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За успіхи, досягнуті трудящими

Сі ЧИЯ

Місту міста у виконанні завдань п'ятиріч

ці ИКОЯ ЦС В У—
орден

Трудового 1
Червоного
Прапора

ного плану по розвитку промисло

вого виробництва, Президія Вер

ховної Ради СРСР нагородила міс

то Миколаїв Орденом Трудового 

Червоного Прапора.

І

В жовтні минулого року черговий 
Пленум Центрального Комітету КП 
України розглянув питання про стан 
і заходи по дальшому поліпшенню 
капітального будівництва в республі
ці. Увага, яку партія приділяє роз
витку цієї галузі народного госпо
дарства, свідчить про величезне зна
чення праці будівельників.

На Кіровоградщині є чимала кіль
кість будівельних організацій. Протя
гом минулої п’ятирічки вони ввели 
в дію основних фондів на суму понад 
600 мільйонів карбованців.

Значно зросли обсяги капітальних 
вкладень в сільське будівництво. 
Крім державних коштів, на розши
рення виробничої сільськогосподар
ської бази, поліпшення житлових І 
культурно-побутових умов сільських 
трудівників колгоспи області виділи
ли близько 300 мільйонів карбован
ців.

Зростання капітальних вкладень 
обумовило значний ріст обсягу ро
біт, які виконуються будівельними і 
монтажними організаціями області. 
За п’ятирічку вони виконали буді
вельно-монтажних робіт на суму 600 
з лишком мільйонів карбованців. 
Виконання такого значного обсягу 
робіт стало можливим завдяки ін
дустріалізації будівництва, значного 
зростання механоозброєності, по
ліпшенню організації праці будівель
ників і монтажників. Продуктивність 
праці в капітальному будівництві за 
п’ятирічку зросла на 35 процентів.

Внаслідок самовідданої праці ко
лективів будівельних і монтажних 
організацій до ладу діючих стали 30 

. нових підприємств і комплексів. Се
ред них — Михайлівський і Морозів- 
ський вуглерозрізи загальною по
тужністю 3,25 мільйона тонн вугілля 
на рік, виробничі площі Олександ
рійського заводу підйомно-тран
спортного устаткування, Капустян- 
ський щебеневий завод потужністю 
550 тисяч кубометрів щебеню на рік, 
ремонтні заводи в містах Олександ
рії і Кіровограді, комбікормовий за
вод, елеватор для переробки і збе- 

: рігання зерна, Сагайдацька птахо- 
і фабрика, 29 підприємств і цехів лег

кої і харчової промисловості та ба
гато інших промислових об’єктів.

Збільшено потужності Маловис-

Сьогоднішня наша розмова — про 
капітальне будівництво на Кірово- 
градіцині, про славні діла тридцяти- я 
тисячного загону будівельників, чиї 
невтомні руки споруджують нові 
підприємства, культосвітні заклади, 
лікарні, житлові будинки...

кіаського, Перегонівського, Новоук- 
раїнського цукроьих заводів, кірово
градського заводу «Червона зірка», 
слійжиркомбінату, тракторних гідро
агрегатів, м'ясокомбінату, Олек
сандрійського електромеханічного 
заводу та інших. Будується ряд но
вих підприємств: в Кіровограді — 
чавуноливарний завод і завод куль
кових ручок, і т. ін.

Значний вклад у виконання завдань 
п’ятирічки по будівництву внесли ко
лективи будівельно-монтажного уп
равління № 37 тресту «Дніпровод- 
буд», спеціалізованого управління 
№ 2 тресту «Дніпроспецбуд», меха
нізованої колони № 7 тресту «При- 
морськсільелектромережбуд» та ін
ші, які успішно виконали свою п’я
тирічку. Великих успіхів добився ко
лектив будівельного управління № 1 
тресту «Кіровоградсільбуд». Зараз 
тут п’ятнадцять бригад працюють в 
рахунок 1972 року.

Велике будівництво ведеться в 
сільській місцевості. В колгоспах і 
радгоспах області за п’ятирічку по
будовано і введено в дію 1436 тва
ринницьких приміщень на 399 тисяч 
голів худоби, 329 пташників на 2816 
тисяч штук птиці, зерносховища, ре
монтні майстерні та інші приміщен
ня. Це створило сприятливі умови 
для спеціалізації господарств.

За роки, що минули після XXIII 
з’їзду партії, за кошти колгоспів у 
селах області побудовано і введено 
в дію 158 шкіл на 31,7 тисячі учнів
ських місць, 266 дитячих садків і 
ясел на 12,6 тисячі місць, 208 клубів 
і будинків культури на 59 тисяч 
місць, 906 житлових будинків загаль
ною площею 59 тисяч квадратних 
метрів. Крім того, за кошти колгосп
ників і сільської інтелігенції побудо
вано 15104 житлових будинки. Під
приємства міжколгоспбудів за п’яти
річку виробили для сільського бу
дівництва 520 мільйонів штук цегли, 
106 тисяч кубометрів залізобетонних 
виробів, 1512 тисяч кубометрів ка
м’яно-щебеневої продукції.

В області здійснено великий обсяг 
житлового будівництва. За роки п’я
тирічки за рахунок централізованих і 
нецентралізованих капіталовкладень 
та кошти житлово-будівельних коопе
ративів побудовано 814 тисяч квад
ратних метрів житла. За цей же пе
ріод за державні кошти збудовано 
шкіл на 9,9 тисячі учнівських місць, 
дитячих дошкільних закладів на 5,1 
тисячі місць, лікарень на 763 ліжка.

Серед будівельників більшість — 
це молодь. їхніми руками створю
ється нова краса, нова радість для 
людей. Зараз вони всі сили і вміння 
віддають, щоб виконати зобов’язан
ня, взяті на честь XXIV з'їзду КПРС 
і XXIV з’їзду КП України.

Балхашськнй ордена Леніна гіріїичо-мсталургійннїі комбінат — флагман кольорової мета
лургії Радянського Союзу.

На комбінаті в цеху безперервної ротливки безнпсневої міді закінчується встановлення 
електронної обчислювальної ліаіиннн «Марс-200*. З введенням її в дію контроль і ре.ьвм 
ряду технологічних процесів буде автомаги.гованніі. Не набагато поліпшить якість випущеної 
продукції.

На знімку: інженер но автоматизації Вячеслав Єпсєєв і бригадир плавильників Сергій По- 
комарьов ведуть налагодження вузлів машини.

Фото І. БУДНІ ЧЕВА. (АПН).

ЩЕ ОДИН ВЕЛИКИЙ
КРОК ПО ШЛЯХУ
ДО КОМУНІЗМУ
ЗАРУБІЖНА ПРЕСА ПРО НОВОРІЧНИЙ ВИСТУП ТОВАРИША Я. І. ЕРЕЖНСЕА

Виступ товариша Л. І. Брежнєва по те
лебаченню і радіо з новорічним поздо
ровленням радянському народові ви
кликав великий інтерес і відгуки В світі. 
Про цей виступ повідомили у своїх пе
редачах радіо- і телевізійні станції всьо
го світу, він дістав широке відображення 
на сторінках преси.

На світову громадськість величезне 
враження справили слова Л. І. Брежнєва 
про перемоги і звершення в комуністич
ному будівництві, про зміцнення і роз
виток світової системи соціалізму.
З найважливішим інтересом і задоволен
ням зустрінуто виступ Л. І. Брежнєва в 
соціалістичних країнах. Його дружні 
поздоровлення народам братніх країн 
соціалізму дістали найпалкіший відгук.

Польське радіо і телебачення, пові
домляючи про виступ Л. І. Брежнєва, 
виділяють його слова про визначні до
сягнення радянського народу, який з оп
тимізмом вступає в новий рік, що зна
менує початок нової п'ятирічки, рік 
XXIV з’їзду КПРС.

Газети Болгарії підкреслюють, що в 
1970 році Радянська країна добилась но
вих видатних успіхів у розвитку економі
ки, культури, у підвищенні добробуту 
радянського народу і зробила ще один 
великий крок по шляху до комунізму.

Чехословацьке радіо, викладаючи у 
своїх передачах новорічний виступ Л. і. 
Брежнєва, підкреслює, що як ніколи 
міцні міжнародні позиції Радянського 
Союлу, високий його авторитет в усьому 
світі. «У вірності ленінським заповітам, 
у керівництві Комуністичної партії — на
дійна гарантія нових великих перемог», 
— наводить радіо ЧССР слова Л. І. 
Брежнєва.

