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ЛОНДОН. (ТАРС). З закликом 
англійського уряду підтримати пропо
зицію соціалістичних країн про скли
кання загальноєвропейської наради о 
питаннях безпеки і співробітництва в 
Європі виступив у Лондоні політичний 
комітет кооперативної партії.

В опублікованій комітетом брошурі 
відомого громадського діяча Англії 
Ф. Брокуея, зокрема, підкреслюється, 
що ця пропозиція викликає величезний 
інтерес не тільки серед нейтральних 
країн, але й багатьох держав — членів 
воєнного блоку ПАЮ,

Проведення паради, відзначається в 
брошурі, дало б, зокрема, змогу обго
ворити такі питання, як відмова від 
застосування сили у відносинах між 
державами.

Конференція «Енгельс 
і наша сучасність»

ПРАГА, (ТАРС). У Брно відкрилась 
ретнчна конференція «Енгельс І наша 
часність», присвячена 150-річчю з дня 
родженії я одного з основоположників марк
сизму. Конференцію організували редакція 
журналу «Нова мисль», Вища політична 
школа при ЦК КПЧ та Інститут марксиз- 
му-ленінізму ЦК КПЧ. В її роботі беруть 
участь завідуючі відділів ЦК КПЧ і ЦК 
К ПС, представники вищих учбових закла
дів, наукових інститутів, секретарі і заві
дуючі ідеологічними відділами обкомів, а 
також учені з Радянського Союзу і НДР.

Конференція заслухала головну доповідь 
«Особистість Енгельса І його вчення з точки 
зору сучасних завдань теорії і практики на
шої партії і будівництва соціалізму». Гї 
зробив директор Інституту маркензму-лені- 
нізму ЦК КПЧ В. Румл. З доповіддю «Зна
чення діяльності і вчення Ф. Енгельса для 
міжнародного комуністичного і робітничого 
руху» виступив завідуючий відділом історії 
міжнародного комуністичного руху інсти
туту марксизму-леиінізму при ЦК КПРС у 
Москві А. 1. Соболев.

Асамблея вимагає 
рішучих заходів

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Генеральна Асамб
лея ООН рішуче засудила вчора політику 
расового гноблення, яку проводить уряд 
Південно-Африканської Республіки.

На своєму пленарному засіданні Асамб
лея розглянула доповідь Спеціального полі
тичного комітету в питанні про політику 
апартеїду, що практикується в ПАР, і прий
няла резолюцію.

В резолюції висловлюється велика стур
бованість триваючим нарощуванням півден
ноафриканських військових і поліцейських 
сил і погіршенням становища на півдні Аф
рики, яке випливає з цього.

Резолюція закликає всі держави негайно 
вжити "заходів для повного припинення 
продажу зброї Південній Африці, а також 
припинити подання допомоги у виробництві 
зброї в цій країні.

Проти пропозицій резолюції, прийнятої 
переважною більшістю в 99 голосів, прого
лосували лише делегації Португалії і Пів
денної Африки, США, Англії і в інших за
хідних країн утримались від голосування.

ВИРОСТАЙ, «СТЕПОВИК»!
Це було під час Тижня української 

радянської літератури на Кіровоград- 
іцині, що запам’ятається надовго-на
довго. На хуторі Надія Олесь Гончар 
седив міцний дубок.

— То як назвати його? — запитали 
з гурту.

— Хай буде Олесем, — кинув смі
ливо хтось.

Поглянув Олесь Терентійович на по
садженого дубка, посвітлів тихою 
гончаревою посмішкою і мовив:

— Степовик!
— Таврія? Таврія! — підхопив Ю. Н. 

Тобілевич.
— Та ні. Степовик...
А напроти вже гомонів неопалим 

листом інший дубок, посаджений 
Олександром Корнійчуком.
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НАПРУЖЕНУ тишу враз порушує шум мотора, 
Потім знову настає тиша, і так весь час. Не

давно встановлена апаратура автоматично включає 
кожних чотири хвилини мотор.

Чорнява дівчина, що сидить за столом, уважно 
прислухається до всього, що робиться в цеху, Ад
же вона одна на все це велике приміщення, одна 
відповідає за весь процес бродіння.

Через кожних півтори-дві години* дівчина підні
мається по східцях туди, де встановлені великі 
мани, і перевіряє, чи все там у порядку, дивиться, 
щоб пір’ячка (так називаються металеві пристрої) 
не забилися, не припинили свій рух.

В уксусному цеху нас четверо. Чергувати доводи
ться і вдень, і вночі. Вдень, коли працюють інші 
робітники цеху — легше. А вночі завжди відчу
ваєш особливе напруження 1 добре, коли все йде 
Нормально. А буває й так, що світла не стане, або 
якась поламка скоїться. Тоді треба негайно діяти, 
бо припиниться процес бродіння і пропаде пса 
продукція.

Любов Одудова ніколи не розгублюється, не 
скаржиться, що важко. Здається, вона ніколи не 
відчуває втоми. Одного разу під час її чергування 
вночі підмовив новий мотор. Вона швидко переклю. 
чила всю апаратуру на стару лінію і до ранку не 
присіла — то бігла подивитися, що там на горі у 
чянах, то спускалася вниз і перевіряла як там 
справи. Цех всю піч працював нормально. Іншим 
разом потік один чан. I дівчина знову до ранку 
була біля нього, як могла рятувала становище, 
дони ранком не прийшов слюсар. І втрати продук
ції не було.

У міськхарчокомбіиат Люба прийшла п’ять років 
тому. Починала и цьому ж цеху робітницею на 
розливі. Робота тоді була важка. Нині пляшки 
миють механізми, легше працювати і на самому 
розливі уксусу, а тоді, все це робилося вручну. 
Дівчина дуже старанно працювала, ніколи не під
мовлялася, коли її посилали туди, де тяжче. І її 
старання помітили. Через деякий час їй присвоїли 
вищий розряд і призначили бродил ьвнцею.

Член міськкому
Уже працюючи на комбінаті, вона закінчила 

вечірню школу, поступила в заочний технікум хар- 
чової промисловості і вині вже на останньому курсі.

За хорошу роботу Любі присвоєно звання удар
ника комуністичної -праці, а нинішньої весни їй 
вручено ювілейну медаль «За доблесну працю. На 
ознаменування 100-річчя а дня народження В. 1« 
Леніна».

На нашому комбінаті Любу Одудову поважає 
вся молодь, а комсомольці обрали її секретарем 
первинної організації. Вона — член міськкому 
комсомолу і сумлінно виконує всі доручення, які 
їй дає бюро. Нині вона вже в кількох організаціях 
представляла міськком ЛКСМУ на звітно-виборних 
зборах,

к. МОРОЗЕНКО, 
бродильннця міськхарчокомбінату, 

м. Кіровоград,

Тисячі сирків «Дитячий» та 
»Новий», тисячі пляшок пас. 
теризоваиого молока, щиро* 
кий асортимент морозива — 
Далеко не повний перелік 
продукції, яку щодня випус» 
на« Кіровоградський моло- 
козавбд. За якістю продукції 
тут слідкує багагочисленяий 
загін лаборантів. Серед них 
— молода лаборантка Ва
лентина ТРОЦЬКА.

