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Завтра-—респуб
ий недільник 

громадського тваринництва,
поліпшенню лук і пасовищ.

ВСЯ НА НЕДІЛЬНИК!
——.  * І

В ЦЕНТРІ УВАГИ —
МАТЕРІАЛИ ПАРТІЙНИХ З’ЇЗДІВ

Відбулося засідання бюро комісії 
по пропаганді знань серед молоді 
обласної організації товариства 
«Знання». На засіданні було заслуха
но ззіт про роботу комісії по про
паганді знань серед молоді Ульянов
ської районної організації, з яким ви-
ступиз голова цієї комісії, секретар 
райкому комсомолу. А. Буй.

В Ульяновці комісія багато попра
цювала в період підготовки до XXIV 
з’їзду НПРС і XXIV з’їзду КП України, 
а зараз чітко веде пропаганду мате-

ріалів і документів партійних з’їздів, 
надає практичну допомогу групам мо
лодих лекторів, що створені при нож
ній перзинній організації товариства 
«Знання». Лише в останній час по ма
теріалах і документах партійних з’їз
дів прочитано 240 лекцій, у всіх пер
винних організаціях прозедоно теоре
тичні конференції, а також чимало 
тематичних вечорів.

Всі лекції тут обоз’язкозо рецен
зуються. Зокрема, в останній час про
рецензовано ЗО лекцій.

Багато уваги районна комісія по 
пропаганді знань серед молоді при

діляє роботі з шкільною молоддю. 
Було розроблено положення про 
лекторську групу шкіл. І тепер з три
надцяти середніх школах району є 
учнівські лекторські групи.

Бюро обласної комісії по пропа
ганді знань серед молоді прийняло 
рішення узагальнити ї поширити до
свід роботи ульяновців.

На засіданні бюро було також роз
глянуто питання про лекційну пропа
ганду, яку проводили студентські бу
дівельні загони. Відзначено, що 20 
студентських загонів виконали не ли
ше великий об’єм будівельних робіт, 
а й провели значну культурно-масо
ву роботу,

в. цвях.
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Семінар у ЦН ВЛКСМ
В ЦК ВЛКСМ відбувся триден

ний семінар - нарада других сек
ретарів ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайкомів, обкомів комсо
молу. Учасники семінару обгово
рили доповідь ЦК ВЛКСМ про 
завдання комітетів ВЛКСМ по ус
пішному проведенню звітів і вибо
рів у комсомолі, обмінялись до
свідом роботи.

(РАТАУ).1971 р.

ПІ ЕРсД тим днем їм не спалося. Боя- 
“ чись, щоб не проспати, зони схоп
лювались тривожно з ліжок, дивились 
на годинники і не могли дочекатись, ко
ли ж нарешті сонечко загляне у вікно. 
І забачивши ледь помітні його промін
чики, мерщій вставали, поспішали до 
напрасованих форм, до нових портфе
ликів. Аякже. Вчора ще, коли лягали 
спати, були дошкільнятами, а сьогодні 
вже першокласники. І як тільки цьо
го не розуміли мами. Весь час осмику
вали: «Рано ще йти до школи. Ти ж по
глянь на годинник». В цей день годин
ник їх тільки роздратовував. Здавалось, 
що чиясь невидима рука тримає стріл
ку, і та ледь-ледь пересувається.

Тому вони не дивились на нього. Брали 
портфелі, букети квітів (під час більші 
за них самих) і поспішали До заповітної 
будови. І то нічого, що до початку уроку 
залишалось ще добрих півтори години. 
Зони поважно ходили біля школи, захоп
лено дивились на вчителів, на старших 
учнів.

Подвір’я школи, ще тільки-но таке 
просторе, ставало асе тіснішим і тісні
шим від чепурних голівок, білосніжних 
сорочок і фартушків, букетів квітів.

Ось, нарешті, і дев’ята година райку. 
Духовий оркестр грає урочисту мело
дію. Колони школярів шикуються на 
лінійку.

Тільки вони, першокласники, стоять 
розгублені біля вчительки, ніяк не зро
зуміють, чому це про них забули і не 
поставили поруч з усіма. І вчителька, 
як навмисне, нічого не говорить. ’ коли 
вже було асе готовим, вона вишикува
ла їх по двоє і поставила на самому пе
редньому плані. їм тепер найкраще вид
но і директора, і вчителів, і гостей.

А гостей до глодоських школярів 
прийшло багато. Представники колгос
пів імені Кутузова та імені Фрунзе, за
відуюча сектором Ради Всесоюзної піо
нерської організації Людмила Салтико
ва, секретар обкому комсомолу Антоні- 
на Василенко.

Дирентор шноли Микола Денисович Хо
рунжий першим вітає школярів з великим 
святом —початком нового навчаль-юго 
року. Після цього він зачитує відкритий 
лист партійної та комсомольської орга
нізацій, правління колгоспу імені Куту
зова, адресований дирекції шноли, всім 
учням. В ньому слова щирої подяки шко
лярам за ту допомогу, яку вони подали 
колгоспові під час літніх канікул у зби
ранні врожаю.

Гучні оплески лунають, коли дирек
тор зачитує прізвища 28 старшокласни
ків, яких колгосп імені Кутузова насоло
див туристською путівкою в лісто Оде
су.

Ше захопленіше сприймається виступ 
секретаря партійної організації колгос
пу імені Фрунзе І. А. Мохонька. Він та
кож дякує школярам за ту допомогу, 
яку вони завжди подають колгоспові. В 
цьому році особливо. За одні лише літ

ні канікули учні Глодоської середньої 
школи зробили понад 2 тисячі виходо- 
днів. І це не рахуючи часу, затрачено
го на догляд 54 гектарів цукрового бу
ряка, 102 гектарів соняшнику, 20 гек
тарів кукурудзи, які аирощує в цьому 
колгоспі шкільна виробнича бригада.