Газети НДР, які вийшли у святковому 
оформленні, опублікували новорічний 
виступ Л. І. Брежнєва по телебаченню і 
радіо. Газети виділяють його слова про 
міцність міжнародних позицій Радян
ського Союзу.

Вони підкреслюють таксж заяву Л. 1. 
Брежнєва про те, що радянська зовніш
ня політика спрямована на зміцнення і
розвиток світової системи соціалізму, 
згуртування всіх антиімперіалістичних 
сип.

Західні інформаційні агентства і газе
ти приділяють виступові Л. І. Брежнева 
велику увагу, наводячи його слова про 
успішні підсумки минулого року і широ
кі перспективи розвитку в усіх сферах 
життя у Радянському Союзі на 1971 рік.

Західні оглядачі зазначають, що Ра
дянський Союз досяг великих успіхів у 
галузі зовнішньої політики і має намір і 
далі проводити політику миру. Агенте гео 
Рейтер підкреслює слова Л. І. Брежнєва 
про те, що «як ніколи міцні міжнародні 
позиції Радянського Союзу». Агентство 
Франс Пресс наводить також те місце 
з виступу, де говориться, що в 1970 році 
«підвищились добробут і культура наро
ду. Набрала дальшого розвитку соціаліс- в 
тична демократія».

(ІАРС).
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Чернівецька професійно-технічна школа три
котажників готує помічників майстрів та ви
сококваліфікованих робітників для трикотаж
ної промисловості, які працюють на різних 
підприємствах республіки.

На фото: учениця школи комсомолка Ніна 
Лязогуб проходить виробничу практику на 
Чернівецькій трикотажній фабриці № і.

Фото І. СВЕРИЛИ. 
(Фотохроніка РАТАУ),

„Молодий комунар“
б січня 1971 року,

Вийшло в Атлантику та Індійський океан 
науково-дослідне судно «Изумруд». Це — ди- 
зсль-електрохід, призначений для комплексних 
випробувань суднової техніки, матеріалів і за
собів захисту їх від корозії. Ното довжина — 
близько 100 метрів, ширина — 14. водотоннаж
ність — 6170 тонн, швидкість — 13,7 вузла. 
Новий корабель науки дасть можливість вести 
роботи на просторах світового океану, вклю
чаючи його північні і тропічні широти. В ла
бораторіях плавучого інституту—найновіші при
лади, різноманітна вимірювальна апаратура.

Свій рейс у простори океанів учасники екс
педиції на «Изумруде» присвячують XXIV 
з'їздові КПРС.

На фото: науково-дослідне судпосИзумруд», 
Фото К. ДУДЧЕНКА.

(Фотохроніка РАТАУ).

У ЦЕНТРІ села Піщаний 
Брід розміщений не

великий будинок, оточений 
стрункими деревами. Це — 
сільська бібліотека. Заві
дує нею Галина Єфремівна 
Вірим — фахівець із спе
ціальною освітою, закохана 
в свою роботу людина.

Жителі Піщаного Броду 
добре знають дорогу сю
ди, охоче користуються лі
тературою. Бібліотекарі 
дбають про підвищення 
політичного і культурного 
рівня трудівників села, 
зміцнення зв’язків з кол
госпним виробництвом. Цим 
завданням підпорядкована 
певна система форм і ме
тодів роботи з читачами, 
що передбачає активне ви
користання книжкового 
фонду шляхом всебічного і 
цілеспрямованого його роз
криття: добір книг, необ
хідних для гармонійного 
розвитку особи, форму
вання її комуністичного сві
тогляду, збільшення обсягу 
масової роботи тощо.

У зв'язку з цим бібліотекарі 
почали частіше звертатися до 
технічних засобів, використан
ня яких допомагає урізнома
нітнювати методи впливу на 
відвідувачів, поліпшувати об
слуговування читачів, робить 
більш продуктивною працю 
бібліотекаря, А це примусило 
працівників бібліотеки по-сер- 
йозиому зайнятися комплекту
ванням фонду діафільмів ' і 
грампластинок.

Тут зібрано фонотеку, 
яка налічує 50 пластинок та 
матеріали звукового жур
налу «Кругозор» за три 
роки,

На кожну грампластинку 
та звукозапис журналу ви
писано картки, які систе
матизовано за такими роз
ділами: «Він і тепер живі
ший всіх живих», «Спогади 
соратників про В. І. Лені
на», «Улюблені музичні 
твори В. І. Леніна», «В зву
кову книгу про комсомол», 
«Про музику і музикантів», 
«Естрада планети» та інше.

Діатека нараховує по
над 120 діафільмів. Провід
на місце в ній займає ле-

нінська тематика, діафіль
ми на допомогу політичній 
освіті, по мистецтву тощо.

В розпорядженні бібліо
теки епідіаскоп, фільмоскоп, 
електропрогравач, магніто
ла «Лайла».

Надійним помічником 
бібліотекаря став магніто
фон. За допомогою його 
створено звуковий «Кален- 
дар-літопис ленінської спад
щини». Він знайомить чита
чів із записаними на маг
нітофонну плівку бесідами 
по творах В. І. Леніна.

Бесіди на ленінську те
матику тут відбуваються 
щотижня.

ДЕСЯТОК 
ПРОФЕСІЙ 
ОДНОГО 
МАГНІТОФОНА
З ДОСВІДУ 
ВИКОРИСТАННЯ 
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
В РОБОТІ 
ПІЩАНОБРІДСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

Молоді, наприклад, ад
ресувалась бесіда, яку про
вела Г. Є. Вірич — «Вони 
знали вождя». Цей захід 
супроводжувався також по
казом діафільму про со
ратників В. І, Леніна.

В іншому випадку магні
тофон стає помічником у 
вихованні культури читан
ня. Він допомагає читачам 
знайомитись з основами 
бібліотечно « бібліографіч
них знань, проводити бесі
ди про те, як самостійно 
підібрати літературу з пев
ного питання, розшукати 
необхідну працю В. І. Ле
ніна в п’ятому і четвертому 

зібраннях творів вождя, 
користуватися каталогами, 
картотеками, бібліографіч
ними покажчиками.

Використовується магні
тофон і як екскурсовод — 
знайомить читачів з поряд
ком розміщення фонду, 
звертає увагу на виставки 
й тематичні полиці, і як ін
форматор, Що повідом
ляє про надходження до 
бібліотеки нових книжок.

Магнітофонний запис роз
криває зміст краєзнавчого 
кутка «Славний літопис мо
го коаю». Користуючись ці
єю бесідою, читачі знайом
ляться не тільки з історією 
села, а й з літературою, 
яка висвітлює минуле, су
часне й майбутнє Піщаного 
Броду.

В кабінеті політичної освіти, 
який функціонує при бібліоте
ці, зібрано значну кількість діа
фільмів. наочних посібників на 
допомогу вивчаючим основи 
марксистсько-ленінської теорії, 
актуальні проблеми сучасності, 
політичну економію, історію 
КПРС. Ці матеріали широко 
використовують пропагандисти 
системи партійної і комсомоль
ської політичної освіти, а 
також слухачі її.

Так. на занятті, присвячено
му темі «Засновник першої в 
світі соціалістичної держави», 
присутні прослухали грамза
пис промови В. 1. Леніна «Що 
таке Радянська влада», поди
вились діафільми «Лепін . в 
Кремлі», «Ленін в Москві», 
почули улюблені пісні Ілліча.

Для тих, хто вивчає полі
тичну економію бібліотека 
придбала діафільми «То
варне виробництво при ка
піталізмі», «Господарський 
розрахунок і рентабель
ність», а для тих, хто вив
чає основи політичних 
знань, — «Як розвивається 
суспільство», «Від соціаліз
му до комунізму», «Світо
ва система соціалізму» та 
інші.

Великі можливості від
криває використання тех
нічних засобів і в пропа
ганді сільськогосподар
ських знань, і не тільки під 
час читацьких конференцій. 
На книжкових виставках, 
тематичних полицях на

сільськогосподарську те/лу | 
поряд з книгами й періо, І 
дикою експонуються наяви; І 
діафільми по темі вистав. | 
КИ. р/

Спеціалісти сільського 
господарства роблять огдя. 
ди нової літератури з пев. 
них питань сільського гос. 
подарства, записуються н» 
плівку.

