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Члени комсомольсько- 
молодіжної бригади ПМК- 
133, де бригадиром В. І. 
Іванов, групкомсорг О. Зі- 
новатний, вирішили темпи 
переджовтневої вахти збе
регти до кінця року. А 
працювали хлопці справді 
по-ударноллу. Щомісяця 
план будівельних робіт 
виконували на 117 процен
тів. Напередодні 7 листо
пада бригада на 25 днів 
раніше строку здала в 
експлуатацію 50-квартир- 
ний житловий будинок, 
зекономила при цьому сім 
тисяч карбованців. Молоді 
будівельники охоче діля
ться досвідом, набутим у 
дні соціалістичного зма
гання під лозунгом «60-річ- 
чю Великого Жовтня — 
60 ударних тижнів» з 
бригадам.и-суперниками. .

О. ВЛЛСОВЕЦЬ, 
муляр пересувної ме
ханізованої колони

ВІДНАЙДИ СВОЇ ВІТРИЛА
з КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

ЖОВТЕНЬ І МОЛОДЬ
«Жовтень і молодь» — так 

називається міжнародна зустріч 
керівників національних спілок 
молоді і студентів більш як із 
ста країн, представників між
народних молодіжних і сту
дентських об'єднань, яка від
криється в Ленінграді 22 листо
пада. Про це позідомили на 
прес-конференції, що відбу
лась у ЦК ВЛКСМ 18 листопада.

У Таврійському палаці про
ходитиме основний захід зу
стрічі — міжнародна конфе
ренція .«Жовтень, сучасний світ 
і молодь».

Комсомол — вірний поміч
ник Комуністичної партії в бо
ротьбі за побудову соціалізму 
і комунізму, роль молоді в со
ціально-економічних перетво
реннях, реалізація політичних 
прав молодих людей в суспіль

стві, Великий Жовтень і участь 
молоді в боротьбі за мир, між
народну безпеку, за припинен
ня гонки озброєнь, розвиток 
співробітництва між народа
ми — ці та інші теми обгово
рюватимуться на засіданнях 
секцій.

Учасники зустрічі розглянуть 
також проблеми молодіжного 
руху в країнах Азії, Африки і 
Латинської Америки, які роз
виваються.

Прес-конференцію проводив 
голова К/ЛО СРСР Г.- І. Янасв.

Під час перебування в нашій 
країні зарубіжні гості відвіда
ють ленінські місця, побувають 
на зазодах і в колгоспах, на
уково-дослідних інститутах, ви
щих і середніх навчальних 
закладах.

(Кор. ТЛРС).

І ОЖИВ ОБРАЗ ІЛЛІЧА
ВЕЧІР ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ КИЄВА
З УКРАЇНСЬКИМИ АРТИСТАМИ —
ВИКОНАВЦЯМИ В ТЕАТРІ І КІНО РОЛІ В. І. ЛЕНІНА
Цікава зустріч Набулась у Київському філіалі Центрального музею 

В. І. Леніна. Перед його нідоідувдчами виступили актори Києва. Харкова, 
Житомира — виконавці ролі В. І. Леніна в театрі та кіно. Відомі майстри 
сцени — народний артист СІ’СР Олександр Сердюк, народний артист УРСР 
Юрій Мажуга. заслужений артист республіки Всеволод Чайкіїї та іііші.роі- 
іювіли про скою роботу над створенням дорогого для кожної радянської 
людини образу Ілліча.

У фрагментах з найкращих спектаклів української Ленініани ролі, вождя 
революції виконали народний артист УРСР Олексій Омсльчук заслужені 
артисти республіки Гіан /Кулхевський і Псіро Кукулюк. У залі звучали 
бетхоиснська • Аиг.сіената», пісні та вірші про Леніна. Вечір завершився 
документальними кінокадрами, які розповідай.ті. про Мар’яна Крутігель- 
ііицькоіо — п< ри’О'о творця па українській сцені обраіу засновника Кому
ністичної партії і Радянської держави.

(Кор. 1‘АТАУ).

ОПЕРАТОР ПТА1ЛІИЩЯ ИГАХОФАБГІІКН КОЛІОСПУ ІМЕНІ ГОРЬКО 
ГО КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КОМСОМОЛКА МАРІЯ ДУНДУК ЩЕ 
НАПЕРЕДОДНІ 60РР1ЧЯ ЖОВТНЯ ВИКОНАЛА ДВОРІЧНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ЗАВДАННЯ

НА ФОТО: М. ДУНДУК.
Фото Ю. ЛІВАШНИКеВА.

S Звіти і вибори

лоді цього господарства 
Павла Щербини про те, 
що слова трудівники до
тримали, делегати зустрі
ли оплесками. Як і пові
домлення про те, що ко/и- 
сомольсько - молодіжна 
тракторна бригада Миколи 
Смиченка, де групкомсор- 
гом Олександр Силідєй, 
зібрала з кожного гектара 
41 центнер пшениці, 51 
центнер зерна кукурудзи, 
411 центнерів цукрових 
буряків.

Важливого значення рай
ком комсомолу надавав 
інтернаціональному вихо

ванню молоді. В школах 
проводились бесіди, лек
ції, тематичні конференції, 
обговорення книг пись
менників братніх країн. У 
день юного герся-антифа- 
шиста в усіх школах від
булися піонерські збери 
«Ми — патріоти-інтерна- 
ціоналісти». У єересні що
року — тиждень солідар
ності з народом Чілі. Мо
лодь активно включилася 
у збір коштів на будів
ництво Палацу піонерів у 
Ханої. До фонду будів
ництва вже перераховано 
1500 карбованців. Піонери 
шкіл активно листуються з 
болгарськими, польськими, 
румунськими, чехосло
вацькими школярами. 
«Юні ростуть інтернаціо
налістами», — це тверд
ження прозвучало у висту
пах старшої піонервожа- 
тої Кіровської восьми
річної школи Л. Пой- 
манової, секретаря ком
сомольської організації 
обласної сільськогоспо
дарської дослідної станції 

Н. Симаковсї, вчительки 
Аджамської середньої 
школи Л. Коваль, агроно
ма сортодільниці колгоспу 
«Україна» В. Пантасва.

У новому навчальному 
році райком комсомолу 
провів значну роботу для 
поліпшення політнавчан- 
ня. Створено нові гурт
ки — «Конституція розви
нутого соціалізму», «Наш, 
радянський спосіб життя», 
«Соціалізм і праця». На 
високому ідейно-політич
ному рівні пройшов Ле
нінський урок «Я — грома
дянин Радянського Сою

з у».
А/те на фоні успіхів тим 

помітніші промахи в бага
тьох ланках роботи рай
кому. Рік у рік зменшує
ться кількість комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів. Колись комсомоль
сько-молодіжний колектив 
молочнотоварної ферми 
колгоспу імені Жданова 
виборював перші місця в 
соціалістичному змаганні 
в районі. Нині він, як і ба
гато інших, розпався. В 
районі зосталося лише 
три комсомольсько-моло
діжних колективи. Сталося
це тому, що комітети ком
сомолу не дбали про по
повнення їх кадрами, про 
закріплення комсомольців 
і Молоді у тваринництві й 
рільництві. А райком 
ЛКСМУ знизив вимоги до 
пёрвинних, протягом три
валого часу постійно зво
лікав підбиття підсумків 
соціалістичного змагання 
серед молодих трудівни
ків, погано контролював
виконання своїх же поста
нов.

Немас потреби доводи
ти, що принципове роз
в’язання питань сприяє по
ліпшенню організаційної 
роботи в колективах. Ана
лізуючи досягнення і про
рахунку ми завжди знахо
димо оптимальний -варіант, 
намічаємо шляхи завт
рашні.

