовокзалу ми їхали без зупи
нок, 1 тому я, нарешті, не за
пізнилась па роботу.

Того водія, що нагрубив нам 
влітку, я вже не бачу.

Але і на тролейбус № 46, де 
була молодий водій Олександра 
Куликовська, я більше ие сідаю. 
Хай краще мені запишуть про- 
тул. зате не зупиниться серце.

1 я ще зможу штурмувати пе
реповнені тролейбуси, які біга
ють груповим методом І вперто 
тримають за своїм кермом та
ких неввічливих водіїв.

Отож І думаю передати 
тов. Куиакову свої твердження, 
що штурм тролейбусів зале
жить з першу чергу не віл нас, 
пасажирів...

Тепер щодня Іду на роботу 
пішки. Хоч трохи і запізнююся, 
але потім перевиконую норму. V 
«Джерело» більше не заходжу. 
І ніхто мене ие штовхає, ніхто 
не лає.

Г»о в мене чутливе серце. 
Ооио працює за своїм графіком 
— чітко. І попереджає: бере
жіть порви, — за чотири копій
ки ви себе не врятуєте, якщо і 
штурмуватимете маршрутні.

Монолог пасажирки 
записав М. КРОКУН.
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РІЗНІ завдання вирішують 
лектнвн Львівського

ко- 
філіалу 

Інституту математики All УРСР і 
не зава-заводу кінескопів. Але це 

жає їм працювати пліч-о-пліч. Уче
ні філіалу визначили, наприклад, 
оптимальні режими гермозмішпою- 
чої технології виготовлення та об
робки елементів зварних конструк
цій, електровакуумних :_
Вони ж запропонували 
методи прискореної відкачки оболо
нок кінескопів, розробили заходи 
забезпечення їх термоміциості. 
Впровадження них та-інших новов
ведень дало змогу колективу заводу 
значно підвищити надійність «голу
бих екранів», зекономити мільйони 
карбованців коштів.

— Таких прикладів союзу науки 
і прані можна навести чимало. — 
розповідає перший секретар Львів
ського міськкому партії Г. І1 Банд- 
ровський. — .Як показує досвід, для 
того, щоб досягнення вчених швид
ше стали надбанням виробничників, 
потрібні цільові програми. Вони чу
дово зарекомендували себе при роз
робці і впровадженні комплексної 
системи управління якістю продук- 

. ції. Тому тепер робимо все, щоб 
1 співробітництво дослідників і ви

робничників розвивалося за прин-

приладів, 
ефективні

ципом: академічний інститут — га
лузева дослідна установа — кон
структорське бюро — підприємство. 
Саме так будують роботу колекти
ви наукових установ АН УРСР, уні
верситету, політехнічного і галузе
вих інститутів, конструкторських 
бюро об'єднань імені В. 1. Леніна, 
«Електрон», імені 50 річчя Жовтня 
та інших підприємств Львова.

Для координації її при МІСЬККОМІ і 
райкомах партії створено секції по якос
ті. У складі їх — партійні працівники, 
провідні спеціалісти об'єднань, учені. 
Про ефективність роботи секцій гово
рить. наприклад, такий факт: розробле
на в Чсрвоноармійському і Радянському 
райкомах партії поетапна система реалі
зації заходів щодо > правління якістю 
дала змогу успішно провадити цю робо
ту не тільки на великих заводах і в об’
єднаннях, але її на невеликих підприєм
ствах легкої і харчової промисловості. В 
результаті за останні три роки випуск 
виробів із Знаком якості збільшився в 
шість-вісім разів.

Для допитливих ♦ Для допитливих Для J=
о 
з 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ н 
«УКРАЇНА 
НАУКОВА»

ПОШУКИ
І ІПДКРИТТЯП'ЯТИРІЧЦІ

К. БЄЛЯЄВ, 
кор. РАТА У.

НАУКА-ДЕСЯТІЙУ своїй промо
ві на жовтневому 
(1976 р.) Пленумі 
ПК КЇІРС Гене
ральний секретар 
ЦК КПРС това
риш Л. І. Бреж
нев, творячи про 
успішну роботу в 
Академії наук Ук

раїни ряду комплексів, які об’єдну
ють науково-дослідні інститути і 
промислові підприємства, відзначив, 
то цьому сприяє цілеспрямована 
діяльність ЦК Компартії України, а 
також партійних організацій Києва, 
Львівської, Дніпропетровської та 
інших областей.

