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У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КП УКРАЇНИ
25 лютого у Центральному Комітеті 

КП України відбулася нарада перших 
секретарів обкомів партії, голів ви
конкомів обласних Рад депутатів тру
дящих та керівників ряду республі
канських міністерств і відомств з пи
тань сільського господарства.

З промовою на нараді виступив 
член Політбюро ЦК КПРС, Перший 
секретар ЦК КП України товариш 
П. Ю. Шелест.

В обговоренні питань готовності 
колгоспів і радгоспів до весняної сів
би і роботи, що проводиться по даль
шому розвитку тваринництва, висту
пили перший секретар Вінницького 
обному партії В. М. Таратута, голова 
Сумського облвиконкому А. М. На
уменко, перший секретар Одеського 
обкому партії П. П. Козир, голова 
«Укрсільгосптехніки» М. П. Момотен- 
но, перший сенретар Херсонського

обному партії А. С. Кочубей, перший 
секретар Львівського обкому партії 
В. С. Куцевол, голова Донецького обл
виконкому Д. М. Гридасов, перший 
сенретар Кримського обкому партії 
М. К, Кириченко, голова Запорізького 
облвиконкому М. В. Хорунжий, пер
ший секретар Чернігівського обкому 
партії М. В. Уманець, міністр заготі
вель УРСР І. й. Стафійчун, перший 
сенретар Полтавського обкому партії 
О, М. Мужицьний, перший секретар 
Черкаського обкому партії О, М. 
Андреев.

У роботі наради взяли участь това
риші В. В. Щербицький, О. П. Ляшко, 
І. К. Лутак, О. А. Титаренко, Н. Т. 
Кальченко, М. О. Соболь, О. Ф. Ват- 
ченко, Г. І. Ващенко, В. І, Дегтярьов, 
Ф. Д. Овчаренко, Я. П. Погребняк, 
В. О. Сологуб, е також міністр сіль
ського господарства СРСР В. В. Мац
кевич.

ТГ' РУДІВНИКИ Новомиргородського району вирости- 
и ли минулого року високий урожай сільськогос
подарських культур, набагато перевиконали план 
продажу зерна державі. Та з виробництвом продук
ції тваринництва справи були не такими втішними, як 
у рослинництві. Який же напрямок у загальному 
комплексі заходів, спрямованих на різке збільшення 
виробництва молока, м’яса, ясць та іншої тварин
ницької продукції, визначила для себе комсомольська 
організація району? Райком комсомолу, перш за все, 
націлив первинні комсомольські організації на вдо
сконалення розстановки своїх сил, поставив вимогу — 
основну увагу зосередити на розв’язанні проблеми 
молодіжних кадрів у тваринництві.

Так, останнім часом поповнився кращими комсо
мольцями колектив тваринників молочнотоварної 
ферми колгоспу «Комуніст». Тут створено комсо
мольську групу, яку очолює молода, але вже досвід
чена доярка Любов Мельниченко.

— Будемо рівнятись на нашу подругу Надію Сені- 
говську! — закликала групкомсорг молодих доярок.

Надія Осніговська — краща доярка колгоспу «Ко-

УСИП ВИРІШІЕ
ЗМАГАННЯ
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• КОМІТЕТИ комсомолу 
К ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ' . ’ \ .
МОЛОДИХ ТВАРИННИКІВ "

муніст» і району. Торік вона надоїла по 5064 кілогра
ми молока, цього року зобов’язалась надоїти не .мен
ше, Молоді доярки вивчають і впроваджують її дос
від, борються за подолання тритисячного рубежу по 
надоях молока. Зараз змагання за найвищу'гіродук-- 
тивність громадського тваринництва набирає дедалі ' 

• ширшого розмаху. "■ ’ — ~
Це лише один з прикладів того, як предметні рі

шення райкому комсомолу, первинної комсомоль
ської організації дають відчутну допомогу.

Завдання по дальшому розвитку цієї галузі великі. 
Працівники сільського господарства нашої облзсті 
використали далеко не всі можливості для різкого 
збільшення виробництва продуктів тваринництва.

шш## космічний 
ЕКСПЕРИМЕНТ ЗАВЕРШЕНО!