Великі надії покладають учні на вро
жай цих культур, які вони самі вирощу
ють. Всі зароблені гроші підуть на об
ладнання рідної школи. А школа — 
справжня красуня. Колгосп у неї, як ка-ПЕРШИЙУРОК
жуть, душу вклав. 670 тисяч карбован
ців на її будівництво виділив. А студент
ський будівельний загін Львівського ме
дичного інституту «Рубін» постарався в 
найкоротші строки завершити будівни
цтво.

Третій рік вже навчаються в новій 
школі молоді глодосяни. Минулий нав
чальний рік закінчили із стопроцентною 
успішністю. Зараз проблема номер 
один — трійка. От педкэлектив і спря
мовує свої зусилля на боротьбу із посе
редніми оцінками. Багато класів уже 
ось-ось будуть без «середняків». Взя
ти, наприклад. 1С «б». Тут багато відмін
ників, решта навчається на 4 і 5, відзна
чились високою активністю. То.му-то цей 
клас у минулому році у всесоюзному 
поході «Партії на вірність присягаємо» 
зайняв перше місце. Бюро обкому ком
сомолу представило цей клас до наго
роди. і от в день першого вересня се
кретар обкому ЛКСМУ А. Василенко 
вручила секретарю комсомольської ор
ганізації класу Людмилі Машковській 
вимпел ЦК ЛКСМУ.

— Отже, старт взято хороший. Нових 
вам успіхів у навчанні та праці, — го
ворить А. Василенко.

Присутні завмирають у чеканні. І туг 
роздається дзвінок. Перший дзвінок но
вого навчального року. За традицією 
представники правофлангових класів — 
7-Б і 10-Б несуть квіти до пам ятника за
гиблим воїнам. А потім всі 70'3 учнів сі
ли за парти. Перший урок був Ленінсь
ким.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара*, 

с. Глодоси.
Новоукраїнськмй район.
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На фото: йде будівництво плавильного цеху Побузького ніке- 
левого комбінату.

ЙДУТЬ ЗВІТИ І ВІІВОРИ
Нещодавно комуністи І. І. 

Красовський, Н. П. Василье
ва та комсомольська орга
нізація Світлооодського 
хлібозаводу рекомендували 
кандидатом в члени КПРС 
одну з кращих своїх вихо
ванок. На підприємство Ган
на Семенцова прийшла 
близько двох років тому. 
Зразу взялась за справу, за-

рекомендувала себе ви
могливим, принциповим то
варишем. Багато допомага
ла робітникам у виробничо
му процесі, не рахувалась 
зі своїм часом.

Згодом на звітно-вибор
них зборах комсомольці 
хдібзаводу обирали Г. Се- 
менцову своїм ватажком. І 
не помилились. Бо дівчина 
виправдала довір’я своїх 
товаришів. їй притаманні 
молодечий запал, гарячість 
серця, без яких немисли
мий комсомольський акти
віст.

Новому секретарю ком
сомольської організації до
велося починати все з по
чатку, будувати роботу по- 
новому. Нелегко було. Ган
на пригадує, як неохоче 
збирались комсомольці на

збори, навіть на суботник— 
без особливого бажання.

Сьогодні ж комсомольсь
ка організація — це друж
ний колектив, а бюро — ді
йовий штаб комсомолі! та 
молоді заводу. Кожен член 
ВЛКСМ має конкретні дору
чення. Не лишилась осто
ронь І неспі.ікова мірлодь.

На хлібзаводі комсомоль-

ці випускають стіннівку, діє 
штаб «Комсомольського 
прожектора». Від його 
«променів» дістається про
гульникам, бракоробам, 
тим, хто частенько заглядає 
в чарчину. Як видно, наба
гато цікавішим (Змістовні
шим стало життя комсо
мольців і молоді хлібзаво- 
ду. І в цьому, певно, чима
ла заслуга секретаря ком
сомольської організації Ган
ни Семенцової.

А ось що говорить сама 
Ганна:

— Дуже багато мені до
помагає комітет комсомолу, 
комсомольські активісти 
Валя Коваль, Катя Сергета, 
Таня Ігнатенко та інші. Ми 
колективно вирішуємо всі 
питання. І тому, мені здає
ться, вдалось досягти пев
них успіхів.

З першого вересня при обласній органі
зації Українського товариства охорони па
м’ятників історії та культури розпочав ро
боту творчий комбінат. Він буде випускати 
сувеніри з дерева, каменю та рогу, які 
розповідатимуть про трудові та ратні под
виги людей нашого краю.

Згодом буде організовано випуск значків 
і лотобуклетів про Героїв Соціалістичної 
Праці, вчених, письменників, д.ячів науки і 

культури.

Фото В. Ковпака.

Так, колектив — велика 
сила. І йому потрібен саме 
такий організатор, яким є 
Ганна Семенцова.

Завідуючий організацій
ним відділом міського ко
мітету ЛКСМУ О. Дзядок 
якось сказав про Ганну:

— Встигає скрізь, робить 
дуже багато. € чому повчи
тись у неї іншим секрета
рям. її ми завжди ставимо 
за приклад. Вона неоднора
зово нагороджувалась гра
мотами обкому та міськко
му ЛКСМУ.

Отак говориш з дівчи
ною, і виникають мимоволі 
думки: мабуть, всі радощі, 
печалі, успіхи і невдачі цієї 
людини зв'язані з колекти
вом.

В нинішньому році Г. Се
менцова поступила до ін
ституту у Харкові. Вона 
складала вступні Іспити, а 
її друзі тут, на заводі хви
лювались не менше за неї. 
I раділи, коли повідомила, 
що її зарахували студент
кою.