Міська партійна організація Льво
ва постійно провадить ношу к нових 
форм зміцнення союзу науки і ви
робництва. Велика роль у цьому 
підводиться недавно створеному об
ласному Будинку якості, метрології 
та стандартизації. Заводські спеціа
лісти дістають тут від учених кон
кретні рекомендації. А дослідники 
в свою чергу мають можливість пе
реконатися, наскільки ефективні їх 
розробки. В ціп своєрідній школі 
якості з безперечною користю для 
себе вже побували тисячі львів’ян, 
гостей із союзних республік і соціа
лістичних країн.

У першому році десятої п’ятиріч
ки комплексну систему управління 
якістю вирішено впровадити па 35 
підприємствах міста, підготувати і 
подати на присвоєння Знака якості 
150 нових видів продукції.

Відтепер ефективний 
геологічний пошук у 
важкодоступних місцях 
можна провадити в де
сятки разів швидше, ніж 
звичайно. Робити це дас 
змогу унікальна апарату
ра, створена в фізико- 
технічному інстит у т і 
низьких температур АН 
УРСР. Прилади, що вста
новлюються на літаку, 
навіть з кілометрової 
висоти за будь-якої по
годи і в будь-який час 
доби крізь товщу снігу і 
верхні шари породи да
ють можливість одержу
вати своєрідні теплові 
«портреіи» підземних 
скарбів.

Звнчайний телефон, якщо 
підключити до нього цл- 
с'ііліяіу апаратуру, створену 
в Києві, стає засобом пере
дачі відомостей мовою кі
бернетичних пристроїв — 
кодом або знаками алфаві
ту. Цей винахід відкрив 
можливість різко знизити 
затрати на впровадження 
АСУ, в тому числі їх вищої 
лапки — під будівельної 
дільниці чи заводу, на
приклад, до главку. Відпа
дає потреба в прокладанні 
дорогих ліній зв’яжу на де
сятки і сотні кілометрів.

Від існуючих зразків апа
ратура киян відрізняється 
.малими габаритами і підви
щеною точністю роботи — 
на мільйон літер чи цифр, 
переданих зі швидкістю 
знаків на секунду, 
одна помилка, шо 
но не впливає на 
ність відомостей,
ристания не заважає 
центам вести переговори — 
обмін кодовою інформацією 
здійснюється в паузах між 
ними. Виклик адресата про
вадиться автоматично або 
вручну — дисковим набором 
номера.

Новинка стала головним 
елементом в АСУ, яку роз
робляє колектив Науково- 
дослідного інституту авто
матизованих систем плану
вання її управління в будів
ництві Дсржбуду УРСР Во
на зможе обслуговувати 150 
дільниці, чи підприємств, 
розташованих у річних райо
нах великого місія. Ланки 
цієї системи на замовлення 
підіслано і: Москву. Ленін
град та інші центри.

100 
можлива 
практич- 
достовір- 
її ввно- 

або-
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Харківські фізики вдало 
скористалися тим. що кож
на корисна копалина має 
індивідуальну температурну 
характеристику. Адже вна
слідок відмінності тепло
провідних властивостей наф
ти, вугілля, руд, супутніх їм 
порід внутрішнє тепло пла
нети. досягаючи поверхні 
землі, каїріває її неоднако
во, Саме це теплове про
міння в різних точках і ре
єструють прилади. За ба
гатьма вимірюваннями з 
точністю до сотих часток 
градуса відтворює і вся кар
тина' залягання природних 
багатств, необхідних люди-

И ЕЛЕВІЗОР... НА ДОЛОНІ
Телевізор «Електроніка-мікро» виготовляє вітебське виробничо- 

технічне об єднання «Моноліт». Вага його трохи більше кілогра
ма, розмір зображення 46X64 мм, Не дивлячись на свої невеликі 
габарити, апарат приймає чорно-білі передачі на 12 началах і мас 
плавну електронну настройку. Телевізор легко монтується в авто
мобілі. Живлення його можливо як від змінного струму (220 в), 
так і від акумулятора (12 в).

На фото: новий телевізор «Електроніка-мікро».
Фото В. Межевича. 

АПН.