П О В І Д О М Л £
Радянська космічна наука і. тех

ніка здобули нову перемогу в до
слідженні Місяця.’ Програму по
льоту автоматичної станції «Лу
на-20» успішно завершено,

25 лютого 1972 року поворотний 
апарат автоматичної станції «Лу
на-20» зробив посадку в розра
хунковому районі і території Ра
дянського Союзу. Блискуче роз
в’язано чергове .завдання у ви
вченні А^ісяця. На Землю достав
лено зразки місячного грунту, 
вперше взяті у важкодостугіному 
материковому районі Місяця,

Складний космічний експери
мент проходив в кілька етапів.

Запуск автоматичної станції «Лу
на-20» відбувся 14 лютого 1972 ро
ку. Після 105 годин'космічного по
льоту станція вийшла на селено
центричну орбіту. 19 лютого було 
проведено її корекцію з метою за
безпечення посадки у розрахунко
вому районі Місяця,

21 лютого о 22 гЬдині 19 хвилин 
за московським часом автоматич- 

. на станція «Луна-20» здійснила 
м’яку посадку в гірську материко
ву область Між ААбрем Достатку і 
Морем Криз; При цьому було ус
пішно розв’язано науково-технічне 
завдання посадки с автоматичного 
апарата у район з складним рель
єфом поверхні.

Після посадки і перевірки стану 
бортових систем було включено 
телефотометричні пристрої. Одер
жані з їх допомогою зображення 
місячної поверхні дали змогу ви
брати місце для взяття проби

ННЯ Т АРС
грунту. Всі операції по забору 
грунту проводились за командами 
з Землі. Грунтозабірний механізм 
провів буріння і забір зразків мі
сячного грунту, які потім були по
міщені в контейнер поворотного 
апарата і загерметизовані.

< У період роботи станції на Міся
ці уточнювались координати міс
цезнаходження станції і проводи
лась підготовка до старту.

23 лютого о 1 годині 58 хвилин 
за московським часом, використо
вуючи посадочний ступінь як плат
форму, космічна ракета з пово
ротним апаратом стартувала з Мі
сяця.

У ході польоту по трасі Мі
сяць — Земля в сеансах радіо
зв’язку наземні станції командно- 
вимірювального комплексу прий
мали телеметричну інформацію і 
проводили траєкторні вимірюван
ня. Одержані дані оброблялись у 
координаційно - обчислювальному 
центрі з метою контролю стану 
бортових систем і фактичної тра
єкторії польоту.

25 лютого космічна ракета стан
ції «Луна-20» наблизилась до Зем
лі з другою космічною швидкістю. 
В розрахунковий час відбулось 
відокремлення поворотного апара
та від космічної ракети. Після 
цього стеження за польотом пово
ротного апарата до посадки на 
Землю здійснювалось наземними 
радіолокаційними засобами.

При входженні поворотного апа
рата в густі шари земної атмосфе
ри почалось аеродинамічне галь-

мування. На його заключній ділян
ці було введено в дію парашутну 
систему, і о 22 годині 12 хвилин за 
московським . часом поворотний 
апарат з великою точністю здійс
нив посадку в розрахунковому ра
йоні за 40 кілометрів на північний 
захід від міста Джезказгана Ка
захської PCP.

Розшукова служба, незважаючи 
на винятково несприятливі метео
рологічні умови: сильний вітер, 
хуртовину і низьку хмарність, за
безпечили .евакуацію поворотного' 
апарата.

Всі етапи складного космічного 
експерименту — політ станції до 
Місяця і по селеноцентричній ор
біті, м’яка посадка на поверхню, 
забір грунту, старт з Місяця і по
вернення на Землю —• пройшли в 
повній відповідності з програмою.

Зразки, місячного грунту, до
ставлені автоматичним апаратом з 
материкової частини Місяця, бу
дуть передані Академії наук СРСР 
для наукових досліджень. Вивчен
ня і аналіз проби грунту з нового 
району Місяця дадуть дані для 
розширення знань про природу і 
еволюцію Місяця.

Результати досліджень зразків 
місячного грунту будуть опублі
ковані.