А нещодавно Ганна зуст
рілась із своїми подругами 
по школі. Ліда Шпачук та 
Люда Гордієнко вітали свою 
колишню однокласницю із 
вступом в ряди ленінської 
Комуністичної партії. I сльо
зи радості заіскрились на 
очах дівчини. Мабуть, цього 
дня Ганна Семенцова відчу
ла найбільше особисте 
щастя.

Ю. ГАДЖІЄВ.
м. Світловодєьк.

Будуть свої сувеніри
Комбінат за кошти Українського това

риства охорони пам’яток історії і культури 
буде виготовляти та встановлювати мемо
ріальні дошки і знаки. Такі замовлення вже 
надійшли майже з усіх міст і районів нашої 
області.

Згодом планується на базі комбінату від
крити реставраційну майстерню пам’ятни
ків.

О. ВОЙТОВНЦЬКИЙ.

УДАРНА комсомольська будова — 
необмежений простір для моло

дечого завзяття. Саме тут потрібні не 
лише працьовиті руки, а и вогник 
комсомольської одержимості, ініціа
тиви, творчості.

І тому значно зростає роль комі
тету комсомолу як зачинателя доб
рих справ.

Членів ВЛКС/Л на будові Побузь
кого нікелевого заводу 250. «Штат
них» активістів, до яких входять чле
ни комсомольського бюро, комсор
ги, члени «КП» тощо, нараховується 
75. Але справа в тому, що неактивіс- 
та на будові знайти не так легко. Бо 
хлопці і дівчата з комсомольськими 
путівками прибули сюди аж ніяк не 

за спокоєм. І коли проходиш сели
щем, повсякчас відчуваєш — під
креслену чистотою і охайністю ву
лиць, світлим настроєм перехожих — 
небайдужість кожного молодого жи
теля (про їх молодість говорить се
редній вік — 27 років), до того, що 
саме робиться і як.

У комітеті комсомолу будови свої 
проблеми. Головна увага приділяє
ться, звичайно, виробництву. До оста
точного пуску заводу залишилося не 
так багато часу. Все підпорядковане 
тому, щоб якісно і в строк виконати 
державної ваги завдання.

Більшість юнаків і дівчат вчиться в 
школах робітничої молоді, де разом 
з середньою освітою набуває і спеці
альність.

В основу проекту заводу вперше в 
СРСР і світовій практиці покладена 
нова прогресивна технологія. Виник
ло багато специфічних і унікальних 
професій. Питання власних кадрів 
завод вирішує, відкривши при ШРМ 
дворічну школу майстрів.
В І ІДВИЩЕННЯ фахового рівня не 

вирішує питання всебічного роз
витку молодого робітника. В цьому 
йому допомагає навчання в тринад
цяти гуртках циклу «Бесіди про соці
алістичну економіку». Партком на
мітив включити в план заняття дво
річної економічної школи десять пи
тань Із рекомендованого обкомом 
комсомолу примірного плану занять 
по підвищенню економічних знань. 
Це сприяє розширенню політичного 
І економічного кругозору молодих 
робітників, підводить ближче до ін
тересів будівництва, до розуміння 
важливості економії і збереження 
матеріалів.

До того ж це є чи не головною 

умовою соціалістичного змагання 
комсомольсько-молодіжних бригад І 
змагання за звання кращого мо
лодого виробничника, яким на будо
ві приділено багато уваги. Результати 
підводяться щомісячно. 26 червня 
цього року проведено зліт передови
ків виробництва, на якому перемож
ців соціалістичного змагання наго
роджено Почесними Грамотами РК 
ЛКСМУ, комітету комсомолу, пер
винної організації, преміями.

Комсомольсько-молодіжна брига
да слюсарів ремонтно-механічного 
цеху (бригадир — член КПРС, деле
гат XXIV з’їзду КП України Володи
мир Пінькавський) одержала перехід
ний Червоний прапор комітету ком
сомолу будови.

Недавно створе
ний штаб комсо
мольської будови 
починає активізу
вати свою діяль
ність. В найближ
чих планах активіс
тів — про вести 
спільно з постами
Комсомольсько г о

прожектора» рейд по перевірці вико
ристання наявних виробничих ресур
сів. Це зацікавленість не лише членів 
штабу, а кожного робітника, який 
намагається знайти можливості удос
коналення трудового процесу безпо
середньо на своєму робочому місці.

Комсомольці попереду і у війсь
ково-патріотичному вихованні моло
ді. Стали традиційними зустрічі з 
ветеранами війни і праці, рейди по 
місцях бойової і трудової слави сво
їх земляків. Так ближче і ясніше ус
відомлюєш себе спадкоємцем поко
лінь минулих, відповідальність перед 
поколінням майбутнім.

Бажаючих прийняти участь у похо
дах багато ще й тому, що під час їх 
рідний край розкривається у всій сте
повій красі. На привалах відпочиває- 
ться весело І приємно.

В ПРОЕКТІ на недалеке майбутнє у 
побужчан мрія, що зараз на ескі

зах справляє досить непогане вра
ження, побудова власними силами 
молодіжного кафе «Червона кали
на». Що ж, задуми при наполегли
вості обов’язково здійснюються.

Не все в роботі комсомольської 
організації бездоганно. Є свої про- 

.рахунки і недоліки. Але головне, що 
викликані вони не байдужістю до 
дорученої справи, а більше моло
дістю і недосвідченістю.

А в завзятті комсомольцям Побу
зького нікелевого заводу не відмо
виш. Хоча б тому, що кожен з ним 
відчув себе причетним до великої 
будови, про яку в Директивах XXIV 
з’їзду КПРС записано.' «Закінчити бу
дівництво Побузького нікелевого за
воду».