Побачивши, що читачі зу. 
пинилися біля тематично! 
полиці з новими книгами, 
бібліотекар включає запис, 
Поради з уст спеціаліста 
сільського господарства 
звучать переконливо, при- 
мушують читачів уважніше 
переглянути книги і підіб
рати найнеобхідніше.

Особливого значення на
буває магнітофон, програ- 
вач, епідіаскоп для есте- 
тичного виховання, підви
щення музичної культури 
читачів і, особливо, молоді.

У бібліотеці стало прави
лом проводити літературно- 
музичні години.

Під час проведення таких 
годин юнаки й дівчата слу
хають цікаві грамзаписи, 
переглядають діафільми, 
супроводжувані комента
рями фахівця.

Теми літературно-музич
них годин дуже різноманіт
ні: «Ленін і музика», «Лі- 
тература в житті Леніна», 
проводились літературні го
дини, присвячені І. К. Тобі- 
левичу, М. Л. Кропивниць- 
кому, композиторові
О. Пахмутовій та ін.

Використання технічних 
засобів дає змогу знайоми
ти з книгою значно ширшу 
аудиторію, ніж це могла б 
зробити бібліотека без них. 
Запис на магнітофоні мож
на повторювати стільки ра
зів, скільки це потрібно, а 
бібліотекар має більше ча
су на поглиблену індивіду
альну роботу з читачами, 
на керівництво читанням.

Ю. ЛАЖИТНЄВА, 
методист обласної біб
ліотеки імені Н. К. 
Крупської.

УНІВЕРСИТЕТИ

>рВОЇ СПРАВИ, вчинки, навіть почуття 
ми часто звіряємо з Володимиром 

Іллічем Леніним. А як думав наш Ілліч, 
а яке рішення прийняв би він в тому чи 
іншому випадку? Ілліч був звичайною 
людиною, і вислів Маркса «Ніщо люд
ське не чуже мені» повністю стосується 
і Володимира Ілліча.

Як пригадував В. А. Карпінський, Во
лодимир Ілліч був комуністом не лише 
за своїми ідеями, за своєю громад
ською діяльністю, але й у приватному 
житті, в побуті, був прообразом тих 
досконалих людей, які будуть жити в 
комуністичному суспільстві.

Сьогодні ми звертаємось до Ілліча з 
роздумами про близькі взаємини. Во
лодимир Ілліч і в цьому питанні висло
вив свою точку зору, обгрунтував її з 
позицій пролетарської, комуністичної 
моралі.

Пригадайте сцену з п’єси Миколи 
Погодіна «Кремлівські куранти». Воло
димир Ілліч пізно увечері, прогулю
ючись вулицями Москви після важкого 
трудового дня, зустрічає свого знайо
мого робітника Рибакова.

«Ленін. Ідемо разом гуляти, товари
шу Рибаков. (Повільно йдуть). Час у нас 
жорстокий, страшний, тепер ніби і не 
до кохання, але ви не бійтесь... Кохай
те собі на здоров’я, коли це трапилось, 
Тільки я вам хочу дати одну пораду. Ви 
не намагайтесь по-новому кохати, 
хайте по-старому, 
Чув я про ці нові 
крім неподобств і 
не виходить».

Може, ці роздуми 
дише результатом творчої уяви . ..
задля ситуативної зав’язки? Ill, Ще задові о

Ко- 
товаришу Рыбаков, 

стосунки. Поки що, 
розбещеності, нічого

Володимира Ілліча в; 
драматурга

ТРУДОВИЙ СТАРТ П’ЯТИРІЧКИ

ПЕРШИЙ ПОНАДПЛАНОВИЙ МЕТАЛ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК. 2. (РАТАУ). 

В хвилини, коли Генеральний секре
тар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв звер
нувся по телебаченню і радіо до ра
дянського народу з новорічним по
здоровленням, на найстарішому в 
Придніпров’ї заводі імені Пстров- 
ського спалахнула п нічному небі 
заграва. Це на 5-й домні бригада 
молодого майстра Анатолія Трофі- 
мова видала першу плавку 1971 ро
ку. Успішно впровадивши прогресив
ну технологію форсування ходу печі, 
передовий колектив записав на 
свій рахунок майже 209 топи чавуну 
понад завдання.

Добре попрацювали на сусідніх 
агрегатах бригади, очолювані май-

страми Едуардом Котлевичем, 
Олександром Літманом і Юрієм 
Іванчепком. Доменщики лише за 
1 січня дали 800 тонн додаткової 
продукції

Упевнений старт з початку нової 
п’ятирічки взяли і багато бригад 
сталеплавильників. У конверторному 
цеху зміна майстра Юхима Рахісте- 
ра за день провела 27 великовагових 
плавок і одержала понад 80 тонн 
надпланового металу. Відзначилися 
також сталевари Іван Кудін, Олек
сандр Бондаренко і Олександр Сав- 
ченко, які обслуговують 9-й велико
ваговий мартен. Усі плавки були 
випущені з випередженням графіка.

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

Видано додатково Іі)0 тони мнсожи 
якісної сталі.
Достроково завершивши анрой- 

ничу програму минулого року по 
всьому металургійному циклу, пет- 
ровці взялися до дня відкриття 
XXIV з’їзду КПРС виплавити лопач 
план 2,5 тисячі тонн чавуну, 3 тисячі 
тонн сталі і випустити 4 тисячі топи 
прокату. Своє зобов’язання прослав
лений колектив виконує з честю.

Потоком надпланового металу оз
наменували початок дев’ятої п’яти
річки металурги заводів Криворізь
кого імені Леніна, Дніпровською 
імені Дзсржинського та інших.

ЛЮДСЬКА
• . - А. .
до Жовтцевої революції В. І. Ленін вів бо
ротьбу за розуміння (і утвердження) всіма 
нової комуністичної моралі, розуміння кому
ністичних стосунків МІЖ жінкою і ЧОЛОВІКОМ 
всупереч буржуазній моралі, що грунтувалась 
на принципах купівлі і продажу. Ще в «Ма
ніфесті Комуністичної партії» К. Маркс І 
Ф. Енгельс писали, що буржуазія зірвала з 
сімейних стосунків її .твору шливо-сентимеїЬ. 
дальний покров і звела їх до чисто грошових 
стосунків, перетворила жінку в знаряддя ви
робництва. Тому, продовжували К. Маркс і 
Ф. Енгельс, мова йде якраз про те, щоб ска
сувати таке становище жінки, коли вона е 
тільки знаряддям виробництва.

У 1915 році Іннеса Арманд підготува
ла брошуру для робітниць, а якій, крім 
інших проблем, розглядала питання 
про нові взаємовідносини .між жінкою і

чоловіком. Ленін ознайомився із зміс
том роботи о рукопису і в листі до ав
тора від 17 січня 1915 року виклав свої 
думки на це питання.

Наведемо окремі місця з листа В, І. 
Леніна до І. Арманд:

«Дорогий дружеі План брошури ду
же раджу написати докладніше, Інакше 
надто багато чого не ясно. Одну думку 
повинен висловити вже зараз.

§ 3 — «вимогу (жіночу) свободи 
хання раджу зовсім викинути.

!'
а буржуазна вимога.

Справді, що Ви під нею розумієте? 
Що можна розуміти під цим?

1. Свободу від матеріальних (фінан
сових) розрахунків у справі кохання?

2. Геж від матеріальних турбот?
3. Від передсудів релігійних?
7. Від уз закону, суду і поліції?
8. Від серйозного в коханні?
9. Від дітородіння?
10. Свободу адюльтеру? і т. д.
Саме тому, що в сучасному суспіль

стві класи, найбільш говірливі, шумли
ві і «вгорівидні» розуміють під «сво
бодою кохання» №№ 8—10, саме тому 
це є не пролетарська, а буржуазна ви
мога.

Пролетаріатові найважливіші N<>N0 1_
2, і потім №№ 1—7, а це "
«свобода кохання».

Та на цьому розмова В. 
І, Арманд з даного питання 
кінченою.