Політ радянської станції «Лу
на-20» ще раз продемонстрував 
широкі можливості досліджень 
Місяця і планет з допомогою авто
матичних апаратів і вписав яскра
ву сторінку в історію світової 
космонавтики.Особливо великі завдання стоять по виробництву мо

лока. Між тим, значна частина господарств відстає по 
надоях молока. Відставання є наслідком недостатньої 
організаторської роботи, низької трудової дисциплі
ни, відсутності турботи про підготовку кормів до зго
довування, незадовільного догляду за худобою.
В/ ОМІТЕТИ первинних комсомольських організацій 

покликані повсякденно підвищувати рівень вихов
ної роботи з молодими тваринниками, турбуватись 
про створення комсомольських груп на фермах. Це 
особливо стосується комітетів комсомолу Кіровоград
ського і Світловодського районів, які на XVII обласній 
комсомольській конференції були піддані суворім 
критиці за занедбаність цієї важливої справи.

А наскільки вона важлива, свідчить такий факт. 
В комсомольсько-молодіжному колективі ферми 
колгоспу «Перше травня» Маловисківського району 
працює дев’ятнадцять доярок. Змагаючись між со
бою за найвищі надої, дівчата добились у першому 
році п’ятирічки великого успіху; одинадцять з них на
доїли від кожної корови своєї групи більше, ніж по 
три тисячі кілограмів молока. Було доведено, що цей 
показник може стати нормою будь-якої доярки, як
що із знанням справи, з великим бажанням взятися 
за роботу. Цього року всі 19 членів комсомольсько- 
молодіжної групи успішно борються за подолання 
тритисячного рубежу.

Потурбуватися про вивчення молодими працівника
ми ферм умов соціалістичного змагання, допомогти 
їм у створенні умов для високопродуктивної праці, 
регулярно підбивати підсумки змагання і оголошува
ти їх — це справа комітетів комсомолу, В центрі їх 
уваги повинні бути питання боротьби за виконання 
соціалістичних зобов’язань, планових завдань, високу 
якість тваринницької продукції. Саме тут широке по-
ле діяльності відкривається і перед штабами та пос
тами «Комсомольського прожектора». Порушення 
режиму робочого дня на фермах, нехтування прави
лами санітарії, погана підготовка кормів для згодо
вування, низький рівень занять у школах передового 
досвіду — до цих та інших недоліків треба вихову
вати комсомольську непримиренність. Молоді тва
ринники повинні відчувати особисту відповідальність 
за діла колективу, їх треба залучати до виявлення і 
використання резервів підвищення продуктивності 
тваринництва.

Після закінчення машинобудівного технікуму комсомолець 
Іван ННІ.Ш більше року працював слюсарем на Кіровоград
ському рЄМЗчБОДІ нрсільгосптехніни», Молодий виробничнин 
повсякчас б числі кращих комсомольських антивістіс підпри
ємства Івана обрано комсомольським ватажком заводу.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

НАШ ПАРОВОЗ, 
ВПЕРЕД ЛЕТИ!

Квітни, наша державо! Ги уявляєшся 
нам швидкісним експресом, який не
втримно мчить по рейках до омріяної 
мети. А всі твої народи, котрі розмов
ляють десятками мов, порозумілися за 
допомогою мови Леніна — російської. 
Всі твої народи — не пасажири в експре
сі, а інтернаціональна бригада, і ведучим 
у неї — російський народ.

Квітни, наша державо! Ми докладемо 
до цього рук. Молоді залізничнини ло
комотивного депо станції Знам’янка ве
дуть свої поїзди тією ж дорогою. Вони 
перевозять тисячі, десятки тисяч тонн 
надпланових вантажів, потрібних місту і 
селу, необхідних новобудовам; тому во
ни економлять години, кошти на ремон
тах, електроенергію. План першого року 
п’ятирічки всі шість комсомольсько-мо
лодіжних колон депо виконали достро
ково. Вони заощадили 2,1 мільйона кіло
ват-годин електроенергії. Завод «Черво
на зірка» міг би працювати на ній більш 
як тиждень.

Квітни, наша державоі До твого слав
ного ювілею залізничники Знам янки го
туються як до великого свята ДРУжби 
й братерства народів Країни Рад. Наша 
праця, наша енергія спрямовані нині ДО 
єдиної мети — дострокового завершен
ня планів дев'ятої п’ятирічки.