У цьому плані вартий 
уваги такий факт. На кон
ференції майстео-налад- 
чик з колгоспу імені Лені
на М. Капуста ділився дос
відом комітету комсо/лолу 
в організації соціалістич
ного змагання. Наголосив, 

що в період напружених 
польових робіт він приді
ляє гласності особливу 
увагу. І це викликало іро
нічну посмішку одного з 
делегатів, мабуть, хлібо
роба цього ж колгоспу. 
Юнака можна зрозуміти з 
його репліки: «Чи не кра
ще було б говорити про 
недоліки в організації 
змагання на жнивах?» Він 
правий: при плані 72 000 
господарство продало 
державі лише 54 849 цент
нерів хліба.

Трудівники колгоспу 
імені Шевченка план про
дажу зёрна виконали ли
ше на 65, імені Ульянова— 
на 70 процентів. Не спра
вилися із завданням хлі
бороби колгоспів імені 
Крупської, «Україна», «По
беда», не виконав плану 
продажу хліба й район у 
цілому. Та говорили про 
це мало. Можливо, тому, 
що у звітній доповіді, з 
якою виступила перший 
секретар райкому комсо- 
/аолу В. Федоровська, за

спокійливо прозвучало: 
нині хлібороби порівняно 
з минулим роком ДОСЯГНИ 
вищої врожайності різних 
культур. Можливо, тому, 
що недостатнім був ана
ліз «вузьких місць» у ро
боті комітетів господарств 
з боку райкому комсо
молу.

І все ж у більшості ви
ступів делегатів, гостей 
конференції йшлося про 
завдання комсомольських

« «

11а XXX районній звіт
но-виборній комсомоль
ській конференції в Онуф
ріївні з доповіддю ВИСТУ
ПИВ вершин секретар рай
кому комсомолу 1. Ма
тіола.

В обговоренні доповіді 
взяли участь грак горнег 
колгоспу імені XXV з’їзду 
К.ПРС Петро Мах гай, шо
фер колгоспу «.Путь Ок
тября» Іван ХліОутін. 
доярка колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Ніна Карда
шова. комбайнер колгоспу 
імені Кірова Володимир 
Стулім, учениця Павли- 
ської середньої школи 
Людмила Сіра, секретар

* * *

НАШОМУ клубі по-
* чали за новими об

рядами реєструвати шлю
би, влаштовувати проводи 
до лав Радянської Армії. 
Та скільки разів ми не за
прошували працівників 
райкому комсомолу, ніхто 
не приїхав. А хотілося, 
щоб не тільки поздорови
ли молодожонів, хлопців, 
що йдуть служити, з ра
дісною подією в житті, а 
й вивчили наш досвід, 
рекомендували його ін
шим.

Дивно, що на XXV ра
йонній комсомольській

конференції це критичне 
зауваження шофера руд
ника ВОГНетрИЕКИХ глин 
Івана Бабія на адресу рай
кому комсомолу було еди
ним, і загубилося воно се
ред оптимістичних звітів і 
самозвітів. Дивно тому, 
що за звітний період рай
ком допустив чимало про- 
рахунків.

Звичайно, комсомольці і 
молодь Кіровоградського 
району зробили . багато 
добрих справ. Юнаки і дів
чата по-ударному несли 
трудову вахту на честь 
60-річчя Великого Жовтня, 
дев’яносто два трудівники 
достроково виконали ви
робничі плани двох років 
п’ятирічки. Відзначилася 
юнь на заготівлі кормів 
для громадської худоби: 
заклала 86 967 тонн сило
су, 34 820 тонн сінажу, за
пасла 91 164 тонни грубих 
нормів. «У ювілейному ро
ці — півторарічний запас 
кормів» — то девіз ком
сомольської організації 
колгоспу імені Ватутіна. 
Повідомлення ватажка мо-

Відбулася ХХу’П район
на звптю-впбоона комсо
мольська конференція в 
Компапіївні. В обговорен
ні доповіді. З ЯКОЮ висту
пив перший секретар рай
кому комсомолу С Га 
лянт, узяли участь тракто
ристка колгоспу імені 
Фрунзе Олена Донченко, 
доярка колгоспу «(Кому
ніст» Надія Романенко, 
учень Компаніїг.ської се
редньої школи Костянтин 
Рябепко секретар комсо
мольської організації кол
госпу імені Пстровською 
Віктор 111 рам ко слюсар 
ЛбзуЕГатсьйої слспмяйстер- 
ні Василь Лапрньенко. ін
женер районного об’єднан
ня «Сільгосптехніка» Олен- 

організацій, про налагод
ження роботи.

На організаційному пле
нумі райкому ЛКСМ Ук
раїни першим секретарем 
райкому коллеомолу обра
но Перевозника Анато
лія Володимировича, дру
гим — Сушкову Тетяну 
Всеволодівну.

Ю ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Кіровоградський район.

комсомольської організа
ції колгоспу «Дружба» Ні
на Пропенко та інші

.V роботі конференції 
взяли участь перший сек
ретар райкому Компаріії 
України В Д Іванов, дру
гий секретар обкому ком
сомолу .І. Ф Гннбідепко.

На організаційному пле
нумі райкому комсомолу 
першим секретарем Онуф- 
ріївепкого райкому комсо
молу обрано Матюху Іва
на Володимировича, дру
гим — Даиовз Костянтина 
МнхаГ: товнча, секретарем 
— завідуючою відділом 
шкільної та учнівської мо
лоді — Триян Аллу Воло
димирівну.

сандр Шаповалов та інші.
У роботі конференції 

втяли участь заступник за
відуючого відділом орла- 
нізапііиіо-парт ійної робот» 
обком\ Компартії Унраїн» 
В 1 Мясняпків, перший 
секретар райкому Компар
тії України М. К. Пашо 
лок редактор газети «Мо
лодий комунар» М. 1. 
Успалевко.

Першим секретарем Ком- 
паніївського райкому ком
сомолу обрано Галянта 
Станіслава Івановича дру
гим — Крнлова Миколу 
Володимировича секрета
рем — завідуючою відді
лом шкільної та учнівської 
молоді — Ясененко Юлію 
Іванівну.
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Лист у 2017-й
Свято молоді в Побузькому

У дні святкування 60-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції в Побузькому відбулося ^свя
то молоді під девізом «Ми йдемо дорогою слави баїь- 
ків». У сеяіі взяли участь старі комуністи, ветерани 
війни і праці.

П’ятнадцята година. Па плошу В. І. Леніна в’їжджає 
кортеж мотоциклістів — це доставили зливок феронікелю, 
що його виплавили в день торжества молоді металурги 
Побузького нікелевого заводу.

На трибуні — секретар комітету комсомолу цього заводу 
Валентина Чабашок. Вона зачитує рапорт молоді підпри
ємства.

— Більше чверті продукції заводу — справа рук моло
дих, — говориться в рапорті. — 1 сьогодні ми з гордістю ра
портуємо, що з узятими соціалістичними зобов'язаннями 
справились успішно. Понад план виплавили сотні тонн цін
ного металу. Перед у змаганні ведуть комсомольсько-моло
діжні колективи ремонтно-механічного та опалювалі но-від- 
говного цехів (бригадири В. Козлов, В. Лозинський). На їх
ньому трудовому календарі — весна 1978 року. 1 саме вони 
завоювали право підписати рапорт.

З рапортами про свої діла виступили представники інших 
комсомольських організацій селища.

Потім учасники езята приймають текст листа до 
комсомольців 2017 року. В ньому говориться: «Свій 
ЇКСт ми пишемо в дні, коли радянський народ, усе 

рогресивне людство світу, відзначають славний юві
лей — 60-річчя Великого Жовтня. За шість десятків 
років оновилася, розквітла наша земля. Місто, в яко
му ви живете, будувалось руками представників 
тридцяти двох національностей нашої. Батьківщини. 
Ми по-доброму' вам заздримо: сьогодні ви святкуєіе 
100-річчя Великого Жовтня. Держава наша ще могут
ніша, на землі мир і спокій. Це за нього боролись ді
ди та батьки наші, ного відстоювали ми своєю пра
цею. Ви продовжуєте наші діла, творите майбуття, 
внплекане у мріях мільйонів. А тому ми, комсомольці 
сімдесятих років, наказуємо вам, нащадкам, упевнено 
крокувати шляхом, указаним великим Леніним, з кор- 
чагінською пристрастю вершити світлу споруду кому
нізму, нести у своїх серцях незгасний вогонь праді
дів — творців революції».