С. ЛУЦЕНКО, 
інструктор обкому ЛКСМУ.
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НОВОСІЛЬНИЙ 

ДЗВІНОК
Першого вересня ДЗВІНОК лу

нав над Красносілкою як ніко
ли урочисто і весело. 330 дітей 
і вчителів покликав він до нової 
двоповерхової школи, яку по
дарували їм будівельники Зна
ки'янської ПМК-133. У новобу
дові тішать око 11 просторих 
класних кімнат, великий світ
лий спортзал, гарно обладна
на лабораторія, зручні кабіне
ти. Красиво і зручно спланова
не подвір'я.

Діти, вчителі, батьни вдячні 
виконробу М. Ф. Блащуку, 
майстру В. 1. Свердлову і всім 
будівельникам за чудовий по
дарунок.

О. РАК1Н.
Олександрі вський район.

ШАЛЕНИЙ СВІТ - ГАНЕБНО ДЛЯ ШВЕЦІЇ»
[«Керівним музею вис

тупає з протестом» — ПІД 
таким заголовком, набра
ним крупним шрифтом 
на першій полосі, нор
везька газета «Афтен- 
постен» повідомила не
щодавно про рішення 
директора Етнографічно
го музею в Стокгольмі, 
дочтора філософії Бенгта 
Даніельссона відмовитися 
від соксї посади і на
завжди покинути Шве
цію.

Ім’я Бенгта Даніельссо
на добре знайоме радян
ським читачам по книзі 
відомого норвезького до
слідника Тура Хейердала 
«Подорож на «Кон-Тікі». 
Багато хто читав це за
хоплююче оповідання 
про плавання через Ти
хий океан і добре па
м’ятає шведа з «розкіш
ною рудою бородою». 
Співробітник Упсальсько- 
го університету, ВІН 
з’явився до Хейердала, 
що займався в Лімі під
готовкою до експедиції, 
прямо з джунглів, під
нявшись на човнику 
вверх по Амазонці в Пе
ру, і, захоплений теорією 
міграції древніх жителів 
Землі, став єдиним іно
земцем серед норвезько
го екіпажу бапьсового 
плоту. Це він не взяв з 
собою в плавання нічого, 
крім книг, І, ян писав

- Хейердал, «умудрився 
втиснути в свій ящик на 
плоту 73 праці по соціо
логії і етнографії».

Після успішного пла
вання «Кон-ТІні» Бенгт 
Даніельссон тривалий час 

жив у Полінезії, вивчаю
чи історію і етнографію 
народів цього краю. І 
написаз ряд цікавих 
книг про острози півден
ної частини Тихого океа
ну. Він вів велику нау
кову роботу, здобув вче
ну ступінь доктора філо
софії. Протягом останніх 
чотирьох ронів Даніельс- 
сон був директором Етно
графічного музею в 
Стокгольмі. Цей музей є 
крупним науковим і 
культурним закладом 
Швеції, однією з голов
них визначних пам’яток 
столиці і місцем палом
ництва численних іно
земних туристів. _ Незва
жаючи на свою популяр
ність, музей протягом 
багатьох ронів має гост
ру потребу в новому при
міщенні.

Чотири рони добивав
ся Даніельссон надання 
музею нового приміщен
ня. Вій неодноразово ста
вив це питання перед 
властями, нагадував про 
те, що існуюче примі
щення не задовольняє 
елементарних вимог і не 
дає можливості для роз
міщення колекцій. Кілька 
разіз його запевняли, що 
буде надане для музею 
нове приміщення, проте 
ці обіцянки не були вико
нані. Терпіння вченого 
було вичерпане. «Мені 
набридло, і я втомився 
просити власті про допо
могу в одержанні нової 
будівлі для музею», — 
сказав він кореспонден
там газет.

Глибоко обурений бай

дужістю шведських влас
тей до долі багатих ет
нографічних колекцій, 
Даніельссон на знак про
тесту відмовився від по
сади директора музею. В 
листі, направленому в 
міністерство оезіти Шве
ції, він, зокрема, писав: 
«Крупні колекції, що ма
ють велику наукову цін
ність, подібними яким 
можуть похвалитися не
багато музеїв світу, про
тягом сорока роніо «тим
часово» збеоігзються в 
приміщеннях колишніх 
військових казарм. Для 
огляду доступно менше 
одного процента експо
натів музею, а решта — 
запановані... Обурливо і 
ганебно для такої висо- 
корозвинутої з точки зо
ру матеріального рівня 
життя країни, як Шве
ція, що проявляє живий 
інтерес до народів і куль
тур країн, що розвиваю
ться, що про-лгом до
сить тривалого часу ке 
схотіли піти назустріч 
потребам музею і його 
відвідувачів і надати 
нормальне приміщення».

Зрозумівши, що одер
жати допомогу від дер
жави вченому в Швеції 
ие так просто, Даніельс
сон назавжди покинув 
свою батьківщину, хва
лебну «державу загаль
ного добробуту». Він 
поїхав на Таїті, де мас 
намір зайнятися подаль
шим вивченням островів 
Полінезії.

Е. ЗОТІН. 
(ТАРС).

Вінницьча область. Трак
тористка радгоспу «Білки» 
Іллінецьяого району комсо
молка Ніна Лавренюх завою
вала трете місце на облас
ному огляді орачів. Це пер
ший великий успіх молодо
го механізатора.

На фото: трактористка
Ніна ЛАВРЕНЮН.

Фото Ю. КОПИТА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

В одному з паймальовни- 
чіших місць Північного 
Кавказу — Домбайській до
лині йде будівництво турист
ського комплексу на 3 тися
чі місць. •

В 1972 році тут буде по
будований ще один готель 
на 500 місць і турбаза «Кор
дон» на 200 місць.