Фото ю. ЛІ ВАШ НИ КО В А,
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« П* ОМСОМОЛЬС Ь К И Й 
" ■*•*• прожектор» Власів- 

ського заводу вапняково- 
кремнеземистих конструк
цій (ВКК) Світлооодського 
району постійно тримає в 
полі свого зору питання 
трудової дисципліни і тех
нічного прогресу, раціона
лізації І естетики виробни
цтва, комсомольського і 
громадського життя.

Безперечно, цим займаю
ться «прожектористи» на пер
шому . ліпшому підприємстві, 
якщо «Комсомольський про
жектор» працює там, як слід. 

Лло.„ в тім-то й справа, що 
нічого особливого комсомольці 
заводу ВКК не вишукують, а 
просто працюють. Та приглянь, 
мось пильніше — і ПОМІТИМО 
оту відмінність у господарю
ванні, притаманну саме цьому 
колективу.

— Штаб «КП» вважає 
найдоцільнішим усі події в 
житті комсомольців і не- 
спілкової молоді виноси
ти на суд всього колекти
ву. Ніщо не дає такого 
ефекту, як вшанування ко
лективом. А для нерадивих 
немає гіршого, ніж бути 
зневажени/ли колективом, 
ним висміяними, — гово
рить начальник штабу Лео
нід Мармо. — Газета «Ком
сомольського прожектора» 
виходить вчасно, але штаб 
вважає, що цього замало. 
Та й правда, як бути, коли 
подія потребує негайного 
опублікування, вираження 
через стінну пресу? По-

трібна блискавична опера
тивність —- і «прожекто
ристи» відповідають «Блис
кавкою»,

За проектом освітлю
вальні лампи розміщено 
було аж під самою стелею. 
Це спричиняло багато не- 
зручностей, коли потрібно 
було відрем оптувати 
електромережу під час 
пошкодження. Електрики, 
член штабу «КП» Євген 
Шилін та Олександр Плеч- 
ко переробили схему. Ста
ло зручно за нею працю
вати, а, крім того, освітлен
ня робочих місць у цеху 
стало кращим. Ніби й ро
боти небагато було, а ко
ристь велика.

Це стало відомо з черго
вої «Блискавки». її чека
ють з нетерпінням не тіль
ки комсомольці чи молодь, 
а й усі робітники заводу.

Ось одна зміна достро
ково виконала завдання — 
«Блискавка», Робітник знач
но перевиконав норму — 
«Блискавка». Комісія по 
чистоті на виробництві від
значила кращу з дільниць 

теж «Блискавка».
— Та на те вона і «блис

кавка», — кажуть на заво
ді.

Є ще одна форма публі- 
нації матеріалів про події 
комсомольського життя. 
Це фотогазета. І можливо, 
одна з найефективніших 
форм. Вона допомагає в 
трудовий день внести свят
ковість. Труд вважати свя
том — чи не найвище 
ставлення до праці. Такими 
були будні на колгоспному 
полі. Близько двохсот гек
тарів посівів кукурудзи об
робив колектив цього по
рівняно невеликого під
приємства, де застрільни
ками—комсомольці, «Ком
сомольський прожектор». 
Пост «КП» проявив себе з 
найкращого боку. З зав
данням упорався з честю.

Яскраві епізоди з екс
курсій, туристських похо
дів, відпочинку колективу 
заводу ВКК на лоні приро
ди відображені на сторін
ках фотогазет.

Комсомольці, весь ко
лектив підприємства з не
терпінням чекають черго
вого виходу номера стін
нівки, щоб дізнатися про 
ще одну якусь деталь 
власного життя. Чекають 
на «Комсомольський про
жектор».

В. ШЕВЧЕНКО.

З року в рік міцніє ділове і культурне співробітництво між 
нашою країною і Францією. Великий вклад у розвиток дружніх 
радянсько-французьких відносин вносить Товариство <СРСР — 
Франція»,

Голова товариства — член-кореспондент Академії педагогіч
них наук СРСР А. Леонтьєв у бесіді з кореспондентом АГІН 
Ю. Шевченком розповів:

— У нашого товариства уже солідна 
історія. Виникнувши на базі секції 
французької культури, воно протягом 
кількох десятиліть проводить активну 
діяльність, підпорядковану благородній 
мсті взаємного ознайомлення з громад
ським, культурним, науковим життям 
наших країн. Сьогодні товариство нара
ховує багатотисячний членський актив, і 
іцо особливо хочеться підкреслити, в 
йою рядах перебувають цілі колективи 
промислових підприємств, культурних І 
наукових установ, учбових закладів, екі
пажі кораблів, які здійснюють зарубіж
ні рейси. Назву, для прикладу, москов
ський завод «Красный пролетарий».

Велика робота здійснюється відділами 
товариства в союзних республіках, круп, 
них індустріальних центрах, а також в 
містах-побратимах. Будучи громадською 
організацією, ми допомагаємо взаємно
му відвідуванню наших країн у формі 
спеціалізованих делегацій і туристських 
груп, що сприяє більш тісному кон
такту між діячами культури, науки і 
спорту. Тисячі друзів із Франції були 
прийняті нашим товариством. Виключ
ною популярністю користуються органі
зовані нами Дні французької культури 
в СРСР. Такі заходи проводились І про
водяться в ЛІосквІ, на Україні, в Білору
сії, Вірменії І1 Інших районах неосяж
ної Країни Рад.

Дружбі 
міцніти

Важливою подією в житті товари
ства стало святкування 100-річчя від 
дня народження В. І. Леніна, який, як 
ніхто інший, знав і любив Францію, ви
соко оцінював революційні традиції її 
народу.

Широко практикуються семінари, ко
локвіуми, присвячені автоматизації 
виробництва, педагогіці, спорту іі іншим 
проблемам, котрими цікавляться спеціа
лісти обох країн. Багато радянсько- 
французьких зустрічей відбулося в 
зв’язку 3 проведенням різного роду 
круглих столів і виставок. Протягом ос
танніх двох років успішно функціонує 
Університет французької культури, який 
виник иа громадських засадах. Перед 
Його численною аудиторією виступають

з лекціями визначні радянські спеціа
лісти і гості з Франції,

Мета нашого товариства — сприяти 
традиційним, освяченим Історією друж
нім зв’язкам між російським і фран
цузьким народами, їхньому духовному 
спілкуванню. Товариство об'єднує енту
зіастів французької культури, І ми усвк 
домлюємо, що успіх його діяльності пе
ребуває в прямій залежності від стану 
радянсько-французьких відносин. Не
абияким фактором їх успішного-, здійс
нення є, в свою чергу, контакти в куль
турній. науковій, технічній ЇЛнших галу
зях, які встановлені нашим товари
ством. Своєю працею ми допомагатиме
мо установленню в сфері радянської 
інтелігенції, в трудящих масах най
більш сприятливого радянсько-фран
цузькому співробітництву суспільно- 
психологічного клімату.