Капсулу з цим листом і зливок феронікелю переда
но на зберігання у краєзнавчий музей селища.

Потім свято перенеслось у парк Перемоги. Тут, біля 
могили Невідомого солдата, юнаків і дівчат прийняли 
в лави Ленінського комсомолу. Комсомольські квитки 
їм вручили ветерани Великої Вітчизняної війни.

Учасники торжества заклали дві алеї в парку Пе
ремоги.

О. РІЗНИЧЕНКО, 
громадський кореспондент «Молодого комунара», 

смт. Псбузьке.
На фото: дошка, встановлена о день закладки алей. 

Фото автора.

— Назвіть своїх вожатих, будь- 
ласка...

Просте запитання?
Не зовсім. Просте воно тоді, коли 

є що відповісти.
У Вільшанській же середній шко

лі відповідали з трудом.
Восьмикласник Олексій Дехтеров 

довго перебирав у пам’яті епізоди 
шкільного життя, поки згадав, на
решті, як ще в четвертому класі 

приходили до них якісь шефи. Зви
чайно, назвати прізвища з «такої 
далечіні» важко. У семикласниць 
Люди Смеречанської і Каті Пічкур 
спогади ближчого часу — торік до 
них у загін імені Гагаріна приходи
ла молода швачка Олена Гика, роз
повідала про свою роботу, читала 
цікаві книги. У восьмому «Б» вожа
тим назвали директора промкомбі
нату Федора Гнатовича Зелененько
го. «Ця людина часто буває в шко
лі»...

Заступник директора Вільшан- 
ської середньої школи по виховній 
роботі Тамара Олександрівна Яцу- 
ренко пояснила, що скласти портрет 
«піонерського комісара» дітям важ
ко. Відсутня, так би мовити, нату
ра — в школі немає конкретних во
жатих, є колективні — цілі підпри
ємства, часом одне на два класи.

А втім, ця причина існувала не
довго. Після відомих уже читачам 
розмов з дітьми з’ясувалося, що 
«піонерські комісари» швидше на 
папері, аніж у житті.

— Так, це правда... У нас у школі 
понад вісімсот учнів — шість жовте- 
нятських зірочок, вісім піонерських 
загонів, вісім комсомольських груп. 
Усюди потрібні вожаті. Але де їх 
узяти? Скільки не говорила в рай
комі комсомолу, та «віз і нині там»...

І разом з Тамарою Олександрів
ною ми нанесли візит у районну лі
карню — її комсомольці є колектив
ним вожатим дітвори Вільшанської 
середньої-школи.

Секретар комсомольської органі
зації медиків Люда Терещенко по
відомила, що вожаті у них е. У

комсомол — 
СІЛЬСЬКІЙ школі

НЕЛЕГКІ 
ВІДПОВІДІ 
НА ЛЕГКІ 
ЗАПИТАННЯ...
квітні па комсомольських зборах усі 
проголосували за список «піонер
ських комісарів». А ось чи працю
ють вони — невідомо. Бо ж до цьо
го питання ні комітет, ні збори біль
ше не поверталися.

У тому самому забутому списку 
вожатих з квітневих зборів Нєля 
Колосовська та Олена Колісннченко 
значаться одними з перших. їм ми 
задали тільки одне запитання, теж 
легке: «Коли прийдете у підшефний 
загін?» Та, як і в школі, підтверди
лася істина — відповідати легко то
ді, коли є про що.

Неля Колосовська здивувалася, 
як і ми, дізнавшись про своє дору
чення. Певно, за нього голосували 
заочно, як у відомій сатиричній піо
нерській інсценівці. Олена Колісан- 
ченко про своє доручення знала, од
нак, максимальна зайнятість, за її 
словами, не дала змоги вожатій за 
півроку хоч раз прийти до піонерів. 
Ця ж причина, судячи з усього, ще 
довго триматиме «піонерського ко
місара» в ранзі «безробітного».

Самокритичне признання секрета
ря комітету комсомолу районної лі
карні Люди Терещенко про те, що 
вона випустила з поля зору шеф
ську роботу, мало втішили. Вісімсот 
учнів чекають...

Мало втішив і візит до іншого

«колективного вожатого» — о комі
тет комсомолу промкомбінату ви
робничого швейного об єднання «Ук
раїна». Секретар Олена Смілянцева 
повідомила, що вожатих тут взагалі 
немає, бо ж із райкому не надходи
ло відповідної вказівки.

Напевно, так би й довелося поїха
ти з Вільшанського району із загад
кою — що ж то воно таке, насправ
ді, «колективний вожатий» у місце 
вому розумінні цих слів, якби не за
вітали ми наостанку в Добрянську 
середню школу.

Вже в першому піонерському за
гоні _ імені Павлика Морозова — 
назвали ім’я свого «піонерського 
комісара», Олександра Колісничен- 
ка. Зі своїм вожатим діти ходили 
на екскурсію в ліс, збирали метало
лом, разом вирішували проблеми 
успішності, в загоні імені Віті Ко
робкова згадали, як недавно готу
вали іграшки для малюків у під
шефний дитсадок, які цікаві. ігри 
проводила з ними вожата Світлана 
Ананійчук, які читала казки...

З такпх-от конкретних прізвищ і 
зробили ми висновок про те, що у 
добрянськнх школярів є справді ко
лективний вожатий, хорошим, дбай
ливий — молодь колгоспу імені Заи- 
ковського. А потім комсомольський 
секретар шефів Катя Нітрян розпо
віла про ге, як обговорювали кан
дидатури шістдесяти вожатих-ви- 
робничників на засіданні комітету 
комсомолу, як вручали їм путівки в 
піонерські загони, як сама вона на
відується в Школу, цікавлячись жит
тям дітвори.

Так, на прощання вдалось-таки 
переконатися: у Вільшанському ра
йоні можуть виробничники піклува
тися про молодших друзів-піонерів.

Та в пам’яті все ж звучало: «Ві
сімсот учнів чекають...» Тільки вісім
сот?

3. АДАС, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

ВЧИТЕЛ1 
ДОНСЬКОЇ 
МИР1ЧНОЇ ____
ЛИ УЛЬЯНОВСЬКО
ГО району м. бур
лака, І. ЛУЦЕНКО, 
М. КАГАН ЮК — АК
ТИВНІ УЧАСНИКИ 
ХУДОЖНЬОЇ САМО
ДІЯЛЬНОСТІ. ВЭ. 
НИ ЛАУРЕАТИ РА
ЙОННОГО ФЕСТИ. 
ВАЛЮ КОМСО
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весь, 
шко-

Фото в. ГРИБА.
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Лист було підписано недвозначно, хоч 
і загадково до певної міри: «Група жи
телів села Гнатівки». Колективний автор 
(або ж просто автор) бив тривогу з при
воду того, що в їхньому Будинку куль
тури не проводиться культурно-масова 
робота. «І коли ми хотіли організувати 
танці, вечір відпочинку або ж провести 
цікаво дозвілля, — говорилося в листі,— 
то й це не вдавалося». Насторожував 
той факт, що йшлося саме про молодь, 
яка знічев’я вечорами лузає насіння на 
лавочці чи місить болото біля дверей 
сільського кафе...

Та перейдемо до фактів.
— Гнатівський сільський Будинок куль

тури? — здивувався завідуючий Добро- 
величківським районним відділом куль
тури Д. Д. Прсскаченко. — Та він же 
цього року двічі виступав з концертами 
на районному огляді художньої само
діяльності!

— І як виступав? — поцікавився я.
— Чудово. Хор, вокальний ансамбль, 

агітбригада, танцюристи. Понад сто чо
ловік брали участь у концерті. А про 
«Гнатівські вечорниці» чули?