Автор згаданої брошури

ко-

Це виходить дійсно не пролетарська,

власне не

1« Леніна з 
не була за-

н •»«■.цаної орошури не погоди
лась 3 думками Ілліча. А тому В І 
нін уже 24 січня 1915 року зно.у інше 
І. Арманд великого листа з наміром

все ж переконати її в невірному розу* 
мінні поняття «свободи кохання». В ньо
му, зокрема, знаходимо таке:

« авіть скороминуча пристрасть і І 
оВ язок «поетичніші і чистіші», ніж «по* 
цілунки без кохання» (пошлого і пои* 
ленького) подружжя. Так Ви пишете, І 
так збираєтесь писати в брошурі. Пре
красно. г

Чи логічне протиставлення? Поцілун
ки без кохання у пошлого подружжі 
гиУАш^3г^А&Н’ Гм треба протипоставч- 

но чи ч«?3 кохання подружнім... Дна* 
сько-Інтел^г» раще пРотиставити міщан- 
і брудний' Ш»юб“езЄЛ«оНС;',н ИЙ ПО“"^ 

циві-н°“у -Ха "%

рэ»о»«: 
лось торкатись лЛЛЛ1ЧУ ЗНОау Д°воДИ' 

в ті роки щ, ° Пита«Н"-культу %УЛ1І „ама?аедя г <Тсоретнків» ярол«; 
питання «вільного І!ЇО"ИОзомУ тракту»«’’ 
бачте, соромно внявгяЛ? ' пРО-іетарі4^' 
в| були Нібито ЛИШ« Ж ПО’’УТТЯ, що ВЛ»;’« 
г5 л,Щя оберіг^ и аа°РЯІ»ським ДОНС-К-- 
сунків між чоловікам1«! ц.НотлнвІсть. Час 
“!,3’рев°ліоційном№ ж,н*ами будуМ’Я’^ч
«Іжностей. Згідно 3’піроздумів. 
Орісю задовольнит««3 "Революційною»МО просто і незнано ЮябЛПу потРебУ тз« І 
ЛН. Теорія «СКЛЯНКИ* пгї* 8НПИТЬ СКЛЯНКУ 
Ж? Була взята нИя ™АН> ганьбила 
т^би^уазноТ мораті Вл°пкат 3 арсеналу 
турбувався, що Володимир Ілліч ’К*
соціальної дБсЖ КРаТнн Рад „е мак-* І 
модної ‘теорійк,,’^- могла «Іти за теЯ 

• «майбутнє нашої



“Молодий комунар“ січня 1971 року»

на

З епюр

М. ВІДЕНКО

ко-

дурня-

/

ВДЕСЯТЕ
З ТАКИМ ЖЕ УСПІХОМ!

ВЕСЕЛА
Щаслива пора наступила У 

дітвори. Разом з Новим роком 
прийшли до них зимові каніку
ли — час веселих ялинок і ціка
вих подорожей. Ці дванадцять 
днів часто називають великою і 
веселою перервою навчального 
року. Півріччя позаду’, а далі— 
друге, вирішальне. Ось чому, 
щоб діти добре відпочили, на
бралися нових сил, у нас тур
буються всі. На кіноекрани ви
йшли нові фільми для дітвори. 
Театри так склали репертуар на 
цю декаду, щоб він був цікавим 
і змістовним. На площах і в 
скверах виросли красуні-ялинки. 

будинках піонерів 
веселі новорічні ви

В клубах, 
проходять 
стави,

Існує в нас добра традиція —< 
в зимові канікули школярі від
правляються подорожувати. А 
куди? Сільську дітвору приваб
люють вогні великих міст, учні

ПЕРЕРВА
міських шкіл Від’їздять в сіль« 
ську місцевість, на поля, ц гаї. 
Протягом тижня представники 
Долннського та Новоукраїнсько- 
го районів побувають у Москві, 
Ленінграді. У захоплюючу подо
рож на зустріч з Новим роком 
вирушили на теплоході «Адмі
рал Нахімов» більше 200 юних 
кіровоградців. Вони ознайомля
ться з містами-героями Одесою 
і Севастополем, побувають на 
узбережжі Чорного моря, в Ял
ті, Сочі. Сухумі, Батумі. 400 
старшокласників разом з педа
гогами області заповнили ЗО 
грудня пагони незвичайного па
сажирського поїзда. Попереду— 
міста Калуга, Чернігів і мальов
ничі Карпати.

Зараз в області важко знайти 
середню або восьмирічну школу, 
яка б не підготувала до подо
рожей своїх вихованців. Складе
но маршрути одноденних походів

«Наш рідний край», нанесені на 
карти і розроблені плани район
них та міських зимових воєнізо
ваних ігор, готуються до «ви
садки» морського десанту юні 
моряки Свігловодської дитячої 
флотилії.

Так, як і влітку, будуть звуча
ти піонерські сурми. Багатьом 
школярам Кіровограда та Олек
сандрії трапилась нагода відпо
чивати в зимових піонерських 
таборах. Близько 5 тисяч хлоп
чиків І дівчаток будуть гостями 
в обласному Палаці піонерів І 
школярів. Учнів чекає весела і 
цікава програма свята: театра
лізовані вистави, концерти ху
дожньої самодіяльності та теат
ральних колективів, вечори ціка
вих І допитливих. Жовтенята й 
піонери зустрінуться з воїнами, 
які визволяли наше місто від 
німецько • фашистських загарб
ників.

Кожна школа, позашкільна ус
танова на час канікул прово
дить роботу з дітьми за місцем 
проживання.

Січневі канікули — краща по
ра для зимового спорту. В ці

дні обласна екскурсійно-турист
ська станція ДІОСШ № 2 у па0» 
ку «Перемога» організовує лиж
ні прогулянки, катання на ков- 
запах.

Поміряються силами і сприт
ністю на обласних змаганнях ви
хованці дитячо-юнацьких спор
тивних шкіл з баскетбола, (в 
Знам’янці), з волейбола та гім
настики (в Кіровограді), з руч
ного м'яча (в Олександрії), з 
класичної боротьби (в ІІовоук- 
раїнці), з настільного тспіса (в 
Долинці). Збірні команди облас. 
ті з кульової стрільби, кандида
ти в збірну України з гімнасти
ки та велоспорту виїдуть до Білої 
Церкви, Києва для підготовки 
та участі я XXV спартакіаді 
школярів республіки.

1 знову чутимуться голоси діт
вори «Шайбу! Шайбу!» на 
льодових полях Олександрії та 
Онуфріївни, де триватимуть по
єдинки юних хокеїстів...

Б. ХИЖНЯК, 
заступник завідуючого 
обласним відділом на
родної освіти.

ПОВНИТЬСЯ 
НАФТОВИЙ. ПОТІЙ

ЧЕРНІГІВ. (РАТАУ). Свердлопиня 
струдяться» без ВИХІДНИХ, і в перший 
день нового року І1О них з іцедрнх І ЛИ
СИНІ Піднято понад 22 тисячі тонн нафти. 
Колектив управління «чсрпігівнафто- 
газ» перевершив добове завдання, Змі- 

•• ни Б. М. Чухрая і II. А. Приходька за
писали в свій актив по сотні тонн над« 
планового палива.

Експлуатаційники починають рік на 
міцному фундаменті. За минуле п’яти
річчя вони потроїли видобування, нафти. 
Діє 200 свердловин. Дебіт їх високий. 
Нафтовий потік Чернігівщини, наростаю
чи, визначається в нинішньому році 
цифрою 8,2 мільйона тонн, що станови
тиме більше половини республікансько
го видобутку. Чернігівці, змагаючись з 
друзями з Татарії та Білорусії, пообі
цяли на честь XXIV з’їзду КПРС і 
XXIV з’їзду КП України відправити 
споживачам п’ять ешелонів нафти до
датково до квартального завдання.В НЕЗМІННОМУ СКЛАДІ

На два місяці раніше строку 
виконала п’ятирічний план ком
сомольсько-молодіжна бригада 
магазину кондитерських виробів 
«Ласунка». Магазин продав 
товарів на суму 2 мільйони 700 
тисяч карбованців.

— Нашому магазину 3 роки! 
Говорять, що три роки — це 
вік дитячий і що за цей час ні
чого особливого зробити не мож
на, — почала свою розповідь 
Світлана Марченко, секретар 
комсомольської організації
магазину «Ласунка». — Проте, 
на наш погляд, ця приказка не 
завжди виправдує себе. Тож 
зайдіть у наш магазин, візьміть 
в руки книгу скарг і пропози
цій. перегорніть сторінку за сто
рінкою, і ви відчуєте — ці роки 
для нашого комсомольсько-моло
діжного колективу не пройшли 
безслідно.