Ми гаряче вітаємо приїзд у Радян
ський Союз президента Французької 
Республіки п-на Ж. Помпіду і бажає
мо успіху радянсько-французьким пере
говорам. Адже від того, як складуться 
відносин» між нашими* країнами, зале
жить і справа зміцнення європейської 
безпеки, І загального миру. Ми з опти
мізмом дивимося в майбутнє і прагнемо 
до того, щоб ще енергійніше пропагува
ти значення уз, які об’єднують наші 
народи, настійну необхідність і користь 
широкого співробітництва обох країн 
на благо їх національних інтересів, в 
ім’я миру в Європі і на всій землі. Ця 
наша впевненість підтверджується 
плодотворним радянсько-французьким 
співробітництвом, свідченням чого е і ві
зит у СРСР президента Франції.

Хай наше дружба міцніє і розви
вається,

(АПН).

ПеВИІІИ
ЩЕ ОДИН 
АВТОРЕМОНТНИЙ

Трудівник» тресту «Кірово- 
градвуглебуд» здали в екс
плуатацію в місті Олександ
рії новий ремонтний завод 
об’єднання «Укрсільгосптех- 
ніки», який щорічно ремон
туватиме колгоспам 1 рад
госпам республіки 3 тисячі 
автомобілів «ГАЗ-51» і 6 ти
сяч автомобільних двигунів.

Нині в цехах йде наладка 
технологічного устаткуван. 
ня, випробовуються ПОТОКОВІ Й 
лінії, вузли агрегатів.

Це вже третє авторемонт
не підприємство в області.

С. ВАЛЕНТИНОВ.

Сім років тому Галина Лісінчук закінчила середню школу і обрала собі скромну 
професію продавця. Галина працює в Хащеватській книгарні. Вона вміє на тільки до 
смаку покупців підібрати літературу, а й порадити, що прочитати. Г. Лісінчук за« 
рекомендувала себе як добрий пропагандист книжкових новинок. Ось чому її мага
зин майже щомісяця перевиконує план.

На фото: Галина ЛІСІНЧУК за прилавком.

НАПРЯМОК 
ВИЗНАЧЕНО

На діцщенному кущовому 
семінарі бібліотекарів Ма- 
ловнсківського та Новоук- 
раїнського районів, дцо дня
ми відбувся б Оникіївській 
сільській бібліотеці, розгля
далося питання про роботу 
бібліотек у період підго
товки до XXIV з’їзду 
КПРС. Залучення громад
ськості до роботи на пере
сувках, удосконалення ро
боти нестаціонарних форм 
бібліотечного обслуговуван
ня населення —• ось основ
ні теми, що обговорювали
ся культармійцями в ці 
ДНІ.

Ю. СТОРЧАК.
м. Мала Виска.

X

ТР® Не тільки осінні айстри...
Ті] ЕГКИМИ кроками заходить
* у клас вчителька. Лунає 

дружне дитяче «Добрий деньї». 
Малі рученята простягають бу
кет квітів. «Спасибі», — промо
вила схвильовано. Подивилася 
на дітей, що притихли за парта
ми. Що значать вони в її жит
ті, ці малюкиї Що значить для 
неї школа. Без всього цього не 
змогла б, здається, жиги. Весь 
смисл її життя в цих допитли
вих оченятах, у тихих уроках, у 
малиновім дзвоні, що розли
вається шкільними коридорами.

Обличчя задумливе, ледь усміхне
не. А в очах, десь там, аж з глиби, 
ни, світиться доброта. І я подумала, 
можливо, якраз людською добротою 
завоювала любов школярів і пова
гу товаришів по роботі ця вчителі,- 
ка. Та найбільше, напевно, зако
ханістю в свою справу, любов'ю 
до дітей.

Вже двадцять років працює в 
школі Олександра Павлівна 
Носова. Скільки минуло пер
ших вереснів, напружених, ці
кавих уроків, веселих зимових 
канікул.

Час спливає, а спогади зали
шаються. Часто згадує Олек
сандра Павлівна той вересневий 
ранок, коли вперше повела ма- 
люків-першокласників у світлий 
клас. Мала навчити їх писати і 

читати, навчити добра, виховати 
справжніми громадянами Бать
ківщини.

Було це на Волині, де вона два 
роки працювала після закінчення 
Олександрійського педагогічного 
училища.

З якою вдячністю згадує свою 
вчительку Л. І. Ткаченко,- Це ж во- 
на сказала:

— Олександре, бачу як ти тягнеш
ся до дітей. Бути тобі вчителькою!

її пророчі слова здійснились. Во
на стала вчителькою за покликан
ням.

Гарно сказано у Л. Толстого, 
що покликання вчителя високе 
й благородне. Але не той учи
тель, хто одержав освіту вчите
ля, а той, у кого є внутрішня 
впевненість, що він є, повинен 
бути, і не може не бути ним.

.3 усією серйозністю усвідо
мила Олександра Павлівна, яке 
велике завдання покладається 
на неї. Вона буде сіяти зерна 
науки в душі дітей.

До уроків старанно готува
лась. Продумувала кожне сло
во, з яким буде звертатися до 
малечі, готувала плани і унаоч
нення. Читала додаткову літе
ратуру. Йшла в клас з єдиним 
бажанням — навчити.

— Олександра Павлівна — прик
лад творчого горіння, постійного 
удосконалення своєї педагогічної 
майстерності. Бона багато працює, 

відшукуючи нові методи I форми ви
кладу матеріалу, систематично 
вчить дітей мислити. Олександра 
Павлівна нерозривно злилася з 
учительським колективом. Люблять 
її учні, — розповідає завуч школи 
В. П. Дівіль.

Та не завжди все було гаразд. 
Інколи приходило невдоволен
ня, зневіра і навіть відчай. Зда
валось, все зрушилось з своїх 
місць і навалилось відразу, роз
чавлюючи своїм тягарем волю, 
плутаючи думки. І лише титаніч. 
на праця і віра, що шлях в жит. 
ті вибрала правильний, давали 
сили.

Коли уроки вдавалося про
вести цікаво, ходила щаслива, 
окрилена. В такі дні можна бу
ло чути в учительській її радіс
ний сміх.

Найбільше любить учителька 
уроки математики. Любить спо
стерігати, як морщать лобики 
малята, коли розв’язують за
дачу. Тоді навіть пустотливі 
серйознішають.

От, як зараз. В класі тихо. 
Олександра Павлівна читає 
умову задачі.

— Про що дізнаємося в пер
шому питанні?

Вгору зметнулися руки.
— іро, скажи.
Дівчинка чітко відповіде«,

— А тепер, дітки, запишіть 
розв'язування в зошит.