На знімку: іідс- будівнії-- 
цтво готелю па 400 місць, 

Фото Л. ЗАХАРОВА» 
АПН.

ХОЛОД 
ЧЕРЕЗ... 
ХОЛОД

РЕПЛІКА

Випустивши у СВІТ черго-» 
ву серію холодильників» 
працівники заводу ніжна 
назвали її «Кристал», споді-* 
ваючись що прилади цісіГ 
марки з чистим сумлінням’ 
служитимуть людям, вироб» 
ллючи холод, який конче 
потрібен для зберігання 
продуктів у комунальній 
квартирі. І вони зовсім не 
здогадувались, що існує 
ще одне джерело низької 
температури: від деяких
працівників іноді віє таким 
холодом, що можна заме« 
розити не те що свіжого хе
ка, а навіть такі прекрасні 
речі як сервіс чи турбота 
про побутові потреби.

Ось приклад.
Громадянка Г. Н. Кашни

кова з с Злинки Маловис- 
ківського району ще-в трій
ні придбала в госпмазі 
Злинського ССТ холодиль
ник «Кристал-2». В крамни
ці перевірити його не доз
волили, а вдома виявилась, 
що прилад не працює. Річ 
можлива, на те у паспорті 
при купівлі й робиться спе
ціальна відмітка. Ганна Ни* 
кифорівна звернулась за 
допомогою у це ж таки 
ССТ (голова Д. Г. Машин). 
Але їй недвозначно відпові
ли, що тут допомоги шука
ти нічого. Засмучена жінкй 
повідомила про своє стано
вище працівників гарантій
ної майстерні, що в м. Кі
ровограді по вул. Єгорова,- 
40. їй (замітьме, без тягаїві- 
ни) пообіцяли надіслати 
майстра по ремонту холо
дильників. Час іде, майстре 
нема, «Кристал-2» не пра
цює.

Все поки що на точці за
мерзання. Сподіваємось,- 
що критика вплине иа прач 
цівникіе майстерні і ЗлинЄь- 
кого ССТ (це вже для гаран
тії майбутніх покупців) і роз
топить холод їх відношення 
до запитів населення.

Ол. РИТИНА.

ТІ'АШОГО сучасника уявити без голу- 
•“ бого екрана телевізора, певно, не
можливо. З’явившись на світ кілька де
сятиліть тому, телебачення стало не
від’ємним у нашому побуті, відпочинку. 
Телевізійна камера допомагає скрізь — 
у навчанні, науці, космосі...

У романі Мітчела Уільсона «Брат мій, 
ворог мій» розповідається про двох 
братів Йена і Деві Мілорі. Читач, певно, 
пам’ятає, що саме ці американці, як 
вважалося, винайшли спосіб передачі і 
прийому рухомих зображень на відста
ні.

Та ось 1964 року газета «Правда Вос
тока» надрукувала замітку: «Хай знають 
мільйони телеглядачів, що батьківщина 

; телебачення — СРСР. І місце його на
родження — Ташкент».

Вчені встановили, що перші в світі ви
пробовування експериментальної моде
лі електронно-телевізійної системи було 
здійснено в Радянському Союзі 1928 ро-
ку.

Автором цього визначного винаходу 
е наш земляк, син видатного українсь
кого поета-революціонера Павла Гра- 
бовського — Борис Павлович Грабовсь
кий.

Працюючи лаборантом фізико-мате- 
матичного факультету Середньо-Азіат
ського державного університету в місті 
Ташкенті, Борис Павлович захоплюється 
ідеями Б. Л. Розінга, який створив сис
тему електронної передачі зображення 
на відстані. В 1911 році, за допомогою 
своїх приладів, вченому вдалося одер
жати нерухоме зображення предмета 
на екрані. ,

Грабовський створює перший в світі 
апарат під своєрідною назвою «теле- 
фот», який відіграв історичну роль у 
розвитку телевізійної техніки і став про
образом сучасного телевізора.

В 1925 році Борис Павлович Грабов
ський залучив до цієї роботи ще трьох 

А ентузіастів: фізика М. 1- Піскунова, ін

женера-електрика В. І. Полова та елек- 
трика-лаборанта І. Ф. Белянського. Внас
лідок трудових зусиль і пошуків цілого 
колективу їх праця завершилась успі
хом.

8 листопада 1925 року вчених прий
няв Б. Л. Розінг. Ознайомившись з вина
ходом Б. П. Грабовєького і його співав
торів, він дав високу оцінку визначної 
винахідницької роботи.

Наступного дня Борис Павлович Гра- 

ПАТЕНТ № 5592
бовський разом з товаришами одержа
ли патент за № 5592.
О ХВИЛЮВАННЯМ зустріли винахідни- 

ки день 26 липня 1928 року. Техніка 
була готова до випробування. У Таш
кент!, на розі вулиць Карла Маркса і 
Леніна, еони встановили свій передавач, 
а за 30—40 метрів стояла приймальна 
камере. На екрані було прийнято зобра
ження трамваю, що рухався. Ніхто з тих, 
хто проходив у цей день вулицями Таш
кента і гадки не мав, що саме в ці хви
лини народився перший у світі телеві
зор.

Згодом, винахідники технічно удоско
налили свій прилад. В основу вони по
клали принцип застосування електронно- 
променевих трубок у передавальному і 
приймальному пристрої і 30 вересня 
1930 року одержали другий (додатко
вий) патент за № 16733. Не основі нау
кових відкрить Б. Л. Розінга, Б. П. Гра- 

бовського, радяський винахідник С. І. 
Катаєв в 1931 році успішно провів ви
пробування свого «іконоскопа», яким 
було покладено початок радянського 
телебачення.
Т2ОРИС Павлович Грабовський є гід- 

ним продовжувачем добрих справ 
свого великого батька. Свій талант, своє 
життя, він, як і поет-революціонер, при
святив своєму народові. Його винаходи 
внесли багато нового у вітчизняну нау

ку, мають світове значення. Помер він 
у 1966 році і похований в столиці брат
ньої Киргизії — місті Фрунзе.