Микола ТИМОФЄЄВ, 
машиніст, делегат XXI з’їзду ком
сомолу України, член комітету 
комсомолу Знам’янського локомо
тивного депо.
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Для радянської людини
НА ВИКЛИК 
ПОСПІШАЄ... 
КРАВЕЦЬ

Школи так часто но лунали теле
фонні дзвінки в ательє № 32 Першої 
Дніпропетровської фабрики індпоши
ву одягу, як у ці дні. Річ у тому. ЩО 
спеціалісти ательє приступили до 
виконання замовлень вдома, іноді 
майстра викликаю гь для ремонту 
одягу, але частіше для впорядкування 
гардероба. Мода, як відомо, міняється 
досить часто. Отут кравець у присут
ності замовника і «припасовує» речі.

ГАРАЖ
ДЛЯ ЛЕГКОВИХ
МАШИН

До випуску збірно-розбірних гара
жів для індивідуальних леї нових ав
томашин приступив колектив Ал.ма- 
Атинського заводу вазкк'ого машино
будування. Перші сто таких гаражів 
уже відправлено на Далекий Схід. 
У цьому році буде виготовлено майже 
тисячу гаражів для автолюбителів 
Казахстану, Узбекистану, Туркменії 1 
республік Закавказзя.

і

РОЯЛЬ З ЗНАКОМ ЯКОСТІ
На Таллінській фабриці роялі» ви

готовлено днотисячний концертний 
рояль <Естонія-Зг-. І ще одна подія: 
інструментові «Екстра«-, який кори
стується заслуженою славою у. нашій 
країні і за рубеягем, присвоено дер
жавний Знак якості,

(РАТАУ).

Коли доводиться бувати в Помічній, 
завжди з радістю заходжу в цех до Ва
силя Денисовича Міркунова. І чи робо
тою зайнятий, чи відпочиває, постійно 
зустрічаю біля нього /лолодих працівни
ків депо — недавніх випускників десяти
річки, які працюють слюсарями і мріють 
про те, щоб водити поїзди, і тих, чия 
мрія вже збулася — помічників /лати
ністів і машиністів. В кожного з них зна
ходиться діло до слюсаря експеримен
тального цеху.

Небагатослівний Василь Денисович, як 
правило, каже скупо: «Працюємо», і то
ді його співбесідники з гордістю (бо 
це ж у їхньому депо зробленої) розпо
відають про чергову раціоналізацію Мф- 
куноаа.

Найбільш мене здивував гвинторізний 
верстат. Його можна розмістити на роз
горнутому учнівському зошиті. І якби 
стояв він не в цеху на робочому столі, а 
в шафі, то подумав би, що то просто 
вдала модель.

— Цілком серйозний зерегат, — помі
тивши мій дещо здивований погляд, ска
зав слюсар-приборист Віктор Янков- 
ський, натискуючи кнопку.

Верстат зашумів. А Віктор, посміхнув
шись, запропонував:

— Якщо треба, зараз вісь маятника до 
наручного годинника виточимо.

— Дійсно, можна і вісь маятника до 
наручного годинника виточити, — під
твердив слюсар Олександр Янксвський, 
саме така точність і необхідна при ре
монті манометрів.

Нещодавно, зайшовши до Помічнян- 
ського локомотивного депо, я зустрів 
Василя Денисовича з комсомольцем 
Олегом Шлюшкіним.

Олег, як і більшість його ровес
ників, починав свій трудовий шлях учнем 
слюсаря в депо. Потім працював слюса
рем, а тепер — помічником машиніста. 
Так що з Василем Денисовичем вони 
давно знайомі.

Коли Олег пішов, я запитав у Мірку- 
нова:

— Над чим працюєте?
— Хочу пристрій зробити, щоб механі

зувати шліфування колінвала.
Раціоналізація, яку Міркунов вніс, на

стільки важлива, що приїздили з інших 
депо переймати досвід. Коротко суть 
така. На нижньому колінвалі дизеля теп

ловоза нерідко з являються наросні та 
задирки. Щоб позбутися їх, знімали ди- 
зель і направляли на завод для ремонту, 
Це коштувало не одну сотню карбован
ців. Міркунов же, не знімаючи дизеля, 
проводить обпиловку, а потім шліфуван
ня колінвала. Виграли в часі (не треба 
чекати, поки завод поверне відремонто
ваний вал) і в грошах теж.