Посхилялися дитячі голівки. Ти
хо. Лише чуються легкі кроки 
вчительки. Тому поправить зошит, 
Іншому поправить помилку. Про
тягом уроку не випускає з поля зо
ру жодного учня, тримає весь клас 
в робочій напрузі. Похвалить ста
ранних, допоможе слабшим. Коли 
учні стомляться, розповість щось 
цікаве.

Багато працює Олександра 
Павлівна з учнями індивіду
ально. Вадим Дмитрієв та Інна 
Лозова трохи відстали з мате
матики. Вчителька залишається 
з ними після уроків, допомагає. 
За новою програмою учні вже 
повинні вміти підставляти бук- 
вені значення. А хто цього вчас
но не засвоїть, тому й надалі 
буде важко.

Олександра Павлівна піклує
ться про кожного учня, розмов
ляє з батьками. Тому за всі 
роки роботи в школі в неї не 
було другорічників.

Пішла добра слава про 
вчительку. Батьки, діти яких 
мають йти в перший клас, про
сять, щоб їхнього сина чи доч
ку записали в клас Олександри 
Павлівни. Бо знають—дитина не 
залишиться без уваги. Кожно- 
ю вчителька зуміє заохотити, 

допоможе стати а ряд з ін
шими,

В Олександри Павлівни вда
ло переплітається чуйність, доб
рота, любов до дітей і розум
на вимогливість та принципо
вість.

Вона ніколи не зупиняється на до
сягнутому. Багато читає художньої 
і методичної літератури. Корисне і 
цікаве обов'язково використає в 
своєму класі. Більше двохсот наоч
них посібників і таблиць виготовила 
власними руками. А як уміло вико
ристовує ЇХ протягом уроку! А як 
уміє розповісти дітям про Леніна 
або якесь оповідання чи казку. 
Все робить з душею, бо любить свою 
справу.

Як кращу вчительку Олек
сандру Павлівну на честь 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна нагородили Ювілей
ною медаллю. Фото її красує
ться на обласній Дошці пошани.

— Є в мене дві радості: школа І 
сини, — розповідає Олександра 
Павлівна. —- Сталося так, що одній 
довелося виховувати їх. Важко бу
ло. Зі школи приходила втомленою. 
Приносила купу зошитів для пере
вірки. А треба ж було і їсти звари
ти, і сорочки хлопцям випрати. 
Правда, дітей з дитинства привчи
ла працювати. Отак разом і перено
сили труднощі. А тепер старший, 
Леонід,— в лавах Радянської Армії. 
Пише додому ніжні листи. ' Мріє 
вступити до мореходного училища. 
Анатолій вчиться в сьомому класі.

Довго ще розповідала Олександра 
Павлівна про школу, про дітей, 
Схвильовано, з запалом. А я диви
лась на цю енергійну жінку і дума
ла, як уміє вона красиво жити і 
працювати,

Л. ФРОНТОВА.
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СЛУЖАТЬ ВІТЧИЗНИ сини нш

П РО НЬОГО я почув у колгосп« 
ній конторі. А потім читав 

листи, які він писав матері. Писав 
з далекого краю.

... Хлопці гамірливо штовхали
ся біля дзеркала. Протиснувся 
сюди і невисокий смаглявий "кре- 
мезняк. Глянув на себе і посміх-
нувся:

— Вилитий Вася Тьоркін. Тіль
ки ніс не з бульбою, — пожар
тував хтось.

Гримнув дружній сміх.
На його плече лягла рука мо

лодшого сержанта Дмитра Лю- 
бенка.

Хоч молодому комуністові Володимиру Дьоміну і дове
лось поміняти робочу спецівку на військову форму, та о 
роиоті залишилось багато спільного. Тільки на Кіровоград
ському заводі «Червона зірка» він обслуговував слюсар
ний верстат, а в армії — авіаозброєння винищувачів.

Ллє і там, і тут справи у нього йдуть відмінно. Не
дарма ж він відмінник бойової і політичної підготовки.

На фото: капітан ВОЛОДИМИР ДЬОМІН (крайній 
.1 комсомолець сержант надстрокової служби 

ВОЛОДИМИР ЄРЕМЄЄВ на навчаннях, Прикарпатський 
військовий округ.

Фото А. ГУКА.

— Як звати?
— Дмитро, — відповів хлопець 

і швидко додав: — Дмитро 
Сердюк.

— Тезки, значить,—здивувався 
молодший сержант. — А звідки ро
дом? Може, земляки?

Воин відійшли вбік, присіли на 
лавку, і Дмитро почав’розповіда- 

- ти про себе, про рідну Вільшанку.
А вже на другий день було не 

до спогадів. Почалась служба. 
Неспокійна, напружена. Вранці, 
коли ше у вікна заглядали зірки, 
міцний сон молодих солдатів обір
вала команда: «Підйом!» Вони 
швидко одяглись, вийшли на фіз
зарядку. Пробігли два кола по 
площі і втомились. Сердюк до 
призову в армію футболом захоп
лювався, і то відчув втому.

— Ех, ви, а ще солдатами себе на
зиваєте. — жартував над хлопцями мо
лодший сержант.

— Ану ще підем на третє коло.
І вони бігли.
Потім командири навчали їх основ

них солдатських премудростей.
Того ж дня молоді солдати ознайо- 

мнлиея з бойовою технікою. На заннт- 
тях Дмитро уважно прислухався до 
кожного слова командира. Він потра
пив у відділення молодшого сержанта 
Дмитра Любченка. Стрункий, бадьо
рий. з начищеними до блиску знаками 
солдатської доблесті, командир рою 
викликав повагу і заздрість у Сердю
ка, Дуже хотілося у всьому бути схо
жим на нього. Та часто це не виходи
ло. А на п'ятий день служби він навіть 
мав зауваження від Любченка за те, 
що на стройовій підготовці не завжди

правильно виконував команди, розмов
ляв у строю. Але хлопець вчився ще на. 
полегливіше.

Перше випробування застало 
молодих воїнів зненацька. Втиш 
щойно прийшли з їдальні. Раптом: 
«Тривога!»

«А що як не учбова, а справж
ня? — промайнуло в голові Дмит
ра.

Швидко схопив автомат, проти
газ, побіг до бойової машини. 
Встиг першим. Через кілька хви
лин почався тривалий, далеко ие 
легкий марш...

Багато дала Сердюкові та нав
чальна тривога.

І коли він в урочистій обстанов
ці приймав військову присягу, кож
не його слово було народжене 
комсомольським серцем. Одним з 
перших поздоровив Дмитра 
командир відділення.

— Від сьогодні ця клятва є не
порушним законом твого життя.

В турботах і тривогах пролітали 
дні. Рядовий Дмитро Сердюк із 
заздрісним старанням і настійніс
тю оволодівав спеціальністю, ста
вав на пости, викопував різні зав
дання. В армії кожна хвилина на 
обліку. Та Дмитро навчався на
віть у вільні хвилини, передбачені 
для особистих справ солдат. Радів 
юнак, що наближався до своєї за
повітної мети. Па честь 100-річчя 
з дня народження В. і. Леніна він 
зобов’язався стати класним спе
ціалістом, відмінником бойової і 
політичної підготовки. Не кожний 
молодий солдат на таке зважить
ся. а Дмитро дав слово. Зна
йшлись і такі, що зразу й кепку
вати почали, мовляв, куди тобі 
зразу у відмінники. Та Сердюк на 
це не звертав уваги.