Так, це справді цікава й своєрідна 
композиція, побудована на місцевому 
фольклорі, який дбайливо збирають ди
ректор Гнатівського сільського Будинку 
культури Л. І. Гера та художній керівник 
Т. І. Кравченко. Саме завдяки їм «Гнатів-

ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

ТАНЦІВ НЕ БУДЕ,
ДВІ СТОРОНІ

диппо-ські вечорниці» було відзначено 
мом республіканського огляду-конкур- 
су сільських аматорів сцени. До речі, ці 
вечорниці вже стали традиційними в 
Гнатівці. Влаштовували їх і нинішнього 
року.

Щоправда, умови для творчості само
діяльних артистів у селі, м’яко кажучи, 
обмежені. Споруда сільського Будинку 
культури явно пенсійного віку і давно 
вже потребує солідного ремоиту або за
міни. Кімнати для репетиції тут немає, 
сцена примітизна, вузенька. Костюми і 
декорації зберігаються в тісній комірчи
ні разом з... колгоспними архівами.

І все ж Лідія Іванівна Гера умудряє
ться організовувати вечори відпочинку, 
лекції, бесіди, репетиції. Між іншим, ци
ми днями драмгуртківці почали роботу 
над класичною п’єсою нашого славетно
го земляка М. Кропивницького «Дай 
серцю волю, заведе в неволю».

Отже, певний творчий набуток у гна- 
тІвців є. Це, так би мозити, одна сторона 
медалі. А тепер...

2.—
У листі пишеться, що ввечері «майже 

єсі хлопці ходять у нетзерезому стані». 
Чи п’ють хлопці у Гнатізці? На жаль, 
п ють. І добре. Доказ цього — порожні 
пляшки з-під спиртного, що валяються 
біля клубу, наче відстріляні гільзи. Хлоп
ці, хильнувши оковитої, «веселяться».

Далі в листі є скарга на те, що сіль
ській молоді ніде потанцювати. Але про 
які танці може йти мова, коли в Будинку 
культури ось уже скоро рік, як нема 
баяніста?

Як проходять репетиції хору і соліс
тів? На виручку в цьому разі кличуть 
учителя місцевої школи Петра Андрійо
вича Кузьменка. Він же й акомпанує са
модіяльним співакам.

І знову хочеться повернутись до зга
даного листа. Автор зазначає: «Раніше 
всі ми ходили в кіно. Але воно нам так 
уже набридло, що в клубі ніхто не з’яв
ляється. В залі сидить чоловік 20 — не 
більше».

Якщо найбільшого ласуна щодень го
дувати самим, хай назіть найсолодшим 
медом, то і його скоро занудить. А ось 
у Гнатівському сільському Будинку куль
тури кіно «крутять» щодня. Кіноманія 
якась!

За даними Гнатіаської сільської Ради, 
молодих мешканців віком від 16 до 29 
років у селі 160 чоловік. А хто учасник 
художньої самодіяльності?

— Переважно літні. Одружені, — по
яснила мені Л. І. Гера.

— Чому?
— Не знаю.
Зустрітися із секретарем комсомоль

ської організації Володимиром Юниць- 
ким не пощастило. «Та він у нас рідкіс
ний гість, — пояснили мені, — і живе 
він у сусідньому селі».

спої

Володимир занедбав комсомольську 
роботу, і сьогодні авангардний загін 
сільської молоді — не господар, а па
сивний споглядач громадського життя 
села. Звичайно, якоюсь мірою в цій па
сивності винен райком ЛКСМУ, котрий 
останнім часом ослабив контроль над 
Гнатівською комсомольською організа
цією.

У Будинку культури зовсім припинив 
свою діяльність хореографічний гурток, 
яким донедавна керувала Т. 1. Кравчен
ко. Лауреат республіканського конкурсу 
масозиків 1975 року, комуністка Крав
ченко раптом не змогла знайти спільної 
мови з місцевим начальством (це після 
восьми років роботи художнім керівни
ком у селі!). Таміг.а Іванівна — фахівець 
з вищою освітою, досвідчений культпра
цівник, її високо цінують у районному 
відділі культури. І, мабуть, такими кад
рами не можна нехтувати навіть у Гна
тівському сільському Будинку культури. 
Тим більше, що тут далеко ще не все 
гаразд.

Оце така друга сторона медалі.
* * *

Дозвілля молоді у Гнатівці організова
но незадовільно. І винних не треба 
шукати за межами села. Цікаві вечори 
відпочинку з вікторинами, піснями, тан
цями можна проводити й своїми силами.

Своє слово тут повинна сказати гна- 
тівська комсомолі«.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

с. Гнатівка
Добровеличківського району.

Від редакції. А як у твоєму селі, чита
чу, організовують вечори відпочинку? 
Чи відбуваються в клубі цікаві вечорн- 
зустрічі молодіжні «вогники», концерти 
тощо? Напиши нам.
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Десь наприкінці дев’я
ностих років минулого 
століття широка преса 
підхопила сенсацію: аме
риканський хімік Емменс 
винайшов спосіб перетво
рювати срібло на золото 
й заснував синдикат «Ар
гентаурум». Повідомлення 
не оригінальне і, здавало
ся б, безнадійно скомпро
метоване гірким досвідом 
алхіміків...

Чом же його сприйняли 
всерйоз? Довір'я викликав 
насамперед сам Емменс— 
авторитетний учений, ав
тор багатьох наукових 
праць і винаходів. До то
го ж то був час, коли сен
саційні відкриття появля
лися одне за одним: 
французький учений Му- 
ассан заявив, що з просто
го чавуну він виготовив 
алмази, англієць Стерн пе
ретворив відходи дереви
ни на штучний шовк, 
французи Віктор і Верньє 
продемонстрували рубіни 
й сапфіри, створені з гли
ни та окису хрому. Чому 
ж не повірити, що врешті 
захитався й непорушний 
доти трон царя металів!

Поки трест «Аргентаурум» 
укорінювався в американській 
економіці, Емменс теоретично 
пробував обгрунтувати свііі 
винахід — практичний його 
бік, звісно, був секретом фір
ми. «Я вважаю, — писав він,— 
що у звичайному сріблі місти
ться угруповання частинок, 
які мають різний ступінь стій
кості. Деякі групи здатні до 
дезагрегації та утворення 
особливої, дуже неміцної ре
човини — аргентауруму. Під 
найменшими впливами вони 
або знову переходять у сріб
ло, або наближаються до зо
лота».

АНТОЛОГІЯ 
НЕЗВИЧАЙНИХ 
ВИПАДКІВ

У ШІШХ
цим 
МЕТИЛІВ

Для переконливості Ем
менс послався на автори
тет Д. І. Менделєєва, твер
дячи, що аргентаурум зай
ме порожню клітину між 
сріблом і золотом у його 
періодичній системі.

Це переповнило чашу 
терпіння Менделєєва: 
взаємоперетворення еле
ментів він не визнавав. А 
втім, учений ладен був по
годитися з цією теорією, 
якщо її підтвердять досто
вірні й переконливі на
укові експерименти. Коли 
це правда, що золото мо
же стати сріблом, то ще 
простіше здійснити зво
ротне перетворення: адже 
атомна вага і щільність зо
лота мало не в два рази 
більша, ніж срібла. Розго
лошення умов такого екс
перименту не завдасть 
збитків акціонерам, а для 
науки матиме величезну 
цінність. У статті «Золото 
із срібла», надрукованій 
1898 року, Менделєєв про
понував Емменсу тему для 
сенсаційної наукової ро

боти «Експериментальне 
підтвердження взаємопе
ретворення елементів на 
прикладі переходу золота 
в срібло». Та приступати 
до неї Емменс не квапив
ся. А невдовзі згадки про 
синдикат «Аргентаурум» 
зникли зі сторінок преси.

Л втім, економісти мають 
щодо цього свою думку. Вони 
вважають, що в ті часи, коли 
більшість країн перейшла на 
золотий грошовий обіг, необ
хідно було хоч ненадовго під
няти акції срібних копалень, 
щоб збути їх за неабиякі гро
ші. Це н зробив Емменс — з 
власного бажання чи за до
мовленістю з промисловцями.