Так, доброю славою користує
ться не тільки о нашому місті, а 
й далеко за його межами мага
зин «Ласунка». Красиві душею, 
чисті серцем працюють у ньому 
дівчата-комсо.молкн. Чи не об
мовилась я. говорячи що про 
цей магазин добре слово ска
жуть і далеко за межами міста? 
НІ, саме так воно й є. Люди ба
гатьох національностей, приїжд
жі з різних міст Союзу та країн 
світг' залишили слова вдячності,

подяки цим працьовитим дівча, 
там. 1 те. що сказала Світлана,
— цс не похвальба, а законна 
гордість за свою бригаду, свою 
працю.

Слово з ділом у дівчат не роз
ходиться. І це не випадково, 
адже бригада ця особлива. В 
пій 10 чоловік, половина з них 
комсомольці. 1 коли ми говори
мо, що ця комсомольська група
— згуртований дружний колек
тив. надійна опора комітету 
комсомолу міста, — то це не 
просто слова. Адже бригада п 
незмінному складі працює з дня 
відкриття магазину.

— Коли розмова заходить про 
моїх дівчат. — розповідає заві
дуюча Н. Л. Береславська. — 
так, саме про моїх, бо за ці ро
ки вони стали для мене рідни
ми, близькими настільки, що п 

своєї праці без 
ніби то було 
перші комсо- 

нашого колек- 
по-комсомоль- 

пройшли вони.

не уявляю себе, 
них. В пам’яті, 
вчора, постають 
мольські збори 
типу. Емоційно, 
ському активно ._____ ____
По-діловому виступали дівчата. 
Я ж, не буду приховувати, тро
хи побоювалася, хвилювалася. 
Дівчата ж — вчорашні випуск
ниці технікуму: не мають ні до
свіду, ні виробничих навиків. 
Проте, вслуховуючись в їх ви
ступи, розуміла — такі не під-

ведуть. Запам’ятався виступ 
Люди Нерпової, нашого сьогод
нішнього переможця о змаганні 
на кращого по професії. Це во
на закликала дівчат:

— Працювати як-небудь по 
хочу! Працюймо так, щоб поку
пець завжди виходив з нашого 
магазину з покупками, а що най
головніше — задоволеним і вдяч
ним.

І дійсно, почали працювати 
так, як люди, які по-праву но
сять горде ім’я комсомольця. 
Через півтора року їх нагород
жено вимпелом обкому ЛКСМУ, 
Вимпел «За зразкову чистоту і 
відмінні' працю» висить на най
більш видному місці, і кожен, 
хто заходить у магазин, бачить: 
тут працюють по-комуністичпо- 
му, хоч бригада ше й не носить 
ім’я комуністичної.

Перше, що кидається у вічі, 
коли заходиш сюди, — ідеальна 
чистота, естетика торгівлі. Діп- 
чата не працюють за принци
пом: аби товари були, а поку
пець їх знайде і в тісноті, і при 
поганому освітленні. Цікавий 
Інтер’єр, вдале поєднання кольо
рів роблять приміщення магази
ну красивим і зручним. Розмі
щення товарів у магазині 
сприяв їх кращому показові, 
створює додаткові вигоди

покупця при їх виборі. Відчу
ваєш, що все тут спрямоване 
на задоволення потреб відвіду
вача.

— Наш прямий комсомоль
ський обов’язок — зробити пра
цю високопродуктивною, якіс
ною, творчою, а отже, цікавою 
і необхідною кожному, — про
довжує розмову Світлана.

Так, дівчата почувають себе 
повноправними членами робітни
чого колективу, вміюгь труди
тись І люблять свою професію. 
Але цього мало. Мало тому, що 
комсомол — передовий загін ра
дянської молоді 1 ставить пе
ред своїми членами підвищені 
вимоги. Ти добре працюєш, але 
ти повинен і розширювати свій 
кругозір, підвищувати свої знан
ня. Цю вимогу дівчата вважа
ють чи не найголовнішою у своє
му житті. Кожен член молодіж
ної бригади має спеціальну се
редню освіту. Ленінський залік 
склали своєчасно І організова
но: комсомольці готували допо
віді, писали реферати.

Організовані. по-комсомоль. 
ському бойові діпчата з «Ла
сунки» у всьому: труді, навчан
ні, комсомольських справах, від
починку. йдучи назустріч XXIV 
з’їздам КПРС і КП України, 
дівчата взяли підвищені зобов’я
зання, які успішно виконуються, 
беруть участь у змаганні за пра
во називатися бригадою імені 
XXIV з’їзду КПРС.

А. БАБАК.

СОЛОДНИИ ДАРУНОК
Другий імені Петровського цукро- 

комбінат по праву вважається од
ним з кращих серед підприємста 
Кіровоградського цукробурякотрес- 

виконав 
ще 7

ту. Колектив цукровиків 
планові завдання п'ятирічки 
листопада минулого року. Цьому 
сприяла велика організованість і тру
дова активність робітників і інженер
но-технічних працівників комбінату, 
серед яких заслуженою пошаною 
користуються робітники старшого по
коління О. В. Дмитрієв, А. Ф. Сатир, 
молоді виробничники Оля Опан^сен- 
ко, Олександр Савченко, Валентина 
Солод та багато інших.

Не □ порожніми руками зу
стріли його і цукровики, В перед
день Нового року вони виробили 
тисяча вісімсот шістдесяту тонну 
надпланового цукру.

Н. БУЙ ВОЛ.
. емт, Олександрівна.

при- 
На

Добра традиція існує в Кіровоградському державному музич
ному училищі. Колектив училища в кіпці кожного року прово
дить вечір, так званий «капустини». Це театралізовані виступи 
студентів, викладачів училища. Майже завжди вдалі пародії на 
злободенні теми життя учбового закладу, музичні жарти та 
експромти.

ЗО грудня вже минулого року відбувся ще один, десятий в істо
рії закладу «капустиик». Розпочали його студенти струнного 
відділу новорічною інтермедією. Жарти, сміх лунали зі сцени і, 
багаторазово підси.типшись, той сміх повторювався п залі.

Ллє пізніше почали «рубати капусту» основні сили групи, 
яка готувала вечір, сміх та оплески перетворювались в справж
ню бурю реготу та овацій. Інколи це заглушувало навіть слова 
«акторів». Коли ж шум стих, стало чути, що студенти піддають 
гострій критиці тс, що училище досі не має свого гуртожитку, не 
має їдальні та інше. Перепало і педагогам, і завгоспу, і нерадн- 
внм студентам.

Та найбільше захоплення викликав у глядачів ансамбль скри
палів «Три М: Міні, Міді, Максі»,

3 незадоволенням виходили із зали глядачі, бо надто вито 
швидко пролетіла та година. Щоправда, старожили училища 
кажуть, що цей «капустник»» був не найкращим. В свій час 
ставились і кращі. Та все ж 1 цей був чудовим.' На відміну 
від усіх училищних вечорів, «капустиик» готується і студентами, 
і педагогами. В підготовці цього брали активну участь викладач 
сольфеджіо, член комітету комсомолу Ніна Ромах педагог муз- 
училнщл Кім Олександрович Шугенко, студенти Наталка Дубі- 
на, Анатолій Медведев, Наталка Аидрієвська та інші.

Ось що важлнпо ще. Вечори такого плану — це одна з кра
щих форм відпочинку студентів. Тому підготовка до них про
ходить під постійним контролем комітету комсомолу училища.

1400 на 1ООО ■
1 січня цього року у кожен з 400 

дворів села Журавлинки Голованів- 
ського району надійшло 3—4 
мірники періодичних видань,
кожних 1000 чоловік населення тут 
передплачено 1400 примірників га
зет і журналів.

Завідує відділенням зв’язку у Жу- 
равлинці комсомолка Надія Сторчаг, 
Ще в юні роки вона уподобала собі 
професію зв’язківця,

Надя вміло пропагує пресу. 0 цьо
му їй добре допомагають П. Гуліда, 
М. Поліщук, В. Чернюк, Л. Моги» 
ненець.