Екзамени на класність хлопець 
склав успішно. 1 толі товариші 
зрозуміли, то Дмитро справді на
полегливий, невідступний.

А коли бели звітно-виборні збо
ри в комсомольській організації, 
секретарем одноголосно обрали 
єфрейтора Сердюка.

Попереду v Дмитра нові рубежі, нові 
завдання Впевнено підіймається він по 
сходинках солдатської майстерності. 
На цьому важкому. - але почесному 
шляху йому допомагає побиватися ус
піхів вірність солдатській клятві.

І. котов.

— у--—------------------------------—

І З МОСКВИ, ІЗ КИЕВА...
В історію громадянської війни ввійшло 

багато імен легендарних героїв. Серед 
них і наш земляк — Василь Назарович 
Боженко. Майбутній командир таращан- 
ців народився 9 квітня 1871 року в селі 
Бережинка Кіровоградського району. На 
батьківщині героя встановлено пам’ятник 
та меморіальну дошку. На ній викарбу- 
вано: «В селі Бережинка у 1871 році 
народився герой громадянської війни 
Боженко В. Н.»

Одна з вулиць села, піонерський за» 
гін місцевої школи та колгосп, що в се
лі Федорівці, носять ім’я легендарного 
героя. При Бережинській сільській Раді 
обладнана кімната-музей. У ній є багато 

фотокопій документів, книг, присячених 
В. Н. Боженку, листів його однополчан 
тощо.

Біля підніжжя пам’ятника піонери 
покладають живі квіти. Юні дослідники 
місцевої школи старанно доглядають 
це дороге для всіх місце. На батьківщи
ну свого легендарного командира приїз
дять його бойові соратники.

Більше десяти років екскурсоводом 
кімнати-музею на громадських засадах 
та збирачем матеріалів про героя пра
цює голова сільської Ради В. А. Бонда
ренко.

Він знайомить відвідувачів з початком 
революційної діяльності героя, розпові- 

дас про його участь у громадянській 
війні, про соратників Василя Назаровича 
та останні дні його життя, про невмиру
щу славу таращанців і вшанування 
пам’яті народного героя. Останнім ча
сом тут побували десятки тисяч туристів 
з Москви, Києва, Чернігова, Івано-Фран
ківська... Свої враження про нашого зем
ляка вони залишають у книзі відгуків. 
Десятки листів зберігається а музеї від 
вдячних відвідувачів.

Кілька років тому місцевий колгосп 
«Заповіт Леніна» збудував чудове при
міщення музею В. Н. Боженка. Давно 
вже час обладнати його і відкрити. Але... 
Саме оце «але» і заважає районному 
відділу культури відкрити музей у ново
му приміщенні. В минулому році керів
ники району домагались коштів на його 
обладнання. Обласна організація Товари, 
ства охорони пам'ятників історії та 

культури відпустила 5 тисяч; карбован
ців, проте «віз і досі там»

До цієї благородної справи підключився об
ласний краєзнапчнй музей. Вже складений 
план композиції, зібрані матеріали експозиції, 
останнє слово лишилось за кіровоградськими 
художниками. Щоправда, директор кіровоград
ського фонду тов Ковпачеико ніяк не «насмі
литься» виділяти людей для оформлення при
міщення. Через цю «несміливість» т. Ковпа- 
ченка музей зараз уподібнився дп новонарод
женого. якому безпомічні батьки ніяк не да
дуть ради.

А тим часом наближається 100-річчя від дни 
народження В: Н. Боженка. Варго саме зараз 
розпочати підготовку до зустрічі цієї дати: 
готувати лекції, підібрати тематичні кінофіль
ми. замовити пам’ятні значки тощо.

Час непомітно зриває листки з кален
даря, але вельми помітно наближає до 
нас ювілейну дату народження легендар
ного героя А її треба зустріти гідно, які 
належить вдячним землякам,

Л. ПАПЧЕННО.

• ФУТБОЛ

І в Івано-Франківську поразка
Після гри у Чернівцях, де футбо

лісти кіровоградської «Зірки» зазна. 
ли поразки (0:1) від «Буковини», 
вони виїхали до Івано-Франківська. 
Тут їхніми суперниками були місце
ві спартаківці, які тільки перший 
рік виступають у другій групі класу 
«А». Це право вони завоювали то
рік. коли стали чемпіонами України.

Дебютанти швидко освоїлися у 
вищій лізі, виступають краще ба
гатьох її старожилів. Деякий час 
навіть очолювали турнірну таблицю 
команд зони, а зараз займають дру
ге місце після запорізького «Мета
лурга».

У «Спаргака» свої рахунки Із 
«Зіркою»: в першому колі розигра- 
шу іванофранківці зазнали відчут
ної поразки від кіровоградців з ра
хунком 1:4. Цілком зрозуміло, що 
цього разу господарі поля прагнули 
ззятн реванш. Вони одразу пере
йшла в рішучий наступ і вже на 
третій хвилині добилися успіху.

Багато зусиль доклали наші зем
ляки. щоб уникнути поразки, але

зробити цього не змогли. Не збіль
шили рахунок і спартаківці, він ли
шився мінімальним — (І;0) на їхню 
користь.

Наступний тур — завтра. «Зірка» 
гратиме у Львові з армійцями.

Подаємо результати матчів між 
іншими командами зони: «Ліета- 
лург» (Запоріжжя) — «Будівель
ник» (Полтава) — 1:0. «Кривбас» 
(Кривий Ріг) — «Таврія» (Сімферо
поль) — 0:1. «Спартак (Суми) — 
СКА (Одеса) — 2:1. «Гомсільмаш» 
(Гомель) — «Суднобудівник» (Ми
колаїв) — 0;3, «Десна» (Чернігів) — 
«Локомотиві (Херсон) — 1:0, «Буко
вина» (Чернівці) — «Авангард» 
(Тернопіль) — 1;0, СКА (Львів) — 
«Автомобіліст» (Житомир) — 0:0. 
«Спартак» (Брест)—«Шахтар» (Ка
діївка) — 0:1, «Балтика» (Калінін- 
град) — «Шахтар» (Горлівка) — 
0;2, «Німан» (Гродно) — «Азовець» 
(Жданов) — 1:2.

Після двох останніх поразок «Зір
ка» перемістилася в шостого місця 
па десяте.

е ШАХИ

Переможець—Микола Мартиненко
Майже два тижні найснльпіші 

шахісти області — переможці ра
йонних комсомольсько - молодіжних 
шахових фестивалів, чемпіони міст, 
районів, добровільно - спортивних 
товариств та запрошений персо
нально чемпіон області Федір Ма. 
монт виборювали право стати пере- 
мои/цем обласного комсомольсько- 
молодіжного шахового фестивалю.