Отже, Емменс здобув 
золото. Алхімія до цього 
не мала ніякого відно
шення.

Сторінка для допитливих

У нас в гостях —
журнал

«Наука
і суспільство»

Листи і відповіді
«Розкажіть, з яких причин виникають землетруси 

і чн можна їх передбачити».

В. ПТАШЕНКО, 
військовослужбовець.

РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ
ЗЕМЛЕТРУСИ — це наслі

док розриву і раптових 
зміщень речовини земної ко
ри або мантії. Вогнища зем
летрусів (гіпоцентри) іноді 
лежать на глибині 600 і біль
ше кілометрів. Але найчастіше 
землетруси виникають за 5—60 
кілометрів від поверхні Землі. 
Чим глибше від неї (епіцент- 
ра) вогнище землетрусу, тим 
з більшою силою пін виявляє
ться. В епіцентрах сильних 
землетрусів (понад три — 
п’ять балів) відчуваються різ

кі струси, поштовхи знизу 
гуркіт у глибинах Землі. Від 
гіпоцентра землетрус поши
рюється сейсмічними хвилями 
зі швидкістю від двох до шес
ти кілометрів на секунду. То
му на деякій відстані від епі- 
центра відчуваються лише, ко
ливання земної кори.

Нова глобальна тектоніка 
пояснює причини виникнення 
більшості так званих текто
нічних землетрусів дрейфом 
плит, що несуть на собі океа
ни та материки (див. «Наука 
і суспільство», № 6 за 1977 р.). 
Краї цих плит постійно підми
наються, наповзають один на 
одного (тонка океанічна кора 
заходить під материки), отож 
воші стискаються, кришаться, 
ламаються. Відгомоном цього 
в великі та малі землетруси, 
що їх сотнями реєструють 
сейсмографи.

Причиною землетрусів може 
бути й падіння на Землю ве
ликих космічних тіл.

Після кожної такої стихій
ної катастрофи інтерес до 
землетрусів загострюється. 
Вчені давно вже намагаються 
з’ясувати причини землетру
сів, навчитися передбачати їх. 
Проста статистика, що врахо
вувала лише періодичність 
землетрусів, тут не зарадила. 
Повного краху зазнали й 
складні математичні розра
хунки, виконані па основі три
валих сейсмічних спостере
жень, що були завершені 1975 
року румунськими сейсмолога
ми для гірського масиву Вран- 
че. Черговий катастрофічний 
землетрус силою понад дев’ять 
балів, за цими розрахунками, 
мав відбутися десь на почат
ку XXI століття, а стався, як 
відомо, зовсім недавно.

Після Ташкентського земле
трусу 1966 року в Радянсько 
му Союзі організовано спе
ціальні комплексні досліджен
ня глибинної будови сейсміч
них районів; учені виявляють 
явища, зумовлені процесами 
нагромадження пружної енер
гії в земній корі, вивчають 
механізм їх пробігу. Очолює 
Ці роботи інститут фізики 
Землі АН СРСР. Учені вже 
відкрили явища, супутні зем
летрусам. Зокрема, помічено, 
що напередодні землетрусів 
змінюється газовий склад під
земних вод і співвідношення 
ізотопів урану, це пов’язано 
із зростанням напружень у 
гірських породах, з їх дефор
мацією. Це перші геологічні 
провісники землетрусів, 1ЦО їх 
виявили вчені. їак, за десять 
днів до семибального земле
трусу, який стався в Ташкенті 
24 березня 1967 року, вміст 
гелію в підземних шарах 
збільшився у два—п’ять ра
зів, радону — в 2,5 раза, спів
відношення урану-234 до ура- 
ну-238 збільшилося у два — 
п’ять (газів.

Пояснюють цс тим, що ос
новному розриву передує 
утворення великої кількості 
менших і зовсім малих тріщин, 
які породжують пружні коли- 
'□ання гірських порід, вивіль
нення з них (і перехід у воду) 
газоподібних хімічних елемен
тів, збагачення підземних 
вод ізотопом урану-234. У 
Ташкенті, у Ферганській доли
ні і деяких інших сейсмічних 
районах країни ведуться по
стійні спостереження за кон
центраціями в підземних во
дах гелію, фтору, за ізотоп
ними зміщеннями урану.

Цікаво, що наближення зем
летрусу відчувають деякі тва
рини, риби. Зокрема, 1976 рб* 
ку, за кілька годин до ка
тастрофи па півночі Італії, з 
населених пунктів зникли май
же всі коти, «Якщо ви бажає
те заздалегідь знати про на
ближення землетрусу, заве
діть яка», — радить япон
ський учений Ц. Ракітаке. За 
кілька годин до цього твари
на обов'язково оголосить го
лодовку. Вчений вважає, що й 
це явище не слід нехтувати, 
Станіслав ЗВОЛЬСЬКИИ, 
кандидат геологічних наук.

МАЛОВІДОМІ 
ВІДОМОСТІ

ДО Перші терпуги було 
зроблено з акулячої шкіри. 
Ними обробляли не тільки де
рево, а й мармур.

ДО Є риби, які непогано по
чуваються й без води. Це — 
лущатннкн: австралійський,
африканський та американ
ський. У посуху вони запор- 
пуються в мул, лишаючи 
отвір навколо рота — для ди
хання. Повітря у цнх риб про
ходить кишечник і потрапляє 
до плавального міхура, який 
виконує функцію легенів. Од
ного разу лущатника разом з 
його висохлою схованкою 
привезли до Європи, і там він 
кілька ромів прожив з аква
ріумі.

У СВІТІ ЦІКАВОГО
ЯПОНІЯ. Преса повідомила про незвичайну знахідку япсіь 

енних рибалок у південній частині Тихого океану. В сіті 
траулера «Дзуйіо Мару» потрапили останки невідомої мор
ської тварини. За словами Мікіхіго Яно — представника 
рибальської компанії, який зробив це фото, — довжина тва
рини становила близько 10 метрів. Характерними особли
востями її були подовжені хвіст (близько двох метрів) і шия 
(півтора метра). Важила знахідка близько двох тонн. За 
пропорціями тіла тварина дуже нагадує плезіозавра, мор
ського хижака, що жиь у період мезозою, а також леген
дарне чудовисько Нсссі, яке, як багато хто вважає, живе в 
шотландському озері Лох-Несс.

На фото: незвичайний улов піднімають на борт 
траулера.

Фото КІОДО — ТАРС.

ДО Відомо близько ста 
видів риб, які з допомогою 
електрики захищаються від 
ворогів і впольовують здо
бич. Електрична напруга 
їхнього розряду досить ве
лика: в електричного ска
та — до 70 вольтів, елек
тричного сома — до 80— 
100, електричного вугра — 
від 300 до 500 вольтів. Це 
вже дуже небезпечно. 
Мешкають електричні риби 
побіля берегів Південної 
Америки та Африки.

ДО У Червоному морі дно 
піщаних лагун подекуди вкри
те химерними стеблами, які 
легенько погойдуються. Водо
рості? Ні, ряба, трубковий ву
гор: він сидить на одному міс
ці й полює, хапаючи планктон 
і дрібні водорості, що їх при
носить вода. Найменший на
тяк на небезпеку — і риба 
безслідно щезає в піску. У 
вугра в грунті—нора завдовж
ки 30—50 сантиметрів, з якої 
він ніколи не вилазить до кін
ця, а коли ховається, то блис
кавично загортає вхід піском. 
От уже й справді мій дім — 
моя фортеця.

ДО Тривалий час рибал
ки не могли зрозуміти, чо
му їм до сітей ніколи не 
потрапляє невеличка риб
ка мормірус — за видов
жені щелепи її ще назива
ють водяним слоником. 
Виявилося, що мормірус 
випромінює електромагніт
не коливання, яке, відби
ваючись від предметів, ЩО 
трапляються на шляху, 
Дає йому точне уявлення 
про навколишній світ. Во
дяний слоник чудово орі
єнтується навіть у мулі. 
Водиться цей живий радар 
У Нілі.