Нещодавно мені надіслали копії по
станови Академії Наук СРСР «Про пра
цю Б. П. Грабовського та І. Ф. Белянсь
кого в галузі електронного телебачен
ня». В ньому дається глибока оцінка ви
находам, зокрема,__відзначається, що
вони мали благотворний вплив на роз
виток електронного телебачення і спри
яли зміцненню пріоритету Радянського 
Союзу а цій галузі.

Позитивні відгуки дають і члени Між
народної Спілки преси по радіотехніці 
і електроніці при ООН — ЮНсСКО 
Директор департаменту наукової інфор
мації П’єр Наву, зокрема, відмітив цін
ність і важливість праць Грабовського І 
Белянського і їх раль в розвитку елек
тронного телебачення в його початковій 
стадії розвитку.

Але телебачення не єдиний винахід 
вченого. На своєму рахунку Борис Гра
бовський має ще 12 авторських свідоцтв І 
патентів, занесених до державного ре
єстру винаходів СРСР. Указом Президії 
Верховної Ради Узбецької PCP від 21 
жовтня 1965 року Борису Павловичу Гра- 
бовському було присвоєно почесне 
звання — «Заслужений винахідник Уз
бецької PCP» У 1953 році за винахід 
«Орнітогелікоптера» (малогабаритний 
вертоліт з махальними крилами для по
льоту людини) Бориса Павловича Гра
бовського нагороджено значком «Акти
віст ДТСААФ».

Близько п’ятнадцяти років Борис Пав
лович працював над удосконаленням 
свої о винаходу «Апарату для орієнту- 
ва?ня сліпих у просторі». Надіваючи по
двійні окуляри сліпа людина бачить шкі
рою свого чола кількість засвічених ліх
тарів, силуети дерев, споруд та інших 
предметів. Крім винаходів вчений напи
сав велику теоретичну роботу «Косміч
ний бюфактор» — фантастичну кінопо- 
простірР° ПОЛ‘Т ЛЮДИНИ 8 міжпланетний

Але всі ці факти лише дещиця з бага- 
бовРс1кого° ' Ц'КаВОГО життя Б°Риса Гра-

Мені часто доводиться зустрічатися з 
учителями. Вони звертаються з прохан
ням розповкти про нащадків поета, 
особливий інтерес викликає життя I л£ 
яльиють сина поета - Бориса. Мені зда
ється, що ця невелика розповідь має 
защкавити всіх допитливих, стати початі 
ком до більш широкого ознайомлення з 
оригінальною І самобутньою постапю 

великог°

го ед™.Тоболмьиого лержа.,,0- 

М. Кіровоград.
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Тамара ЖУРБА

ПЕРЕВЕСЛО
Я пливу у зеленім човні. 
Біле небо і білі весла.
Білі промені — перевесла, 
Обв’яжу ними туго дні.
Бо зриваються в хвилі сині, 
Бо вмирають криком чаїним, 
Бо згорають на самому дні 
Молодого жаркого літа.
Щоб насіяти встигнуть жита, 
Обв’яжу я промінням дні.

ЛІКАР
Краплі холодні дзьобають скло, 
Мов пальці, чиїсь барабанять, 
А в хаті тепло. Голубе тепло 
Навколо телеекрана.
І у печі булькотить, сичить, 
Тихше, діти, одну хвилину... 
Може, не дощ у шибки стукотить, 
Може людина... ;
Вітер дверима враз заскрипів, 
Розкидав кімнатну тишу. 
«Лікарю, дядько Карно захворів, 
Швидше, лікарю, швидше!
І за плечима — розпалена піч, 
Очі дитячі: «Мамо, ти скоро?». 
Жінка пірнула у дощ, у ніч, 
В морок осінній — там хворий. 
Липне багнюка важка до чобіт. 
«Швидше, лікарю, швидше». 
Краплі холодні — чи дощ. чи піт 
Біжать і біжать по обличчю. 
Краплі холодні. Чи дощ, чи піт. 
Наскрізь промокла хустина. 
Крадеться лихо вужами у світ—- 
Людина кличе людяну.

ЧУЛИ, ДІДА
МАКСИМА?..

Діда Максима на цвинтар несуть, 
.Чули, може, про діда Максима? 
Сиві вітри уже прядиво тчуть 

З його негустої чуприни. 
«Навіть не віриться, що помер,.,, 
Вчора ж бачив, возив солому. 
Тітку Гайну підвозив з ферми, • 
Скинув шапку дядько Павло. 
Діда Максима на цвинтар несуть 
Чули, може, діда Максима... 
А голівки хлоп’ят, мов соняхи, 
Зазирають за дідів тип. 
Зазирають у ранок сонячний, 
Що лишив для них дід Максим.

ЧУЖИНЦІ
«— Косго, Косю!..
Мамо, дивись, конячка.., 
Я її не боюся — зовсім. 
Можна до неї торкнутись пальчиком? 
А дяді чужі сміються 
Білими м жовтими зубами
І держать чомусь за руки маму,.
— Мамо, для чого цс дяда зв’язав 
Хвоста із моєю ручкою?..
-- Ма-а-аІ 
Скривавлений світ оперезав 
Крик дитини,
Мов серце обручка...
— Ма-а-а!
Божевільно рвонулась мати, 
Тільки ж руки мамині зломлено, 
Лиш очима дорогу їла — 
Застогнала дорога стомлена

Коию-ю-ю! Спинися коню! 
Та гривастий мчав очманіло 
А сонце у вечір стікало, 
Великими краплями крові. 
І червоні ружі прив’яли 
У коня на підкові.