Призерів визначив лише останній 
тур. Перше місце — у прсдставни-

ка світлрводського колективу фіз
культури «Дніпро», кандидата в 
майстри спорту Миколи Мартинен- 
ка, який у вирішальній партії пере
міг другого призера кандидата в 
майстри спорту Леоніда Насеков- 
ського. Дниамівець Валерій Шостак 
на третьому місці.

Г. ДУБІВКА, 
кандидат у майстри 
спорту.

Остапи! дві в пашому міст! гастролює Московський цирк 
»Шапіто». За цей час артисти показали кіровоградцям близь, 
ко 60 вистав, які відвідало 100 тисяч глядачів.

Коли виходить на арену клоун Анатолій Смиков, у цирку 
відразу спалахують вогники сміху. Всі номери Анатолія по
дібні до різнокольорових кришталиків, що дзвінко перепер, 
таються у веселому калейдоскопі програми молодого артиста.

На фото: виступає Анатолій Смиков.

Фото Г. МОДЕСТОВА,

Василь БОРОВИЙ

Материне
І прийшли до старої неньки товариші- 

однополчани 
її сина, щоб показати поле його 

остаиього бою.,.
і вели її в день, і вели її в ніч — 
Наодинці з незгубленим болем...
1 торкалася хмара худих її пліч, 
Пам’ять гналась сухим котнполем.
І в стелу, де рови снять шось чорне —• ’ 

про бій, 
Там, ле небо, ян марево сине, 
Нишком краплю солону роїніла із вій 
Над важкою дорогою сина...
А вночі її син до вікна підійшов. 
Тихо стукав у шибку, її здавалось — 
Чула тупіт солдатських Його підошов, 
Голос чула — й сполохать боялась.
«Я — далеко. Я там, до рубіж 

ночі Й дню —
На сторожі земного огрому,..
На багроиих вітрах, мов ясел, бриню-« 
Ви не ждіть мене, мамо, додому!,,»

До вас...
Задума вересневих вУчоріп...
Коли скрадливі, непрозорі тіні.
За чорні обеліски стовбурів 
Чіпляючись, не гаснуть у долині.
Коли яри, мов повінь, обіііма
З лискучою росою охолода,
і між огаэ, де снилася зима, 
Лякливий шум — як тліпі-смерті згода.
Оця пора... Вона болить мені.
Хоч знаю я, що плід паливсь і вистиг-» 
1 мусить спасти; що у борозні
Зерно чекає інших жнив пашистих.., 
Але н степах така жарінь заграв, 
Мов па землі не згасне горно літа!
1 вже мені моїх замало справ;
Я хочу жити — вашим світом жити.
Так хочу обізватись нп землі
Хоч краплею — аби без супокою,
Хоч гілкою п веснянім тім теплі, 
Де пи, Грядущі, з радістю людською!
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• Електронний технолог
Радянські вчені та Інженери створили нову 

спеціалізовану малогабаритну технологічну 
електроннообчнелювальну машину «СТЭМ-2», 
Вона призначена для розрахунків оптималь
них режимів обробки різних металів на вер
статах з одночасним визначенням норм часу 
і вартості робіт.

Вказані задачі вирішуються без попередньої 
підготовки. Досить ввести в ЕОМ характерні 
вихідні дані (діаметр деталі, глибина різання 
тощо), і «СТЭМ-2» автоматично вибере алго
ритм розрахунку. Потім без участі оператора 
автоматично провадиться розрахунок режимів 
обробки, норм часу, собівартості партії виро
бів.

Машина виконує 15 тисяч операцій за се
кунду.

• Прилад досліджує руди
Дві хвилини замість кількох годин, необ

хідних при традиційному хімічному методі, 
потрібні новому радянському приладові «Фе
рит», щоб визначити точний вміст у руді залі
за, марганцю або хрому.

«Ферит» почали застосовувати геологи в 
стаціонарних і польових лабораторіях, де що
року проводять приблизно 150 мільйонів аналі
зів.

• Деталі
му стані

на прокатно

РАДЯНСЬКА автоматична станція «Луна-10», 
* здійснивши м'яку посадку в Ліорі Достатку, 
зібрала зразки місячного грунту і, стартувавши з 
місячної поверхні, доставила їх на Землю. Цей 
експеримент відкриває нові, раніше недоступні 
можливості глобального дослідження Місяця й ін
ших тіл Сонячної системи.

Серед непілотованих станцій, які летіли з Зем
лі для вивчення космічного простору, Місяця і 
планет, серія радянських автоматів «Луна» зай
має визначне місце. Нагадаємо, наприклад, що 
станція «Луна-2» була першим витвором людських 
рук, що досяг поверхні іншого небесного тіла.

«Луна-3» забезпечила нас «фотографіями віку», 
виконавши вперше зйомки зворотного боку Ліісяця.

Станція «Луна-9» вперше здійснила м’яку по
садку на місячну поверхню. Вона поклала початок 
планомірній доставці на Місяць різних приладів 
для вивчення його ландшафту і грунту. 11а пано
рамі оточуючої поверхні, сфотографованої автома
том, можна було розгледіти деталі розміром до 
одного міліметра. Станція «Луна-10» стала першим 
штучним супутником Місяця 1 передала па Землю 
важливу інформацію, в тому числі побічні дані 
про склад поверхні місячних порід І про особли
вості гравітаційного поля нашого природного су
путника.

Наступні запуски станцій серії «Луна» також 
принесли важливі наукові дані. 1 ось «Луна-16» 
виконала те. що, здавалося б, здатні зробити тіль
ки спеціально підготовлені люди, піддаючись при 
цьому великій небезпеці, — вона опустилась у 
наміченому районі Ліісяця. зібрала зразки грунту 
і доставила їх на Землю. Відкрилась перспектива 
дослідження небесних тіл, відвідування яких лю
диною п найближчий час через велику відстань і 
несприятливі фізичні умови буде утруднено.

На Землі вже є зразки місячного грунту, достав
лені американськими космічними кораблями 
«Аполлон» із Лїоря Спокою і Океану Бур. Незва
жаючи на тс, що зразки в обох випадках брались 
з «морських» районів, результати аналізів свід
чать про відомі відмінності в їх складі. Крім 
того, візуальні спостереження і фотографії, зроб
лені космонавтами на ЛАісяці, показали, що на
віть у межах одного місця посадки зустрічаються 
різко відмінні за структурою і механічними власти
востями ділянки грунту.

Зразки, доставлені автоматичною станцією «Лу- 
на-16», взяті в північно-східній частині Лїоря До
статку. Цс «морс» ще ніколи не обстежувалось 
автоматичними станціями, і переважна частина 
інформації про нього одержана тільки з наземних 
спостережень. Станція опустилась між пологими 
підвищеннями, розташованими на відстані 10 кі
лометрів. Телескопічні спостереження не реєстру
ють поблизу району посадки кратерів діаметром 
понад кілометр. Фотометричних особливостей та
кож немає. Спостереження місячного затемнення в 
інфрачервоній зоні спектру свідчить, що в цій час
тині Моря Достатку є так звані «гарячі плями».