— Вручну не кожен відшліфує взл, 
тож і мудрую, як механізувати цю опе
рацію, — продовжує Міркунов.

— Так ви ж тепловози передаєте, пе
реходите на електровози...

— Нічого, зате в інших депо згоди
ться, — сказав просто.

...Згадуючи сьогодні цю розмову, ба іу 
перед собою цифру; 58 мільйонів кар
бованців. Саме такий економічний ефект 
від впровадження рацпропозицій і вина
ходів умільців Кіровоградщини за вось
му п’ятирічку. Це у 2,4 раза більше у 
порівнянні із попередньою п’ятирічкою. 
Такий ефект МірхуновихІ Ще одне 
яскраве свідчення, що труд переростає 
у творчість.

А чим виміряти віддачу від спілкуван
ня з такими людьми? У Гіомічнянському 
локомотивному депо, раз прилучившись 
до творчості ще учнем слюсаря, молоді 
люди потім і будучи машиністами, теж 
дерзають. Звідси і десятки важковагових 
поїздів, і заощаджені тонни палива, 

в. цвях.

♦

ЗМАГАННЯ, ДРУЖБА, ВЗАЄМОДОПОМОГА
З України □ Єреван повернулась делегація заводу 

«Єлектроточприлад». На київському заводі «Точелек- 
троприлад» були підбиті підсумки соціалістичного 
змагання за 1971 ріп. Намічено нові рубежі.

Близько 20 років змагаються вірменські І київські 
приладобудівники. Обмін досвідом, ділові контакти 
допомагають -колективам споріднених підприємств 
добиватись великих успіхів у виробництві приладів.

Перша серед рівних
Книжново-ілюстратизна виставка «РРФСР» відкри

лася а Державній бібліотеці СРСР імені В. І. Леніна. 
Широка експозиція, в якій представлені документи, 
книги, фотографії, розповідає про історію створення 
першої Радянської республіки, показує розквіт її еко
номіки, культури, науки.

Ця виставна в Ленінській бібліотеці — перша з се
рії експозицій, яні відкриються тут напередодні 
50-річчя утворення СРСР. Вони будуть присвячені 
іншим союзним республікам.

Т.Т АША птахофабрика — велике 
підприємство, на якому виро

щуємо качок на промисловій осно
ві при безводному утриманні. Ви
рощуємо, збільшуючи поголів’я з 
кожним роком. Якщо після вве
дення в дію птахофабрики в 1967 
році ми здавали державі до 5С0— 
600 тисяч штук качок найкращої 
породи в рік, то в цьому році буде 

здано вдвічі більше. На прилавки 
магазинів і в їдальні надійде 
17 500 центнерів дієтичного м’яса. 
Завдання велике і виконати його — 
значить ділом відповісти на рішен
ня XXIV з'їзду КПРС про створен
ня достатку продукції тварин
ництва.

Своє місце у виконанні цього 
почесного завдання ми вже визна
чили. Всі 14 членів нашого комсо
мольсько-молодіжного колективу 
взяли підвищені зобов’язання на 
1972 рік: добитись добового при
росту в акліматизаторі по 34 гра
ми на качку, а на відгодівлі — по 
40 грамів. Від наміченого поки що 
не відступаємо. На птахофабриці 
налагоджений постійний контроль 
за добовими приростами. Наймен
ше відхилення від запланованого 
стає сигналом до перегляду ра
ціонів, поліпшення утримання 
птиці.

Щоб не склалося враження, ні
би всі виробничі успіхи — то ре
зультат суцільного ентузіазму дів- 
чат-птахівниць, розповім, що нам 
ще допомагає 8 роботі.
Т-Т А ПТАХОФАБРИЦІ працюють 

десятки передових людей, їх 
життя і досвід служать хорошим 
прикладом для молоді. Тоне не 
секрет, впевненіше себе почуваєш, 
коли поряд люди великої практи
ки, коли є до кого звернутись за 

порадою. Значну допомогу в осво
єнні передових методів відгодівлі 
надає нам бригадир птахофабрики, 
Герой Соціалістичної Праці Євге
нія Сергіївна Лапинська, відолха 
птахівниця Параска Іванівна Гаври- 
люк. Разом з ними і при їх під
тримці ми проводимо роботу з 
профорієнтації молоді, по пропа
ганді сільських спеціальностей.