ІСТОРІЯ ЗВИЧАЇВ, ПРИКМЕТ, ІГОР

КОЛИ СВИСТІТИ
Ніде не побутувало стільки марно- 

вірств, як серед моряків! І то зрозуміло: 
відірвані від берега, оточені чужою й 
ворожою стихією, вони ніколи не почу
валися в безпеці.

У давні часи ніщо не могло змусити 
екіпаж вітрильника _ вийти в море у 
п’ятницю: такий корабель вважався при
реченим. Винятком були хіба що іспанці: 
можливо, тому, що саме в цей день по
чав свій історичний рейс Христофор Ко
лумб. .

І досі, за давньою традицією, об борт 
корабля розбивають пляшку з шампан
ським. Тепер у цей звичай не вкладають 
ніякого змісту, але цікаво знати, що то 
відголос сивої давнини, коли корабель 
скроплювали кров'ю жертви, яку прано- 
сили морському богові. Щоб ~збудити 
джентльменські почуття в ЦІЄЇ ВИЩОЇ 
істоти, корабель називали жіночим іме
нем. А чому моряки неохоче пускали на 
борт жінок? Бо вважали, що корабель 
«вона» н ревнуватиме до суперниці. А в

ДОЗВОЛЕНО
Ірландії, де шкіпери й досі не люблять 
брати представниць прекрасної статі на 
рибну ловлю, є легенда про русалку, яку 
вбив жорстокий моряк, хоча вона й бла
гала змилосердитися над нею. Отож мо
ре й вимагатиме замість убитої їх жінку, 
коли така появиться па судні. Моряки 
вірили, що душі загиблих мореплавців 
оселяються в альбатросах, а тому вбив
ство цього птаха мали за найвищий 
гріх.

Під час штилю моряки свистіли: це ні
бито будило вітер. Але біда чекала на 
того, хто свисне, коли вітрильник ішов 
повним ходом: кому потрібна буря?

Багато мореплазців шанували котів як 
тварин, котрі приносять щастя. То й не 
дивно: адже гризуни на судні вкрай не
бажані. А чи правда, що з приреченого 
корабля тікали щури задовго до того, як 
він вийде в море? Мабуть, це також ле
генда; виняток можуть становити ті ви
падки, коли в трюм корабля непомітно 
для людей просочувалася вода.

Фото ДПА - ТАРС.

ФРН. Цікава виставка відбулася п місті Кульмбах. На ній 
демонструвалося понад 50 колекцій олов'яних солдаїнків 
з п’ятнадцяти країн.

----------       _ -    -  —□

ЧИТАЙТЕ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ЖУРНАЛ „НАУКА І СУСПІЛЬСТВО“
Цікавий, захоплюючий світ на

уки. Подорож його стежками до
дає знань, допомагає у праці, в 
житті. Щомісячний ілюстрований 
журнал «Наука і суспільство» чи
тають люди різного віку і різних 
професій. Дпя тих, хто не знайо
мий з виданням, пропонуємо ко
роткий путівник по його сторінках.

«Наука і технічний прогрес». 
Під такою рубрикою журнал умі
щує популярні розповіді про 
здійснення унікальних науково- 
технічних проектів, програм, про

цікаві пошуки вчених і конструк
торів.

«Наука і людина». Ця тема зай
має в журналі провідне місце. Фа
хівці найрізноманітніших галузей 
останнім часом пильно придив
ляються до людини, як одного з 
найскладніших об'єктів наукового 
дослідження. Це не тільки біоло
ги і фізіологи, а й кібернетики, 
енергетики, хіміки, інженери-біо- 
ніки та багато-багато інших спе
ціалістів.

«Експедиції повертаються». Най
цікавіше з того, про що дізнаю
ться вчені в наукових відряджен
нях по всій земній кулі — на су
ходолі, в морях і повітряному 
океані, — міститься в статтях, які 
ви зможете прочитати під цією 
рубрикою.

«Гіперболоїд» — розділ для 
наймолодших. Читаючи його, ваші 
діти довідаються про цікаві від
криття вчених, візьмуть участь у 
конкурсах, розв’язанні психоло-

гічних задач, перевірять свою 
кмітливість.

«Віч-на-віч із природою» — так 
називається рубрика, під якою ми 
друкуємо цікаві спостереження 
над рослинами і тваринами. Чима
ло матеріалів містять корисні 
рекомендації садоводам, бджоля
рам, овочівникам.

Читаючи журнал, ви завжди бу
дете в курсі останніх подій у за
хоплюючому світі науки і техніки.

Передплатна ціна на рік—4 крб. 
80 коп., на півроку — 2 крб.
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У ГІМНАСТИКУ
ПРИХОДЯТЬ
ЮНІ

У КІРОВОГРАДІ ЗАКІНЧИЛИСЯ 
ВСЕСОЮЗНІ ЗЛ1АГАННЯ КОМАНД 
ОПОРНИХ ПУНКТІВ ОЛІМПІЙСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ ТА ОСОБИСТИЙ 
ЧЕМПІОНАТ ВЦРПСЗІ СПОРТИВНОЇ 
ГІМНАСТИКИ. ІДО ПРОТЯГОМ 
П’ЯТИ ДНІВ ПРОХОДИЛИ
У ПРИМІЩЕННІ 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ 
ШКОЛИ ОБЛАСНОГО
СТЮРТКОМІТЕТУ.

«Молодий комунар» уже повідомляв 
про результати перших двох днів, коли 
спортсмени виконували обов’язкову 
програму.

Змагання за довільною програмою та 
фінальні поєдинки — якісно виший і ці
кавіший етап. Якщо раніше кожний 
гімнаст виконував однакові, визначені 
положення, елементи і комбінації і вирі
шальною умовою успіху були найкраща 
техніка та чіткість їх виконзння, то тепер 
на перший план ставились творчість 
спортсменів і їхніх тренерів — склад
ність і оригінальність вправ, здатність 
іти на оозумний риск. Звичайно, і техні
ка і граціозність виконання не скидали
ся з рахунку.

Дехто не витримав напруги боротьби 
в особистому заліку. Переможцем бага
тоборства серед тих, хто виступав за 
програмою майстрів спорту, став мінча
нин Володимир Волков. Ленінградський 
зенітівєць Михайло Григор єв, який після 
виконання обов’язкової програми був 
третім, перемістився на друге місце. 
А ось дніпропетровський авангардівець 
Володимир Шаєвич здав позиції. З доу- 
гого місця він відкотився на п’яте. 
«Бронзу» завоював Володи/лир Келдсш- 
нін з московського «Локомотива».

Вірними собі виявились юні гімнасти, 
що виступали за програмами кандидатів 
у майстри спорту і пеошооозрядників. 
Найкращі результати V Ігоря Солодиліна 
(Ульяновськ. «Труд») і спаргакіеия з 
Бєлгорода Володимира Рязанова. Про 
Зростання останнього слід сказати 
окремо. У вересні минулого року Воло
димир брав участь у резиграшу /лоло- 
діжного Кубка країни зі спортивної гім
настики, що проходив теж у Кіровограді. 
Тоді бєлгородєць був 21-м. А тепер ви
грав багатоборство. Разючий стрибок 
робить «єсть і спортсменові, і його тре- 

нєрові майстрові спорту П. Я. Курно
сову.

У змаганнях дівчат за довільною про
грамою відбувся перерозподіл сил. 
Правда, лідер залишився той же — ле
нінградські зенітівки. А ось на друге 
місце піднялася команда «Буревісника» 
з Ленінська-Кузнецька (після обов’язко
вої програми — четверте). Не без допо
моги вже знаменитої Меші Філатовоі, 
яку чекали на змаганнях. Вона з поваж
них причин не змогла прибути на них, і 
вступив у дію так званий «перерозподіл» 
балів. Команді зарахували результати, 
досягнуті Філатоеою на останній пер
шості країни. Вони й відіграли вирішаль
ну роль. Дівчата з Ленінська-Кузнецька 
потіснили на третє місце своїх челябін
ських одноклубниць.