------ „МОЛОДИЙ НОМУ1ІДР“--------і

...Тітчині коси — білі-білі 
Розметались па цілий шлях. 
І повисло маленьке тіло 
На тітчин їх дужих руках. 
Підхопила з землі не зігрітої, 
І хитнулись хвильно груди 
Простягнула ного світові 
*- Люди! Дивіться, люди!..

ДОКИ БІЛІ ВІТРИ.
Будять яблука срібну тишу, 
Лунко гупають в груди осені, 
А стигла тиша літо колише, 
Жовті стрічки вплітає в коси. 
Літо ще не зхололо, не зчахло, 
Ще довірливо теплі зорі, 
А вже ніби й дощами пахне 
Сивий дід задивився вгору. 
Певно скоро... Розіб’ють тишу 
Жовтим листям спадуть па скроні, 
А стигла тиша літа колише, 
Доки білі вітри па припоні.

ПОДАРУЙ
Подаруй мені вечір 
З волошковою тишею. 
Як сорочку на плечах 
Тепла ніч йому вишиє, 
Як у місячнім інеї 
Нахиляється казка 
Над злетілими тінями, 
Подаруй мені ласку. 
Хочу знову почути 
Скрипки ніжний звук 
Хочу серцем пірнути 
У тепло твоїх рук.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА
«Пентагон перетвориа Південний В’єт

нам, Лаос і Камбоджу у своєрідний воєн
ний полігон для випробування нових 
зразків зброї та бойової техніки».

(Із газет).

На долонях зелено-росяних 
Родить квіти планета знов,
А між них, під теплими грозами, 
Люди родять добро і зло.
На долонях блакитно-зоряних 
Ходить сонце, весна, любов, 
А між пальців, ранами зораних, 
Знов гаряча скрапує кров.
Біллю — в рани. О, як їй боляче! 
Як холоне їй серце в грудях, 
Коли падають, падають люди 
І спливають кров’ю їх очі.
Тихо плаче холодними росами
І ридає ридма громами, 
Як дитятко на мертвих косах 
Безпорадно шукає маму.
Як холодні впадуть рученята 
Обвиваючи ноги босі...
Вона зужить, як тужить мати, 
їй зелені сивіють коси.

с

о:

ФУТБОЛ

Дев'ятикласник Кіровоградської СШ 
№ 34 Юрій ЯЗИКОВ вже кілька років за
хоплюється кульовою стрільбою. Нещо
давно на першості країни серед юнаків 
(вихованці ДІОСШ і ДТСААФ) у вправі 
ГП-4 (пневматична гвинтівка, 40 пострі
лів стоячи, дистанція 10 метрів) був сріб
ним призером. З 400 можливих він на
брав 372 очка, що на два очка вище май- 
стерського нормативу.

Фото Г. ТОЛОКА.

ПІЗНО СПОХВАТИПИСЙ
Сімферопольська «Таврія» — одна 

з провідних українських команд дру
гої ліги класу «А». Вона весь час пе
ребуває в турнірній таблиці зони в 
першій п’ятірці. Сімферопольці від
дають перевагу наступальному фут
болу. Це й зробило їм репутацію най
результативніших. Перед останнім 
туром на рахунку «таврії» було 54 
забитих м’ячі — на 8 більше, ніж у її 
найближчих суперників по цьому по
казнику і на 17 більше, ніж у кіро- 
воградської «Зірки»,

У першому колі чемпіонату паші 
темляки добре зіграли в Сімферополі, 
вони вели в рахунку, а господарям 
поля тільки перед кінцем матчу ціною 
великих зусиль вдалося відквитатп 
гол. Протилежне сталося позавчора, 
коли кіровоградці приймали «Таврію». 
Місцеві футболісти із самого початку 
зустрічі повели себе так, наче перед 
ними аутсайдери. Вони віддали в 
розпорядження гостей центр поля, 
дозволили їм вільно діяти па флан
гах, наближатися до штрафного май
данчика.Можливо, якби на вооотах стояв 
більш досвідчений Олексій Іонов, усе 
обійшлося б інакше. А його молодий 
колега Валерій ІОр'ев не зумів від
стояти недоторканість воріт. Протя
гом перших дев’ятнадцяти хвилиіі він 
пропустив три м’ячі.

Довго не .могли кіровоградці опа
м'ятатися після цього. Тільки в друго
му таймі вони спохватилязя, заграли 
більш темпераментно, агресивно, але 
було вже пізно. Сімферопольські фут
болісти стійко оборонялися майже 
всією командою.

Наші гравці тільки після перерви 
по-справжньому почали турбувати во
ротаря гостей, але той виявився на 
висоті.

На 70-й хвилині Віктор Ступай зі 
штрафного удару відквитав один гол. 

Таким чином «Зірка» вперше в цьо
му сезоні зазнала такої відчутної по
разки (1:3) на своєму полі. Тепер її 
чекають три важких матчі підряд на 
виїзді. 6 вересня вона гратиме в Уж
городі, 10 — в Івано-Франківську і 14 
вересня — у Львові.

ХТО БУДЕ ПЕРЕМОЖЦЕМ?
З метою посилення 

пропаганди ленінських 
ідей охорони й збере
ження історико-культур- 
ної спадщини нашого 
народу, популяризації 
пам’ятникіа історії та 
культури і поширення 
наукових знань про них, 
використання пам'ятни
ків минулого, революцій
ної, бойової, трудової 
слави, віковічної друж
би українського народу 
з великим російським та 
іншими народами у пат
ріотичному вихованні ра
дянських людей, у під
вищенні їх освіти і куль
тури президії правлінь 
Українського Товариства 
охорони пам’ятників іс
торії і культури і Спілки 
журналістів України ого
лосили Республіканський 
огляд матеріалів, газет, 
журналів, телебачення і 
радіо, які висвітлюють 
питання охорони, пропа
ганди і популяризації 
пам'ятників історії та 
культури Української 
PCP і присвячений 50-річ- 
чю заснування Союзу 
Радянських Соціалістич
них Республік.