Взагалі, як відомо, на видимому боці Ліісяця 
таких температурних ано- 
яких співпадає з кратера- 

плям» на поверненій до 
супутника надто нерівно- 
кількість їх розміщена в

Металурги Дніпропетровського заводу імені 
Петровського відправили горьковськнм автомо
білебудівникам близько тисячі тонн своєї но
вої продукції — осі до грузовиків «ГАЗ-53». 
ЦІ деталі до останнього часу виготовлялися із 
звичайного сортового прокату, їх доводилося 
спочатку кувати у спеціальних установках, а 
потім обробляти на токарних і шліфувальних 
верстатах.

Спеціалісти підприємства в співдружності а 
ученими створили до потужного прокатного 
стана «550» профільні валки. Тепер з агрегату 
сходять заготовки, які мають форму майже 
готових виробів. На обробку осей витрачає
ться вдвоє менше часу, ніж раніше. Продук
тивність праці ковалів зросла на 40 процентів. 
На кожній деталі економиться по 6 кілограмів 
металу.

(РАТАУ),

• «БВП» — друг здоров’я
Бар’єром для пилу, парн і газів служить но

ва чудова установка «БВП». Свою назву вона 
дістала від слів «Барботажно-вихровий пило
вловлювач».

Новий апарат, створений московськими вина
хідниками, має бак з лабіринтними перего
родками і бачок-шламовіддільпик, які з’єд
нані переточними трубами. Перед пуском уста
новка заповнюється водою або спеціальною рі
диною. За допомогою вентилятора повітря 
проходить через лабіринтний канал, захоплюю
чи з собою рідину. При цьому утворюється 
зигзагоподібні рідинні завіси, з допомогою 
яких здійснюється очищення повітря.

«БВП» вже встиг показати себе з найкращо
го боку в різних галузях техніки.

• Електронний кресляр
Радянські вчені та інженери створили новий 

електронний графічний пристрій — ДГУ-2. Він 
призначений для автоматичного нанесення 
графіків і символів на звичайні рулонні папе
рові носії, що надходять від цифрових обчис
лювальних машин, а також від перфострічко* 
вих фотозчитуючих апаратів.

Пристрій виконує і функції автоматичного 
кресляра, забезпечує побудову машинобудівних 
1 будівних креслень середньої складності.

• Автомати-пакувальники
Фасувально-пакувальні автомати створила 

група вчених Каунаського політехнічного інс
титуту.

Поліеетнленову плівку автомати перетворю
ють в пакет потрібної величини, вони дозують 
і вкладають у пакет розфасований товар вагою 
від п’яти грамів до п'яти кілограмів, заклею
ють пакет І друкують на ньому етикетку. За 
годину автомат може випустити від трьох до 
шести тисяч таких пакетів. З його допомогою 
можна розфасовувати і пакувати сипкі про
дукти ,а також масло, сир, м’ясний фарш, 
овочеві і ягідні пасти й пюре, рідини.

(РАТАУ).

відмічено понад тисячу 
малій, більша частина 
ми. Розподіл «гарячих 
Землі півсфері нашого 
мірний.' Максимальна 
Морі Спокою, мінімум — західніше Моря Достат
ку. Співставленая з іншими спостережними дани
ми дає підстави інтерпретувати «гарячі плями», як 
нагромадження каміння або каміння 1 дрібних 
кратерів.

Відмітимо коротко деякі результати досліджень 
зразків місячного грунту, з якими порівнюються 
аналізи зразків, доставлених «Луноіо-Ю». В пер
шу чергу, природно, необхідно порівняти хімічний 
і мінералогічний склади, а також дати вікову 
оцінку на основі аналізу поширення ізотопів. Час, 
що минув після формування кристалічного камін
ня із Моря Спокою. виявився близьким до 3,7 
мільярда років. Мабуть, свідки більш древнього 
періоду історії Місяця є на його «материкових» 
районах. Аналіз місячного пилу І брекчії (зце
ментовані уламки різних порід) показує, що їх вік 
досягає 4,6 — 4,7 мільярда років. Зразки криста
лічного каміння із Океану Бур виявились по суті 
молодшими: їх вік «ледве досягнув» 1,7 — 2,7 
мільярда років.

Цікаво порівняти мікроскопічний аналіз місячно
го пилу. Проведений аналіз одержаних зразків 
виявив склоподібні частки різної форми. Серед .них 
— по-різному пофарбовані скляні кульки діамет-

< ■,&"*****.

' г?

7~

НА ЗЕМЛ

МІСЯЧНА

ром 10 — 20 мікрон, приблизно такого ж розмі 
ру циліндричні частки з округлими краями і дріб
ненькими осколками. Хімічний аналіз показав, що 
ці частки складаються з окисів кремнію, алюмі
нію, кальцію, а також окисів магнію, заліза 1 ін. 
В залежності від співвідношення окисів, змінює
ться характер забарвлення: трапляються світлі то
ни, зелені, оранжеві, коричневі, червоні 1 темпі.

Зрідка трапляються темносниі, дуже прозорі. 
Відповідно змінювалась питома вага і показник 
заломлення. Так, наприклад, світлі кульки мали 
питому вагу не більше 2,6 грама на кубічний 
сантиметр, а показник заломлення змінювався від 
1,40 до 1,60. Дуже темні кульки мали питому вагу 
в межах 3,1 — 3,3 грама на кубічний сантиметр, а 
показник заломлення близько 1,75.

Інтерференційний аналіз показав, що скляні 
кульки мають строго сферичну форму. Очевидно,

що в процесі формування такі кульки не повинні 
були зазнавати несиметричних підсилень.

Отже, вони були викинуті із основного склопо
дібного розплаву у вигляді краплинок і застигали 
на льоту лише під дією сили поверхневого натяг
нення.

Зрідка на поверхні кульок зустрічаються тріщи
ни — результат ударів більш дрібніших часток, які 
літають з великою швидкістю. Аналіз за допомо
гою електронного мікроскопа дозволив виявити па 
поверхні кульок мікрократери з складною формою 
дна і круглими валами.

Цікаво, що інтерференційна картина циліндрич
них часток свідчить про наявність в них двох оп
тичних центрів. : _ -

Напевно, така частка в польоті розпадалася на 
дві краплі, але охолоджувалась раніше, ніж за
вершувався процес розпаду.

Важливе значення матиме зіставлення оптичних 
характеристик зразків з’даними, одержаними па 
земних обсерваторіях. Ліона йде про відбивну влас- 
тивість місячної поверхні, її залежність від кутів 
падіння і відбивання світла і кута між площиною 
падіння і відбиття, спектрально-поляризаційних 
характеристик відбитого світла.