Л. ПОЛІЩУК,
Головашвськнй район. 4

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Муз. А.Лазаревна 
Сл. А. Криворотька

— говорить Ілліч, — мене глибоко хвилює. 
Вона — частина революції. Якщо шкідливі 
явища буржуазного суспільства починають 
розповсюджуватись і на свіг революції. як 
широко розгалужені корені деяких смітних 
рослин, то краще виступити проти цього зав
часно».

Вождь революції з обуренням гово
рив:

«Я вважаю знамениту теорію «склян
ки води» зовсім не марксистською і 
більше того протисуспільною». І далі: 
«Певне, жадоба вимагає задоволення. 
Але хіба нормальна людина при нор
мальних умовах ляже на вулиці в боло
то і буде пить із калюжі? Або навіть із 
стакана, край якого заяложений десят
ками губ?» ~

Тепер нам зрозуміло, чому Володи
мир Ілпіч в розмові з Рибаковим радив 
«кохати по-старому». Та під цим він 
розумів не буржуазну теорію «вільно
го кохання», а все те краще у взаєми
нах між чоловіком і жінкою, що скла
лось у людей праці, у представників 
пролетаріату і революційної інтеліген
ції. Красу чистих почуттів кохання, но
сіями яких були широкі верстви трудя- 

тому,
сіями яких були широкі верстви 
щих, не можна відкидати лише 
що вони давні.

Не /ложна без хвилювання 
'лист 38-річного Карла Маркса 
^іервня 1856 року своїй дружині 
матері шести дітей. Наведемо 
Ькремі місця з цієї чудової

читати 
від 21 
Женні, 

лише
... _ __ ї душевної

сповіді Мавра, як звали К. Маркса в 
сім'ї:

«Моя кохана! Знову пишу тобі, тому 
що перебуваю в самотності і тому, що 
мені тяжко в думках постійно розмов
ляти з тобою, в той час, коли ти нічого 
ие знаєш про ца, не чуєш і не можеш

мені відповісти... Ти вся перед! мною, 
як жицд, я ношу тебе на руках, по
криваю тебе поцілунками з голови до 
ніг, падаю перед тобою на коліна і зіт
хаю: «Я Вас кохаю».

... Безперечно, на світі багато жінок і 
деякі з них прекрасні. Але де мені 
знайти ще одне обличчя, кожна риса, 
навіть зморшка якого пробуджувала б 
в мені найбільш сильні і прекрасні спо
гади мого життя...

Прощай, моя кохана, тисячу І тисячу 
разів цілую тебе і дітей. Твій Карп».

Це старі почуття, над якими посмію
валися оповісники буржуазної моралі, 
проти яких заперечували проповідники 
брудної теорії «склянки води». К. Маркс 
в тому ж листі писав дружині про та
ких «теоретиків»:

«Хто з моїх багаточисленних наклеп
ників і ликомовних ворогів кинув мені 
коли-небудь докір в тому, що я гожусь 
на роль першого любовника в якому- 
небудь другорозрядному театрі? Проте 
це так. Коли б знайшлось у цих негідни
ків хоча краплина гумору, вони намалю
вали б «відношення виробництва І обмі
ну» на одному боці і мене біля твоїх ніг 
— з другого. Погляньте на цю і на ту 
картину, — оповіщав би їх підпис. Але 
негідники ці дурні і залишаться 
ми на віки вічні».

Так, такі почуття 
час і вічно молоді, 
ними «теорійками»
Краса завжди залишається красивою, 
особливо краса почуттів, краса кохання.

«Нестриманість в статевому житті, — 
писав В. І. Ленін, —• буржуазна. Проле
таріат —- висхідний клас... Йому не по-

старі, але в 
І підновляти 
аж ніяк не

той же 
їх мод- 

треба.

дрібне ні оп’яніння статевою нестри 
маністю, ні оп’яніння алкоголем. Він не 
має права і не хоче забути про мерзен
ності, бруд, варварство капіталізму.,. 
Тому, повторюю, не повинно бути ніякої
слабості, ніякого марнування і знищен
ня сил. Самовладання, самодисципліна 
— не рабство; вони необхідні і в кохан
ні» (виділено нами — В. О.).

Ця думка Володимира Ілліча залишається 
незаперечною 1 в наш час. Різні покоління 
епохи соціалізму вели і продовжують псстн 
Ідеологічну боротьбу проти буржуазного по
неволення. Буржуазні Ідеологи ї тепер
перший план «видають» для морального ви
ховання своєї молоді теорію «вільного 
хаііня» і’ різних формах. Питання сексу про
низує все чтиво для молоді, екрани кінотеат
рів, концертні зали і т п. 1 все це під гас
лом «свободи» особи, вільного виховання, що 
не зв'язане, нібито, з політикою.

В. І. Ленін не відокремлював питан
ня взаємин між чоловіком і жінкою від 
політики, завдань революції.. В бесідах 
з Кларою Цеткін Володимир Ілліч з 
обуренням говорив про легковажність 
деяких молодих людей: «Чудовий, ви- 
сокообдарований юнак! Боюсь, що не« 
дивлячись на все, із нього нічого путя
щого не вийде. Він бігає і кидається із 
однієї любовної Історії в іншу. Це не 
годиться ні для політичної боротьби, ні 
для революції. Я не зможу поручитись 
також за надійність і стійкість в бороть
бі тих жінок, у яких особистий роман 
переплітається з політикою, і за чолові
ків, які бігають за псякою спідницею і 
дають обплутати себе Кожній молодій 
«бабі». Ні, це не в’яжеться з револю 
цією»,

В. ОМЕЛЯНЕНКО, 
викладач Кіровоградського педін
ституту.
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Починається ранок Із сходу, 
Із малої краплини ріка, 
Тільки як все кохання приходить, 
Де снага його чарів п’янка?

Приспів: 
На білім світі дівчат багато, 

Чому ж ти ближча, чому це ти? 
Чому я мусив тебе чекати? 
А ти ж могла і осторонь пройти! 
Що спнпнло мене па стежині? 
Може, очі хороші такі, 
Може, брови, мов крила орлині, 
Може, руки, як хвилі легкі, 

Приспів,. 
I стпе далечінь голубою 
Від садів І вітрів запашна, 
Цс звела назавжди із тобою 
Твоя вірна подруга весла.
_ . Приспів.
Виглядаю тебе, мов світання. 
Хочу ласки духмяних долонь, 
ї лишиться назавжди чекання 
Иам обом, паче вічний погонь.

Приспів.
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Біоелектрика і наш зір
Які

ДЛЯ допитливих

Імпульси

жрі'і

рецепції Академії 
керівпііцівом докго-'

іроблемк: який взае- 
фотореценгорами і 
функції виконують

руйнують

р УЧАСТІ А наука багато знає про наш орган 
** зору. Відомо, наприклад, що сітчатка ока 
— ретина, складається з великої кількості ак
тивних (до 120 мільйонів) фоторецепторів, які 
інакше називаються паличками і колбочками. 
Але як же працює сітчатка ока. в якій від
бувається первинний обробіток зорової інфор
мації?

Сучасні методи дослідження дозволяють 
спостерігати роботу сітчаткн ока в цілому. І 
хоча інші одержана цінна наукова Інформація, 
перед ученими стали нові нг '------
мозв’я.зок між окремими 
ділянками сітчаткн? 
їх окремі елементи?

У лабораторії зорової 
наук Вірменської PCP під ............. .........
ра біологічних наук професора Гранта Демір- 
чоілзіїа спеціалісти працюють над вивченням 
саме них проблем. Був розроблений спеціаль
ний при чад електроретиноскоп. а також нова 
методика досліджень для одночасного спосте
реження і реєстрації біоелектричної активності 
п'ятдесяти ділянок сітчаткн ока. Вже перші 
досліди і результати математичного обробітку 
одержаних даних на електронно-обчислюваль
ній машині дозволили вперше встановити цілий 
ряд невідомих закономірностей кореляції — 
співвідношення функцій різних ділянок сітчат
кн і особливостей її реакції на світову стиму-

ляцію. Зокрема, була виявлена певна мозаїч
ність в роботі сітчаткн: майже в кожний мо
мент часу в різних ділянках тканини іареєст- 
роваиі поінпівні і негативні заряди, до того 
ж в різній час одні заряди переважали над 
іншими. Все це доводить неоднорідність окре
мих зон чутливості сітчаткн.