У багатоборстві за програмою май
стрів спорту призові місця завоювали 
ворошиловградська авангардича Тетяна 
Піскун, москвичка з товариства «Труд» 
Ольга Єліна та Олена Цвєткова з Мос
ковської області. Серед кандидатів у 
майстри перемогла Людмила Синьова 
(Москва).

Заключною частиною змагань були фі
нали на окремих приладах, першість на 
кожному, за підсумками попередніх ви
ступів, виборювало по шість найсильні- 
ших гімнастів. Називаємо переможців.

За програмою майстрів спорту
Опорний стрибок. Дівчата — Тетяна Піскун 

(«Авапгярд»! Ворошиловград). Юнаки — Ста
ніслав Савич («Зеніт >. Ленінград).

Бруси. Дівчата — Ольга Є лінз (»Труд». 
Москва). Юнаки — Сергій Хзлдушкін («.Поко
лотив», Москва).

колода. Олена Куртсєва («Буревісник». Лс- 
ніі.ськ Кузіїспш ).

Вільні вправи. Дівчата — Тетяна Піскун. 
Юнаки — Станіслав Савич.

Кіпь-махи. Володимир Артамонов («Локомо
тив». Москва).

Кільця. Сергій Ха.Тчуткій.
За програмою кандидатів у майстри спорту: 
Опорний стрибок. Дівчата — Людмила Іва

нова («Буреьісннк«. Кіровограді. Юнаки, — 
Сергій Кисельов («Буревісник», Лснінськ-Кут- 
ііецьк).

Бруси. Дівчата — Марина Коїкйкіна («Зе
ніт». Лені п гра.і) Юнаки — Євген МГйін 
(«Труд», м Рубцовськ Алтайського краю).

Колода. Людмила Синьова (.Москва).
Вільні впоави. Дії 'ага — Тетяна Пявлухінз. 

(«Труд». Л-.'і'інград) Юнаки — Сергій Киса- 
льов.

Кіпь-махи. Олександр Євссєв 
Москва).

кільця. Олександр Євсєєв.
У змаганнях з особистого 

участь шість представників 

(«Локомотив».

заліку взяли 
Кіровограда

(по трос дівчат і юнаків — вихованців 
тренерів Т. М. Довженко та О. Л. Яро- 
винського). їхні виступи показали певне 
зростання спортивної гімнастики в об
ласті. Особливо хочеться відзначити 
успіх 13-річнсї шестикласниці школи № 4 
Людмили Іванової. Після виконеї ня обо
в'язкової програми Людмила була дру
гою, пропустивши вперед москвичку 
Людмилу Синьову. Але в довільній про
грамі кіровоградка йшла першою, випе
реджаючи Синьову на пізбала. На остан
ній вправі (колода — найбільш підступ
ний прилад), Іванова допустила тактич
ний прорахунок. Бона вибрала дуже 
складний варіант, у результаті при вико
нанні сальто двічі не втримала рівнова
ги, впала з колоди. Оцінка 7,7 бала від
кинула кірсвоградку на третє місце в ба
гатоборстві.

Але й це (плюс перемога в опорному 
стрибку) — велике досягнення юної 
гімнастки та її тренера. Такого ще не бу
ло у наших спортсменів на змаганнях 
подібного рангу.

Серед юнаків найкращий результат 
показав 14-річний Ігор Михайличенко — 
восьме місце серед першорозрядників. 
Більшого він зробити не міг, бо майже 
рік з різних причин був позбавлений 
можливості регулярно тренуватися.

Старший тренер Центрального спор
тивного клубу Всесоюзної ради ДСТ 
профспілок зі спортивної гімнастики, за

НА ФОТО: ВПСТУПЛІОІЬ НА І ІМНЛС7 И’Ь 
НИХ ПРИЛАДАХ ВОЛОДИМИР ВОЛКОВ J 
ЛЮДМИЛА ІВАНОВА.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

служений тренер Російської Федерації, 
майстер спорту О. О. Стокін так оцінює 
змагання та їх результати;

— Змагання в Кіровограді точніше 
можна вважати оглядом резерву не 
Олімпіади-80, а Олімпіади-84. Річ у тому, 
вцо модель команди на московську 
Олімпіаду майже готова. До неї, очевид
но, ввійдуть такі гімнасти, як Маша Філа- 
това, Світлана Агапова, Олена Мухіна, 
Наталя Терещенко, Володимир Марке
лов, Олександр Ткачов, Едуард Азарян, 
Олександр Дитятін та інші. На жаль, че
рез участь у різних міжнародних турні
рах вони не змогли побувати на змаган
нях у вашому місті.

Нинішній огляд олімпійського резерву 
продемонстрував ще більше помолодін- 
ня гшнастики з точки зору віку учасни
ків (наймолодшій — одеситці Наталі То- 
риці — всього 10 років) і водночас «по
дорослішали» складності та оригіналь
ності програми. Зовсім юні показували 
найскладніші елементи і комбінації, про 
які у свій час навіть не здогадувалися 
такі знамениті наші гімнасти, як Борис 
Шахлін, Альберт Азарян та інші. Правда, 
юним не вистачає точності, чистоти вико
нання, в їхніх виступах ще чимало .тех
нічного браку. Але справа ця поправна.

і те, що вже сьогодні йдеться про під
готовку олімпійського резерву, дуже 
добре.

М. КАЛ Я ГН!.
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23 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 4.00 - 

Новини. 9.20 — Іімнасгика. 
9.30 — Телефільм «Народжена 
Революцією*. 7 серів. 11.05 —

і. т. «Клуб кіноподорожей*.
14.30 — К. г. Документальні 
фільми. 15.30 — «Рідна приро
ді»». 15.45 — К. т. «Основи 
Радянської держави і npa.ua». 
«Радянське громадянство». 
16.15 — Всесоюзна науково- 
технічна конференція металур
гів. 15.45 — Музичний фільм 
«Ліричні мелодії». 17.00 — 
К. т. Для дпей. «Олівсць-ма- 
лювець». 17.30 — «Соціаліний 
портрет колективу радянсько
го Дунайською пароплаве і ва».
Передача 3. 18.00 — К. т. Ку
бок УЕФА з футболу. І/, фі
налу. «Динамо» (Тбілісі) — 
«Грассхопперс» (Цюріх, Швей
царія). Під час перерви — но
вини. 19.55 — К. т Музичний 
фільм з циклу «Мистецтво 
Святослава Ріхгера». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. Чемпіонат 
СГСР з хокею: «Динамо» 
(Рига) — ЦСКА. Під час пе-

рервн — тираж «Спортлото». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Документальні фільми. 10.3С-- 
Лаурсати Держав юї премії 
СРСР 1977 року. 11.00 — Но
вини. 16.15 — «Лірика М. Не- 
красова». 16.45 — Наука сьо
годні. 17.15 — «Відгукніться, 
сурмачі!». 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.15 — «Консти
туція жипе. працює. діє».
18.30 — Фільм-копцерг «Півго
дини класичної музики». 19.00 
— Вісті. 19.ЗС — «Під прапо
ром Жовтня». Звітують трудя
щі Подгавшини. 20.45 — «На 
добраніч, діти?» 21.00—«Час».
21.30 — Телефільм «Подвиг 
щодня». 21.55 — «Свято юнос
ті». Концерт. По закінченні—- 
нов'ини.

24 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.30— 

К. т. Документальні фільми. 
15.30 — К. і. «Шахова школа»-, 
16 00 — «Ювілейному року — 
ударний фініш». 16.15 — Ви
ступає Бурятський ансамбіч 
пісні і танцю «Байки». 17.00
— Республіканська фізнко-ма- 
темауична школа. 17.30 — «Со
ціальний поотрег колективу 
радянського Дунайською па
роплавства». Передача 4. 18.00
— Новини. 18.15 — К. т. «Ле
нінський університет МІЛЬЙО
НІВ». 18.45 — Концерт дер
жавного ансамблю танцю Лат
війської РС.Р «Дайле». 19.40 — 
Телефільм «Народжена веяо- 
люнісю». 8 серія. 21.00 —

«Час» 21.30 — К. г. Докумен
тальний телефільм «Жили-бу- 
ли». 2 серія. 22.30 — К. т. 
Фільм-концсрт «Осінь у Желя 
зовій Волі». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 — 
«На батьківщині Джека Лон
дона». 16.30 — Винахідник. 
17.00 — Адреси молодих. 18.00
— Документальний телефільм 
«Чсрвоно'ірапорна Каспій
ська». 18.30 — «На шкільних 
широтах». 19.00 — Вісті. 19.36
— «Поезія». 20.00 — Коннерт 
радянської пісні. 20.-0 — «На

добраніч, діти!» 21.00—«Час». 
21.30 — Телефільм «Інженер 
Прончатов». і серія. По за
кінченні — новини.