ФРН. Гордість міського музею Мюнстсрна — один 
з найкрупніших в світі амонітів Цє гігантська чере
пашка, діаметр якої досягає 190 сантиметрів, була 
знайдена біля міста в 1895 році. За думкою спеціа
лістів, вік її 100 мільйонів років.

Фото АП—ТАРС.
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3'26050. ГСП, Кіровоград 50, вул, Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінии, 2.
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Щойно з Якутії до 
Харкова повернулася ве
лика група вчених інсти
туту, яка разом з тамош
німи геологами провела 
перше в нашій країні ін
фрачервоне радіомет
ричне аеророзвідування 
за допомогою надпро
відних приладів. За 40 
годин чистого польотно- 
го часу спеціалісти об
стежили кілька сотень 
квадратних кілометрів 
засніженої тундри. У ре
зультаті одержано дуже 
цінні відомості, які^ да-
ють змогу скласти точну 
геологічну карту, потріб
ну для майбутнього про
мислового розроблення 
місцевих запасів рудо
носних пластів.

Роботи провадились на 
різних висотах з борту літа
ка АІІ-2 оригінальним прн- 
ладом-боломстром. Його 
головний вимірювальний 
пристрій вміщено в камеру 
з рідким іелієм. де створено 
умови майже космічного хо
лоду — мінус 270 градусів 
за Цельсієм. Надпровідність 
елементів, що виникає при 
цьому, дає можливість прак
тично вмить реєструвати 
теплове проміння нід земної 
поверхні, яка пропливає під 
крилом літака. Чутливість 
такого «і радуеннка» над
звичайна При відсутності 
сторонніх перешкод пін мо
же «помітити» полум'я сір
ника, що спалахнуло на від
стані... в десять тисяч кіло-, 
метрів!

На п'ятій cfecii’.Bepxoa- 
ної Ради СРСР дев’ятого 
скликання вказувалось 
на необхідність підви
щення ефективності ге- 
слого - розвідуваль них 
робіт, широкого вико
ристання найновіших до
сягнень науки і техніки. 
Метод аерогеологічного 
розвідування зеконо
мить державі мільйони 
карбованців. Адже від
падає потреба провади
ти дороге буріння вели
кої кількості пробних 
свердловин. Разо/л з тим 
чіткіше визначаються 
контури підземних запа
сі В.-

O. ГОНЧАРОВ, 
В. HAT, 

кор. РАТА У.

В. КУКОВАЛЬСЬКВЙ.

/'•

Величезна хмара газу ут
ворилася близько 900 років 
тому в результаті колосаль
ного щодо сили вибуху гі
гантської зірки, відстань 
якої від Землі дорівнює 
кільком тисячам світлових 
років. Цей порівняно моло
дий космічний об’єкт, на
званий крабоподібною ту- 
мннністю, сгав предметом 
пильної уваги вчених інсти
туту радіофізики і електро
ніки АІІ УРСР. За допомо
гою найбільшого в світі ра
діотелескопа декаметрових 
хвиль У ГР-2, який діє в па
рі з новим аигенио-апара- 
турпим комплексом, гони 
виявили, що більш як тре
тина електромагнітної енер
гії, яку виділяє туманність, 
нрипадає на долю джерела 
низькочастотних випромі
нювань. Цікаво, що його ко
ординати збіглися з місце
знаходженням у цьому райо
ні _ пульсара — надгустої 
нейтронної зірки, яка швид
ко обертається і періодично 
ішпускае радіоімпульси.
Одержані спеціалістами
Харкова відомості значно 
розширюють наявні дані про 
фізичні процеси, що відбу
ваються в просторах Все
світу.

Проведеними СІ1ОСтережен- 
нями вчені розпочали широ
кі наукові експерименти за 
програмою, умовно назва
ною «Уран». Крім комплек
сів антен і апаратури, роз
міщених нині поблизу райо
нних центрів Чугуїв і Зміїв 
на Харківщині, намічено 
створити додаткові пункти 
спостереження на території 
України. Ця своєрідна веле
тенська раліоантенв про
спи нсться па сотні кіломет
рів. Радіоастрономи тим са
мим одержать у своє розпо
рядження потужний інстру
мент для розкриття нових 
важливих таємниць світобу
дови.

В. ВАТ.
м, Харків.
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