Спостереження і реєстрація п’ятдесяти ло
кальних електроретинограм є порипім кроком 
на цілком новому шляху — електроскопічному 
вивченні функціональної о рельєфу сітчагкн 
ока. Подальші дослідження в ній галузі вче
ний зв’язує з розвитком різних мезодів фор
мування, реєстрації, фіксації і обробітку біо
електричної інформації про діяльність окре
мих елементів і більш вузьких ділянок ока.

Дуже перспективними для вирішення цих 
завдань, а також вивчення нормальної і пато
логічно зміненої сітчаткн є вперше роїроб-• 
леді в СРСР інтроскопічні методи, В зв’язку 
з цим лабораторія зорової рецепції запропону
вала .Московському інститутові інтроскопії

провести серію спільних досліджень. В резуль
таті одержані телевізійні зображення розпо
ділу біоелектричної активності в сітчатці ока. 
По суті, обладнання, яке призначене для тех
нічних цілей, при деякій доробці перетворилось 
її телевізійний біоелектричний мікроскоп, який 
дозволяє одержувати біоелектричні відбитки 
сітчаткн ока но семистах і більше каналах.

Багатий науковий матеріал, одержаний про
фесором Грантом Демірчоїляном і його спів
робітниками зараз обробляється. В той же час 
проводиться нова, більш складна серія експе
риментів. які. па думку вченого, допоможуть 
встанови ти, де на сітчатці ока локалізовані 
рецептори, що забезпечують, скажімо, сприй
няття кольорових сигналів, місцезнаходження 
детекторів, аналізуючих зображення, вияснити 
фізіологічний механізм функцій всієї сітчаткн 
і окремих її ділянок у взаємозв’язку.

Джіван БАЛАГЕЗЯН. 
(АПН).
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ПІДЗЕМНИХ
МОРІВ

Як цінна 
промисловості
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Наша адреса і телефони

ПЛІВ РОБІТНИКИ Всесоюзного нау- 
** ково-дослідного інституту гідрогео

логії і інженерної геології Міністерства 
теології СРСР під керівництвом докто
ра геолого-мінералогічннх наук, про
фесора Івапа Гармонова. створили гідро
геологічний розріз, який перетинає те
риторію СРС'.Р в широтному напрямі від 
Балтійського моря до Тихого океану на 
протязі 8 тисяч кілометрів. Він розрізує 
надра на глибину до чотирьох кіломет
рів, показує геологічну будову терито
рії Радянського Союіу і знайомить з 
підземними водами. які є в гірських 
породах.

Такий розріз, вперше складений для 
території СРСР. дозволяє судині про 
хімічний склад підземних морів, їх 
температуру і глибину залягання, про 
потужність майбутніх свердловин і се
зонність грунтових вод, про джерела 
питної води, умови обводнення майбут
ніх гірських виробок Розріз пересікає 
шість гідрогеологічних областей Радян
ського Союзу: Східно-Європейську плат- 
формну артезіанську область. Тімано- 
Уральську гідрогеологічну складчасту 
область, Західно-Сибірський артезіан
ський басейн. Східно-Сибірську плаг- 
формну артезіанську область, Верхоя- 
но-Чукотську гідрогеологічну складчас
ту область, Куріло-Камчатську гідро
геологічну складчасту область.

По роїрізу чітко нрослідковуєтьси 
гідрохімічна, гідротермічна і іідродиііа- 
мічиа зональності. З глибиною збіль
шується мінералізація і ’.мінюється 
склад підземних вод від прісііих до 
солонуватих, солоних і до розсолу.

Урал, займаючи подороздільне поло
ження між європейською частиною 
СРСР і рівниною є областю інтенсивно, 
го стоку підземних І поверхневих вод, 
де утворюються майже виключно пріс
ні і ультрапрісні води. Західно-Сибір
ська низовина у іідрогеологічному від
ношенні являє собою артезіанський ба
сейн, — один з найкрупніших резервуа-

рів підземних вод на нашій планеті. У 
складі води відмічається підвищений 
вміст брому, йоду, амонію і розчищений 
газ метан.

На великій частині Східно-Сибірської 
артезіанської області поширені високо- 
мінералізовані підземні води, які є цін
ною мінеральною сировиною. Темпера
турна характеристика підземних вод 
цієї області має особливості. Наприк
лад. біля міста Мирного безпосередньо 
під вічною мерзлотою, залягає шар під
земних код. які мають температуру 
нижче нуля, але не замерзають внаслі
док. високої мінералізації. Прісні під
земні води характерні для Всрхояно- 
Чукотської гідрогеологічної області. Але 
гам же зустрічаються мінеральні і вуг
лекислі.

Півострів Камчатка і прилягаючі до 
нього з півдня Курільські острови — 
єдині в Радянському Союзі області 
сучасного активного вулканізму. Специ
фічна особливість Камчатки — наяв
ність двох гідрогеологічних структур: 
вулканічних супсрбасейнів Середньо- 
Камчатського і Східно-Камчатського. 
Всебічне вивчення і розвідка ряду ро
довищ внеокотермальнііх вод Камчатки 
показали, що в її надрах скупчені круп
ні ресурси перегрітої води І пари, які 
вже нині використовуються для одер
жання електроенергії.

Короткий виклад гідрогеологічних 
областей показує, що на території

СРСР поширені підземні води різної 
мінералізації, складу і температури.

Головною цінністю є прісні підземні 
води. Ось чому гак важливо раціональ
но і правильно використовувати водні 
ресурси країни.

Разом з індустріальним ростом і най
частіше в результаті цього росіу вини
кають проблеми чистоти водних запасів. 
Забрудненість робить їх непридатними 
пі для культурно-гігієнічних, ні для 
промислових цілей. Основні причини 
забруднення такі: скидання промисло
вих і побутових відходів у поверхневі 
водойми, неправильне використання хі
мічних засобів в сільському господар
стві. просочування морських СОЛОНИХ 
вод у водоносні горизонти.

Значення підземних вод у народному 
господарстві СРСР величезне. Тому 
особливо важливо в зв’язку з коло
сальним розвитком промисловості і без
перервним ростом населення виявити і 
оцінити запаси прісних вод. Як цінна 
сировина для хімічної 
розглядаються підземні води з високим 
вмістом брому, йоду, магнію, калію і 
інших потрібних для промисловості 
елементів. А солонуваті і солоні води 
різного хімічного складу часто вико
ристовуються як мінерально-лікарські і 
столові.

Донедавна, якихось сто років тому, 
людство вважало, що води багато і що 
вона нічого не коштує. Проте ріст на
селення, розвиток суспільного виробни
цтва збільшують різностороппі потреби 
у воді і підвищують значення раціо
нального використання і охорони вод, 
Радянський закон водного законодав
ства встановлює загальні положення 
про порядок користування водами, їх 
охорону, попередження 'згубного впли
ву вод, організує державний облік і 
планування використання вод.

Людмила МАКСИМОВА, 
кореспондент АПН

П ЧОРА люди навчилися бо- 
** ритися з градом і тепер 
рятують під його згубної 
сили поля і пн іоі радники. 
Сьогодні можуть «віджати» 
хмару над пересохлою зем
лею чи лісовою пожежею. 
Завтра може знадобитися 
відвернути дощ. який іноді 
не тільки непотрібний, але її 
небезпечний.

Як будуть керувати пого
дою найближчим часом, 
можна судити по дослідах, 
які проводяться в Інституті 
прикладної геофізики Голов
ного управління Гідромет
служби СРСР. В інституті 
розробили і перевірили на 
практиці новин метод актив
ною впливу на атмосферу.

Як розвиваються легкі білі 
.хмари, які Іноді прямо на 
наших очах перетворюються 
в і розові похмурі тучі і про
ливають руйнівні дивні?

Пара піднімаєіься конвек- 
півшіми потоками у високі і 
холодні шари атмосфери, де 
конденсується, утворюючи 
зародки небесних мандрівни
ків. Спочатку їх не видно,І 
воші зовсім нешкідливі: вони 
повинні вирости, набратися 
сил перш, ніж почнуть зав
давати 
бот.

При 
пари 
тепла,
конвектіївніїх потоків збіль
шується, а їх підйом супро
воджується утворенням нових 
порцій водяних крапель. 
Хмара стає все могутнішою. 
Ясно, іцо висхідним потокам 
не лише належить головна 
роль в утворенні і розвитку 
супових хмар, але саме їх 
існування неможливе без ви
східних конвектіївніїх рухів.