В огляді беруть участь

редакції багатотираж
них, районних, міських, 
обласних, республікан
ських газет і журналів, 
комітети по телебаченню 
і радіомовленню.

Основна вимога до ма
теріалів — правдиво і 
яскразо висвітлювати ве
лику турботу партії і 
уряду по збереженню і 
використанню історико- 
культурних скарбів, про
пагувати кращий досвід 
роботи організацій То
вариства по виявленню, 
охороні і збереженню 
пам’яток, популяризува
ти найвизначніші пам’ят
ки, що відображають 
славну героїчну історію, 
революційні традиції, 
культуру, науку, мис
тецтво і побут ук
раїнського народу, йо
го віковічну дружбу з 
великим російським та 
іншими народами, підні
мати проблемні питання 
по охороні і збережен
ню пам'ятників історії та 
культури.

Проводитиметься ог
ляд щорічно до 1 січня 
1974 року. Підсумки ог
ляду і нагородження пе
реможців будуть прово-

дитись кожного року II 
лютому.

Матеріали на огляд, що 
опублікозані протягом 
минулого року, разом з 
постановами відповід
них організацій Товари
ства та обласного відділ 
лення Спілки журналіс
тів України, надсилаю
ться Республіканському 
правлінню Товаристз,' що 
15 січня наступного року» 

На переможців огляду 
чокають грамоти Респуб
ліканського правління 
Товариства та грошові 
заохочення:

перші (п’ять) — в сумі 
300 карбованців кожне, 
другі (десять)—в сумі 
200 карбованців кожне, 
треті (двадцять) — о 
сумі 120 карбованців 
кожне.
Запрошуємо працівни

ків редакцій, краєзнав
ців, членів Товариства 
взяти активну участь в 
оголошеному огляді.

А. МЕРЖІЄВСЬКА, 
зав. бюро пропаган
ди обласної органі
зації Товариства охо
рони пам’ятників іс
торії та культури.

-----

Комсомольські працівники, активісти, друзі .щиро 
пітают1. з одруженням Ніну МОРОЗ, другого секрета
ря ІІетрівсько.-о райкому комсомолу, і Григорія ТУ
РБИНА, шофера районного об’єднання «Сільгосптехні
ка» Надію ПАЛИВУ, вчительку Павлиської середньої! 
ніколи імені Сухом.линського, І Анатолія САПІГУ, пер«, 
того секретаря Онуфріївського райкому комсомолу.Щастя вам, днів сонячнихі

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ПОНЕДІЛОК. 6 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (К). 11.10 —
Художній фільм «Чоловіки 
у відрядженні». (К). 16.10 — 
Для дітей. Є. Єлісєєв. «Со

лодкий пиріг». Вистава Во- 
рошиловгрздського ляль- 
нового театру. (Вороши* 
ловград). 17.10 Телевіс-

ті. (К). 17.30 — «Тваринни
цтву — промислову осно
ву». Про досвід тваринни- 
иів Вінницької області. 
(М). 18.00 — Республікан
ська фізико-математична 
школа. (К). 18.30 — «Союз 
праці і мистецтва». (До
нецьк). 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Динамо» 
(К) — «Динамо» (Мінськ).

В перерві — «Газети і жур
нали — в кожну сім'ю». 
(Кіровоград). 20.45 — Чем
піонат СРСР з футбола, 
«Карпати» (Львів) —«Спар
так» (Москва). 21.15 — 
Програма «Час>. (М). 21.45 
Міжнародна зустріч з во
лейбола збірних команд 
СРСР і Японії. (Ленінград).

По закінченні — телевіс- 
ті. (К).

ВІВТОРОК, 7 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.10
— Кольоропе телебачення. 
Художній фільм «Коро
лівська регата». (М). 12.35
— «Сторінни життя». Ху
дожник В. Серов. (М). 13.15
— Телевісті. (К). 13.25 -
Художній фільм «Доктор

?р) Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

м. Кіровоград, вул. Луначарського, зб.
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Штокман». І ссоія. (Кірово
град). 17.05 — На головно
му напрямі п’ятирічки. 
(Донецьк). 17.20 — Хроніка 
тижня. (Кіровоград). 17.30
— Телефільм. (Кіровоград).
18.00 — Програма передач. 
(К). 18.05 — Кольорове те
лебачення. Мультфільми. 
(М). 19.30 — Для дітей
«Сонечко». (К). 19.00 —
Програма «Час>. (М). 19.30
— Кольорове телебачення.
Міжнародний турнір з хо- 
ксп на приз газети «Ра
дянський спорт». Фінал. 
(М). 22.00 — Українське
кольорове телебачення. 
Вечір науковою кіно. (К). 
22.30 — Теловісгі. (Н), 23.00
— Кольорове теїебаченнл. 
За вашим проханням. Кон
церт солісгіо Волилого

театру Союзу PCP. (М), 23.35 — Новини. (М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 18.10—1 
Забутий жанр. Літератур
на передача. (К). 18.3Е.< -уі 
«Книгарня». (К). 19.00 ’’«-•)
Телефільм «Унраї іське бач 
роико». (К). 19.30 — Кон< 
церт. В перерві — «На ДоСй 
раніч, дітиі». (К). 21.45 — 
Художній фільм «ВІНхбув 
не один». (М).
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