За прикладом передовиків пта
хофабрики я і мої подруги Ольга 
Блажко, Євгенія Драганчук, Ва
лентина Каверіна в цьому році 
взялися виростити до 13 тисяч ка
чок кожна. Зараз міняємо пого
лів’я птиці, і ми очікуємо хороших 
приростів молодняка.

А ще надійною підмогою в на
шій роботі стало навчання в гуртку 
комсомольської політосвіти «Осно
ви соціалістичної економіки:». Що
понеділка збираєхюсь на заняття, 
де вивчаємо теорію господарю
вання, до того ж досить часто — 
вивчаємо на прикладах нашого 
виробництва. Окрім цього, кожен 
молодий працівник птахофабрики 
відвідує школу комуністичної пра
ці, що діє у нас.
ТГ 'ЯТЬ років існування фабри- 

ки — строк невеликий. Але за 
цей час у мене і моїх товаришів 
по роботі зовсім змінився погляд 
на професію птахівниці, Я приїха
ла з Білорусії і до цього всі сіль
ські спеціальності вважала досить 
прозаїчними. Коли ж прийшла на 
Сагайдацьку птахофабрику, зро
зуміла — і тут треба мати знання, 
досвід, часом —- кмітливість. Сло
вом, в нашій професії с своя ро
мантика пошуку, без якого не бу
ває цікавих професій.

З кожним роком поліпшується 
культура виробництва. Подача 
кормів і прибирання — найтрудо-

мпиччка дипта* 
Лдрягни

місткіші процеси — механізовані, 
в приміщеннях регулярно влашто
вуються провітрювання, хороше 
освітлення. Такі умови праці, зви
чайно, позначаються на праці і 
житті кожного з нас.

На птахофабриці побудозано чу
довий будинок птахівника, де ми 
відпочиваємо, проводимо різнома
нітні культурні заходи. Зараз еко
номіка радгоспу дає можливості 
для перебудови села, поліпшення 
його культури і побуту. Адже за 
цю п’ятирічку у нас з'явиться 
чимало будівель-обнов. Планується 
побудувати середню школу, Бу
динок культури, стадіон,, адміні
стративний комплекс, шість шіст- 
надцятиквартирних житлових, бу- 
динків. Особисто ми, працівники 
птахофабрики, одержимо в пода
рунок 6-у і 7-у лінії фабрики, ба
гато з нас відсвяткують новосілля 
в новому гуртожитку.

Що ж до професії птахівниці, 
скажу на закінчення, що змінились 
погляди ------- :__ ___ ,
подруг. І тому є переконливий 

0 останні роки до нас на 
фабрику приходять працювати ба
гато випускників шкіл. Приходять 
без запрошень.

Ольга ТУРІ НА, 
групкомсорг Сагайдацької 
птахофабрики Устинівсько- 
го району.

“д

не лише в мене і моїх 
до

на

Закінчив навігацію флаг
ман криголамного флоту 
атомохід сЛенин». Кілька мі
сяців пін проводив судна з 
різними вантажами по мо
рях Північного Льодовитого 
океану.

На знімку: вгорі атомохід 
<гЛенин> проводить судна пс 
Північному Льодовіїт о м у 
океану.

Фото М. Нурносова.

У Кіровабаді. крупному 
промисловому центрі Азер
байджанської PCP, став до 
ладу експеримента л ь н и н 
тепличний комбінат. Загаль
на площа нового господар
ства G гектарів. Кіровабад- 
ci.nl овочівники протягом 
року будуть збирати кілька 
врожаїв помідорів та огір
ків. вирощених під ШТУЧНИМ 
сонцем.