Що станеться, якщо в хма
рі з’являться низхідні по
токи? Певно, стануть розті
патися процеси, протилежні 
тим, про які йшла мова. Во
дяні краплі, попадаючи в 
теплі шарп атмосфери, бу
дуть випаровуватись. При 
цьому сам потік залишається 
холоднішим 
вітри. Таким 
ють явища, 
розтаванню
снвність ного руйнування за
лежить під швидкості ви
східних рухів.

Більше того. Оскільки зни
щується нижня частина хма
ри, руйнування відбувається 
дуже інтенсивно, швидше 
росту.

Розрахунки показали, що 
в неоднорідному середовищі, 
яким є конвектна хмара, 
низхідні потоки цілком мож
ливі, а якщо їх нема, по
трібно спробувати стпорити 
їх штучно. Але де взяти

людям багато тур-

конденсації 
виділяється 
Швидкість підігрітих

водяної 
багато

В Е P X И II А
Помічнику машиніста тепловоза 

Олександру Коліснику довелося пока
татися верхи...на сомі.

Виїхали робітники депо міста Ак- 
тіобінська' відпочивати на річку Кара- 
хобту. Влаштували змагання на кра
щого рибалку. Щоб добути наживку 
О. Колісник пішов иа обмілину. У во
ді помітив колоду і вирішив сісти на

неї. Прохолодно і зручно, вирішив ВІН. 
Тільки сів, як «колода» попливла. 
Олександр упав у воду і лише тут 
зрозумів: це сом. Тричі Колісник осід- 
лував сома і кожного разу злітав з 
нього.

Коліснику вручили відразу два при
зи — спінінгове вудлище і набір блеиг

РУБІЖ
1009 КІЛОМЕТРІВ 
ЗА ГОДИНУ- ВЗЯТИИ

У кінці минулого року на соляному озері 
Бониевіль (штат Юта. США) 30-річннй амери
канець І’ері Гейблік під час тренування на ав
томобілі «Голубе полум'я» з реактивним дви
гуном вперше у світі зміг втримати протягом 
години швидкість понад тисячу кілометрів на 
годину. Потім під час залікового пробігу. Гей- 
б.'іік поліпшив світовий рекорд свого співвіт
чизника Крего Брід.чава. встановлений 5 років 
тому і рівний 965,5 кілометра на годину. Повни 
результат, показаний Гсрі Гейбліком. рівний 
967.213 кілометра на юдину.

Проте цей результат не був утверджений, 
оскільки за умовами такого роду змагань сві
товий рекорд визнається лише в тому випадку, 
коли попередня швидкість перевищує мінімум 
на один процент.

Гері Гейблік колишній кандидат У космо
навти. Вій довгий час готувався до польоту на 
космічному кораблі, але потім не пройшов 
медичний контроль. Гейблік вирішив стані 
гонщиком на машинах з реактивним двигуном. 
Найближча його мета — побити світовий ре
корд. який утримується п’ять років.

На знімках: праворуч — реактивний автомо
біль «Голубе полум’я» перед стартом. Ліворуч 
— еволюція автомобілів з реактивним двигу
ном. 1. 1928 рік. «Опель РАК 2». 2. 1965 рік. 
«Зелене чудовисько», на якому Арт Арфонс 
розвинув швидкість 927,8 кілометра на годину. 
3. 1965 ріс. «Дух Америки», иа якому Крст 
Врід.тав встановив світовий рекорд, рівний 
965,5 кілометра на годину.

Фото «Штерн». АПН.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 5 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 — По
вний. (М). 10.15—В дні шкіль
них канікул. Телевізійний ху
дожній фільм «Капітан Тен- 
кеш» (4, 5, 6 серії). (М). 11.35
— Кольорове телебачення. Ху
дожники Молдавії, (М), 12.05
— Телевісті. (К). 12.15 — Теле
візійний художній фільм. «Мир 
хата л. війна палацам». II се
рія. (К). 16.30 — На сільській 
сцені. (Львів). 17.20 — Для 
школярів. «Творчість юнях».

«МОЛОДОЛ КОММУНАР», оріan Кнрової радсиоіо 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. 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 обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліцин, 2.
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оточуючого по
чином, виника
нні сприяють 

хмари, а інтен-

стільки енергії? 
хмарі, 
створенням досить потужних, 
спрямованих вниз імпульсів. 
При цьому за рахунок енер
гії нестійкості можна розви- 
пуги інтенсивні низхідні ру
хи, Вони не можуть 
шкодити дальшому 
хмари, не можуть — 
до її руйнування 
цення.

Потім теоретично 
грунтовані різноманітні мето
ди створення «періиопочатко- 
вого поштовху» і перевірені 
на практиці. Через люк у 
хвостовій частині літака 
«1Л-І4» скидались порошам 
цементу дбо тальки порціями 
р 20 — 50 кілограмів. Крім 
того, досліджувався вплив на 
хмару імпульсів швидкості, 
які створюються самовільно 
в польоті за рахунок під
йомної сили крил літака. 
Якщо в куповій хмарі е сут
тєва нестійкість, цих ім
пульсів достатньо, щоб у 
всій його товщі виникли 
низхідні рухи.

В деяких польотах 
мовані вниз імпульси 
кості всередині хмари 
рювалнсь струмом від 
тивннх рухів літака?4

Дослідження проводились 
при різній висоті, потужнос
ті, температурі хмари, роз
мірах. Майже 90 процентів 
проведених експериментів дп- 
ли позитивний результат: 
хмара повністю зникла. Ли
ше іноді вона, почавши осі
дати і випаровуватись, потім 
підновлювала попередні роз
міри.

Дуже ефективний метод— 
використання реактивного лі
така. При допомозі порошків 
зруйновано 82 проценти хмар. 
Імпульси, створені літаком, 
виявились достатніми для 
руйнування хмар в 73 про
центах випадків.

Експерименти підтвердили 
теоретичний висновок: чим 
інтенсивніше розвивається 
конвектна хмара, тим легше 
і швидше її можна зруйну
вати низхідними потоками.

В самій 
відповідають вчені,

пере
росту 

привести 
чи Э11НК-

були об*

снря- 
штїд- 
ство- 
реак-

(АПН)

Тамара Б РОЛІ.

(М). 17.45 — Телевісті. (К).
18.00 — «Голубі широти». (Оде
са). 18.40 — Ленінський уні
верситет мільйонів. (М). 19.10— 
«Добрий вечір, хліборобе». 
(Донецьк). 20.00 — «Кроки 
п’ятирічки». (Кіровоград). 20.15
— Проірама «Час». (М). 20.45
— «Культура слова». (К). 21.15
— Художній фільм. «Експери
мент доктора Абста». (Кірово
град). 22.45 — Телефільм, (Кі
ровоград). 23.00 — Телевісті.

СЕРЕДА, 6 СІЧНЯ. ПЕРША 
ПРОГРАМА. 10.05 — Новини. 
(М). 10.15 — В дні шкільних
канікул. Телевізійний худож
ній фільм «Капітан Тенкеш» 
(7, 8, 9 серії). (М). 11.35 - За
прошення на ялинку. Репор
та,« з телецентру. (М). 13.35 — 
Телевісті, (К). 13.45 — Худож
ній фільм «Про чудеса люд
ські», (Кіровоград). 10,55 — 
«Олснчнна школа» відповідає 
на листи». Лялькова вистава. 
(Льпгп). 17.40 — Телевісті, (К), 
18.00 — «Па шкільних екра-

Ÿxnv l863iÜ ~ Назустріч
\>,v ’ f-’ДУ КПРС та XXIV
З їзду КП України. «ІзюмськІ 
оптики». (Харків). 18.50 - 
«Новорічний вальс». Концерт, 
(К). 1930 — Телефільм «Хазя
їн _ Червоних гір». (К). 
20.25 — Кольорове телебачення. 
Концерт солістів Великого 
театру Союзу PCP. (М). 21.09 
~~ Програма «Час». (М). 21.30 

Художній фільм «Про чу- 
22 50 Л’°тЬКІї'1 (Кіровоград). 
“•su — Телефільм. (Кірсфо- 
град). 23.00 - Телевісті. (К).

т. п. о, редактора А. КРЯТЕНКО.
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