Для Моря Достатку як і для переважної части
ни місячної поверхні, ці дані одержані лише з 
Землі і, таким чином, характеризують середні 
значення цих величин, які відносяться до площі в 
десятки квадратних кілометрів. Лабораторні до
слідження дозволяють виявляти й інші важливі 
параметри. Так, наприклад, нагрівання зразків з 
Моря Спокою в вакуумі або в інертному газі іс
тотно змінювало їх альбедо і розподіл енергії в 
спектрі відбитого світла. Вже при нагріванні до 
200 — 250 градусів Ц ці зміни стають істотними. 
.Можливе припущення, що грунт, звідки взяті 
зразки, з часу відкладання не піддавався такому 
розігріванню. • _ ... .

Багато проблем буде вирішено шляхом зіставлен
ня характеристик зразків місячного грунту, взятих 
на різних ділянках ного поверхні. Радянська авто
матична станція «Луна-16» відкриває нову сторін
ку в історії пізнання Місяця й інших тіл нашої 
Сонячної системи. •Юрій ліпськии, 

професор, доктор фізикогматема- 
тичних наук, завідуючий відділом 
фізики Місяця і планет Державно
го. астрономічного інституту 
ім. Штенберга, .-

-Ж

Над проблемами радянського тракторобудування, розробкою нових ма-
шин, удосконаленням існуючих трудяться вчені, інженери і конструктори 
Державного союзного науково-дослідного тракторного інституту ПАТІ (Мо
сква). Тільки за роки нинішньої п’ятирічки інститут разом із заводами 
запровадив у практику тракторобудування понад 160 різних проектів.

Головне завдання ПАТІ на сьогодні —- підвищення потужності, економіч
ності машин. їх уніфікація, поліпшення умов праці механізатора. До на
ступного XXIV з’їзду КПРС колектив інституту розробить 1 виготовить 
декілька нових тракторних двигунів підвищеної потужності, випробує і 
удосконалить трактор Т-150, який повинен прийти на зміну широко відомо
му ДТ-75. Він значно потужніший свого попередника І на 70 процентів про
дуктивніший його.

На знімку: співробітники інституту випробовують на прохідність експе
риментальні зразки нових вітчизняних тракторів.

Фото Е. ЕТТІНГЕРА. АПН.
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0ШИЕЯІЕШИ І «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня ім, Г. М. Димитрова, обласною управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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МІКРОЗОНДВИВЧАЄ СЕРЦЕ
Доцент кафедри терапії 

медичного факультету Віль
нюського державного уні
верситету ІОозас Ругснюс 
у співдружності з . співро
бітниками інституту хімії 1 
хімічної технології Акаде
мії наук Литовської РСР і 
математиками Вільнюського 
університету створив 'оригі
нальний мікрозонд і запро
понував новий спосіб Фонду
вання серця для визначення : 
уроджених пороків. *" 
зонда дозволяють 
його у вену через 
медичної голки. Це 
ло дану операцію

Розміри 
вйодиги 

ОТЙІр ВІД 
спрости* 

... .. . ___ ..... і скоро
тило час проведення її до 
15—20 хвилин замість - де
кількох годин за старим ме
тодом. Тепер відпала необ
хідність у наркозі і рентге
ні для спостереження за ру
хом зонда.

ІІа знімку: доктор медпч- 
них наук Юозас Ругснюс у 
своїй лабораторії; внизу ■— 
зонд конструкції IO. Pyre- 
піоса для внутрішньоссрце- 
внх досліджень.

Фото А. Бразайтиса. АПН.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 19 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті, (К). 11.10 — Худож
ній фільм «Особисто відомий». 
(К). 12.55 — Телефільм «Квіти 
запізнілі». (Кіровоград«), 16.00 
— Келенгруй — «Гороховий 
прутик». Лялькова вистава. 
(Львів). 16.50 — Республікан
ська фізико-математична шко
ла. (К). 17.20 — «Паростки ко
лективної ниви». (К). 17.45 — 

. Телевісті. (К)_. 18.05 — Для
школярів. Телеагентство «Піо
нерів». (Харків). 18.30 — Між
народна програма. (М). 19.00— 
Концерт. (Ужгород). 19.30 — 
«Каховський плацд а р м». 
(Херсон). 20.00 — Чемпіонат 
СРСР з футбола «Динамо» 
(К) — «Зеніт» (Ленінград). 
Другий тайм. (К). 20.45 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.16 — 
Рішення липневого Пленуму 
ЦК КПРС — у життя. «Татар- 
бунарська осінь». (Одеса), 
22.00 — Телефільм «Квіти за- 
пізпілі». (Кіровоград).

про Сірано». «Кіровоград)«
17.30 — Для школярів. «Ви
вчаємо цивільну оборону». (К). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 —

. Телефільм. (Кіровоград). 18.20 
— Інформаційна п р о г р а м а 
«День за днем». (Кіровоград).
18.30 — Ленінський універси
тет мільйонів. (М). 19.00 —
Програма «Час». (М). 19.30 — 
Пучіні — «Тоска». Спектакль 
Одеського державного акаде» 
мічного театру опери та бале
ту. (К). 22.00 — Світ соціаліз
му. (ЛІ). 22.20 — Українсько
кольорове телебачення. «Ми— 
Харків». 23.00 — Спорт за тнж« 
день. (М). 23.30 — Телевіс-
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА, 18.05 - 
Для ДОШКІЛЬНИКІВ 1 молодших 

про звіряту —
Для ДОШКІЛЬНИКІВ 
школярів. Дітям 
(Ленінград).

ВІВТОРОК, 20 жовтня, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.10 — Теле
фільм «Те далеке озеро», (К). 
11.35 —■ Шкільний екран. Фі
зика для учнів 6 класу. «По
няття про масу тіла». (К). 
)2.00 — Кіножурнал. (К). 12.15 
•— «Велика рідня» — телена
рис. (К). 12.45 — Новини. (М). 
12,50 — Телефільм «Балада

21 ........ .........
ПРОГРАМА. 11.00 

Телефільм. (К). 11.35— Шкіль
ний скрап. Історія для учнів 
5 класу. «В країні пірамід», 
Культура стародавнього Єгиц» 
ту. (К). 12.10 - Телефільм
«Здраствуйте, наші таги», 
(Кіровоград). 17.00 — Населен« 
ню про цивільну оборону, 
«Протипожежні заходи при 
загрозі атомного нападу». (Кі
ровоград). 17.40 — Телевісті, 
(К). 18.00 — Ліультфільм. (К), 
<3.10 — Назустріч XXIV з’їзду 
КПРС. «Обрії пошуку», (Уж
город), 18.30 — Дні башкирі 
ської літератури на Україні, 
(К). 19.00 — Кубок володарів 
Кубку європейських країн з 
футбола. ЦСКА — (Болгарія) 
— «Чслсі» (Англія). 20.45 -» 
Програма «Час». (М). 21.00—* 
Художній фільм «Перший 
кур’єр». (М). 22.45 - «00н4 
чверть віку». (М). 23.15 - КцГ'%- 
мерні печори. Концерт. (М/, 
23.45 Телевісті. (К).

СЕРЕДА, 
ПЕРША “ жовтня

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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