На знімку праворуч: в сек
ції огірків Кіровабадського 
тепличного комбінату 
(Азербайджанська PCP), 

Фото В. Кзлініна.
АПН.
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ПРОПОНУЄ «МОЛОДЬ»

КОМСОМОЛЬСЬКА СЛАВА УКРАЇНИ'
Великого формату книга «Комсомольська слаеа Украї

ни» (К., «Молодь», 1971 р., 239 стор. Ціна 2 крб. 60 коп), ко
жен розворот якої принрашзють кілька яскравих фото. 
Це унікальні історичні знімки та портрети видатних дія
чів революційного руху і комсомолу. Лаконічно викладе
ний текст рясніє славними іменами і датами. Ця книга — 
історичний літопис доріг, якими разом з партією і всім 
народом пройшла молодь від зародження молодіжного 
руху до Великої Вітчизняної війни.

В горнилі Жовтневої революції зароджувався комсо
мол. Гортаючи альбом, читач стає свідком першого при
їзду двадцятип'ятирічного Володимира Ульянова за кор
дон, його знайомства з членами марксистської групи 
«Визволення праці». У той час Г. В. Плеханов відзначав: 
«Приїхав сюди молодий товариш, дуже розумний, осві
чений і даром слова наділений. Яке щастя, що в нашому 
революційному русі є такі молоді люди». З безсмертним 
ім’ям Леніна тісно пов’язаний революційний молодіжний 
рух, створення революційної спілки молоді і вся її Д*‘ яльність.

Кожен розділ нниги свідчить про щорічне змужніння 
комсомолу: «Дух зміцнимо в боротьбі», «Наш паровоз> 
вперед лети», «На фронті індустріалізації», «Колосись, 
нолгоспна ниво», «До висот науки і культури», «Гартуйся 
як сталь». Самі назви розділів передають читачеві по
чуття наснаги, яною сповнюється неспокійне серце мо
лодіжної організації, як міцніють нрнла, розгалужується 
коріння, зростає и авторитет.

Разом з усією молоддю країни зростав комсомол на
шої республіки. Ленінська Комуністична Спілка Молоді 
України народилася, щоб стати велетнем, гідним нашої, 
героїчної доби. Видання засвідчує духовну нрасу 1 силу 
трудящої молоді, яка під проводом Комуністичної парти 
наближає світле майбутнє — комунізм.
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РИСИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА

—1.
Ковальсько-пресовий цех Вален

тина Басенко знає до подробиць, а 
до свого цеху дійде і з зав'язани
ми очима. Ще б пак! Працює тут 
з шістдесят четвертого року.

В завод вона закохалась відразу. 
А ось у виборі професії спершу 
не щастило. Перепробувала спеці
альності нагрівальниці, свердлу
вальниці і коааля-штампувальника. 
Саме остання, «чоловіча» профе
сія припала до душі. З допомо
гою досвідченої робітниці Олек
сандри Кухаренко Валя незабаром 
опанувала всіма професійними та
ємницями.

Згодом молода пресувальниця 
виготовляла за зміну 3—3,5 тисячі 
деталей при ьормі 2,5 тисячі.

Позаторік їй присвоїли почесне 
звання ударника комуністичної 
праці.

ВІДСТУП ПЕРШИЙ

...ДобровеличківсьнІ вулиці. Шно- 
ла-інтернат, яка замінила мені і 
батька, і матір, яна дивилась на 
мене здивованими вікнами, коли 
на випускному вечорі мені вручали 
атестат зрілості. Тоді ішов дощ, І 
його краплі стікали по синіх шиб
ках. Здавалось, що вікна плачуть. 
А дерева плещуть в зелені листоч
ки долонь. Сама я сміялась...

Так я прощалась із своїм ди
тинством,

—2.
В ковальсько-пресовому цеху 

Валю Басенко знають всі. Одним 
вона подобається як передова ро
бітниця. До речі, зовсім недазно 
їй присвоєно ще одне почесне 
звання — «Краща своєї професії». 

Іншим до вподоби Ті дзвінкий 
голос, адже Валя — солістка 
вокальної групи.

Але в однаковій мірі всі її по
важають за невтомну енергію і 
скромні сть.

Квітневий 
ПОППЕР
Розповідь з ліричними 
відступами героїні

Комсомолка Валентина Басенко 
тричі обиралась на заводську ком
сомольську конференцію. Як член 
комсомольського цехового бюро, 
вона відповідає за самодіяльність. 
Власне, бере найактивнішу участь 
в ній. Бо, крім вокального гуртка, 
Валя відвідує і танцювальний. І в 
тому, що в ковальсько-пресовому 
цеху зараз з успіхом працюють 
гуртки художньої самодіяльності: 
домбровий оркестр, танцюваль
ний, агіткультбригада і вокаль
ний, — є і її заслуга.