П’ЯТИ ИЦЯ,
ПЕРША ПРОІ РАМА. 9.09 - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — Фільм «Народжена 
революцією». 8 серія. 10.50 — 
Кіножурнал. 11.00 — К. т. Но
вини. 11.15 — «Піл прапором 
Жовтня». Звітують трудящі 
Полтавщини. 12.3(1 — «Інфор^ 
манія та науково-технічний 
прогрес». 13.00 — Трудова пе
ремога херсонських текстиль
ників. 14.30 — К. т. «По Мон
голії». Кіиопрограма. 15.35 — 
К. т. «Рідна природа». 15.55 — 
К. т Об’єктив. 16.25 —
К. т. Концерт ансамблю пісні 
і танцю Чсрвопопрапорпого 
Чорноморського флоту. 17.0.’» - 
К. т. Літературні читання 17.30 
—«Соціальний портрет колек
тиву радянською Дунайською

пароплавства». Передача Б. 
18.00 — Новішії. 18.15 — К. т. 
«До дня проюлошепня Мон
гольської Народної Республі
ки». 18.50 — К. т. «Наш 
Основний Закон». 19.05—К- т- 
Концерт майстрів мистецтв. 
20.00 — К. т. Документальний 
телефільм «До Леніна. у 
Кремль». 21.00 - «Час». 21.30
— К. т. Всесоюзний телекон
курс молодих- виконавців. 
23.05 — К. т. Документальний 
телефільм «Гімнаст Микола 
Андріанов». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Металурги Петровки па удар
ній вахті». 10.20 — Концерт 
художніх самодіяльних колек
тивів України. 10.50—Концерт 
народної му гики. 11.25—Доку
ментальний телефільм «Крила 
над Волгою». 15.15 — «Трудо
ва слава села». 16.15 — Для 
дітей. В. Нестійко. «Вітька 
Магеллан». Вистава. 17.30 — 
Москва і москвичі. 18.00 — В 
ефірі — укоаїкська пісня. 18.15
— У запорізьких домобудівни
ків. 18.30 — Співає С. Ротару. 
19.00 — Вісі і. 19.30 — «Ми — 
радянські». 20.00 — «Дійові 
особи та виконавці». 20.50 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Телефільм «Ін
женер ГІрончатоп». 2 серія. 
22.35 «Нові мелодії року». Но 
закінченні — новини.

■яіУ/.-т-гж
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т Гімнасти-

ка. 9.30 — К. т. У Московсько
му зоопарку. 10.60 — К. т. 
«Для г.яс. батьки». 10.30 — 
К. т. «Ранкова повна». 11.05— 
К. т. «Більше хороших това
рів!» 11.35 — К. т. Всесоюзна 
художня вистапка, присвячена 
00-піччю Великого Жовтня. 
12.05 — К т. «Людина. Земля. 
Всесвіт*. 12.50 — К. т. «Му
зичний абонемент». 13.15
К. т. «Здоров’я», і-1.01) — К. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«.Снаотіїк» — «Трактор» (Че
лябінськ). Піл час переови — 
тираж «Спортлото». 10.15 — 
К. т. «Очевидне — неймовір
не». 17.15 — К. т. Фантазія на 
теми пісень А Остропською. 
17.25 — К. т. Документальний 
телефільм «Поема ппо Гаиі- 
кепт*. 18.00 — Новини 18.15— 
К. т. Мультфільм «Петя-пів- 
ник». 18.25 — К. т. «9-а сту
дія». 19.25 — Телефільм «На
роджена пеполюїіією». 9 renin. 
21 00 — «Час». 21.20 - К. т. 
«Паризькі зустрічі». 22.05 — 
К. т. «Веселка». По закінчен
ні — новини.

• Час». 21.30 — Телефільм «Ін
женер Прончатов». Я серій« 
22.35 — «Альманах- кіноподорЦ- 
жей». 22.55 — «Любителям 
оперної музики». По закінчен
ні — новини
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3'16050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35 відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45 36, відділу вій
ськово-патріотичної о виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, еул. Глінки. 2.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 - 
Документальний телефільм 
• П’ята чверть». 10.20-Мульт
фільми 11.00 — Новини. 11.15
— «Суботній репортаж». 11.45
— «Злооов’я». 12.15 — «ЛІоли-
на та її справа». 12.50 — Цир
кова прогоама. 13.55 — Доку
ментальний телефільм «ІОнм.л- 
ла — цілий пік». 14 10 —
Б. Астаф’єв. «Бахчисарайський 
фонтан». 16.00 — Для літ««!. 
«Кзтруснн кінозал«-. 17.00 — 
Науково-популярний матема
тичний журнал «Інтегнял* 
М 17. 17.40 —• «Пяуосатп Дер
жавної премії СРГР 1977 ро
ку». Олесі.ні селекціонери. 
18.10 — «Найдорожче». Відео- 
фільм 7. 19.00 — Вісті 19.30 — 
«Під прапором Жовтня». Зві
тують тоуляніі Кіповогралпіи- 
нн. В передачі боне участь 
перший гекргтпп Кіровоград
ського обкому Компартії Ук
раїни М. М. Кфбнльчак. (Кі- 
ровоірал — на Республікан
ське телебачення). 20 50 — 
•На добраніч, піти!». 21.00 —

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10— К. і. Гімнасти
ка для дітей. 9 30 — К. т. «Бу
дильник». 10.00 — К. т «Слу
жу Радянському Союзу!». 
11.(10 — К. т. Фільми-нисгаві» 
державного Центрального 
аїру ляльок під керуванням 
нар. арт. СРСР С. В. Образ
цова. 12 ПО — К. т. «Музичний 
кіоск». 12.30 — К. т. «Сільська 
година» 13.30— К. т. Е. Гріг. 
Соната .V« 3 для екпнпки І фор
тепіано 14.00 — К. т. Чемпіо
нат СРСР з хокею: «Динамо» 
«Москва) — ЦСКА. 10.25 
Міжнародна панорама. 16.55 —“ 
К. т. «Піспя-77». 17.35 — К. т. 
Телефільм «Чабанська динас
тія». 18.60 — Новини. 18.15 —- 
Мультфільми. 18.40 — К. Г. 
«Клуб ні нонопопои« й». 19.40—* 
Телефільм «Народжена пево* 
ліоціею». 10 сепія. 21.00 —*
• Час». 21.30 — К. т. «Про ба
лет». По закінченні — ицвинн.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1000 — 
Фільм-концє-рт. «С. Ппокоф’єв. 
Дитяча музика». 10.30 — «ТС“ 
лешколп механі іатооа». 11.00-“ 
«Слава солдатська». 11.45 —* • 
«По пілпій країні»-
• Знай люби бережи». 12. •!.>—* 
«’Автомобіліст». 13.30 — Теле
фільм «Мишко — артист». 
ЫЗГ, _ «(ім’я». 15.20 — «По
езія» Л. Вишсславський. 16.20 
— «Сільські обрії». 17 05 чі- 
Концерт. 18.15 - «У світі ко
ліні». 19.00 — Вісті. 19-30 
Народна артистка «
М Гринько. 20.15 - «На доо- 
раніч діти!». 21.00 — « .ас». 
2і.зо — Г. Хугасв. «Апдро і 
Сандро». Вистава. Під чрс 
перерпн — новини. ,
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