ВІДСТУП ДРУГИЙ

...Коли ми поверталися з Болга
рії, нуди я їздила разом з самоді
яльною хоровою капелою Палацу 
культури імені Жовтня, то загада
ла, якщо по приїзді в Кіровоград 
день буде сонячний, то я ще раз 
побуваю в чудовій Софії.

День видався сонячний. І неза
баром наша капела знову відвідала 
братню республіку.

А втім, зовсім недавно (хоч я ні
чого не загадувала) ми виступали 
в Чехословаччині.

—3.
Між подругами Валентини Ба

сенко, які разом з нею живуть в 
гуртожитку, нерідко можна почути 
такий діалог:

— Диву даєшся, як вона все 
встигає?

— Валентина?

— Атож. Це ж просто неймо
вірно.

Дійсно, на перший погляд кіль
кість громадських навантажень Ва
лентини здається надто важкою. 
Вона — учасник трьох гуртків ху
дожньої самодіяльності, на які по
спішає ледве не щодня, волей
больну секцію відвідує двічі на 
тиждень. Крім того, Валя ще на
вчається в деохрічній школі по 
підготовці керівників художньої 
самодіяльності. А в себе е цеху 
уже закінчує проходити стажувань 
ня на кранівницю мостового елек
тричного крана.

Додамо, що працює вона в дві 
зміни.

ВІДСТУП ТРЕТІЙ

...Не розумію людей, які скаржа
ться на те, що їм бракує вільного 
часу.

—4.
їй за двадцять. Русяве волосся 

двома крилами вибивається з-під 
хустини. Звичайне обличчя. Від
криті і довірливі очі, яким не мож
на брехати і які самі на це не 
здатні.

Зовні в ній нема нічого особли
вого. Та і подвигу ніякого вона ще 
не встигла звершити. Проте живе 
повнокровним життям, горить ком
сомольським запалом, думає 
завтрашнім, а не вчорашнім.

Коли іде вона на зміну, то кро
кує широко, впевнено. Це вже її 
риса характеру.,.*

.../1 щодо того, що я підслухав 
ваші думки, Валентино, то ви 
пробачте мені. Вони допомогли 
розповісти про вас, про ваші 
будні. Вони підказали і заголо
вок. Справді, юність ваша схожа 
на квітневий вир, в якому немає 
місця ліньковій байдужості, в яко
му панує одвічний неспокій.

В. ВАСИЛЕНКО.
Завод «Червона зірка».

Три дні не змовкали отески уболігальників в спор
тивному залі заводу тракторних гідроагрегатів. Тут 
тривали змагання серед волейболістів середніх учбо
вих закладів області. Високу майстерність продемон
стрували хлопці з Кіровоградського машинобудів
ного технікуму та дівчата з Олександрійського ін
дустріального технікуму. Вони і стали переможцями 
турніру волейболістів. В числі призерів також спорт
смени будівельного та кооперативного технікумів 
міста Кіровограда.

На знімку: момент фінальної гри.

Фото Г. ТОЛОКА.

т» ІРОВОГРАДСЬКИЙ ком- 
** позитор Кім Шутенко 
написав понад 150 пісенних, 
оркестрових та інструмен
тальних творів. Останнім ча
сом Кім Олександрович 
створив ряд творів для уч- 
бовопедагогічкого репер
туару, які здобули популяр
ність і виконуються учнями 
музичних шкіл України та 
інших братніх республік.

Музична школа міста Тбі
лісі запросила нашого ком
позитора на свій 50-річний 
ювілей. Нещодавно Кім

МУЗИКА,
ТЕПЛОТА,
ДРУЖБА

Олександрович Шутенко 
повернувся з Грузії і роз
повів нашому позаштатно
му кореспондентові О. Шка- 
бою про свою поїздку, про 
враження від зустрічі з 
грузинськими друзями:

— Насамперед скажу, що 
мені, молодому українсь
кому композитору, було 
приємно отримати запро
шення від тбіліських шко
лярів та викладачів на пів
столітній ювілей музичної 
школи імені Іпполітова- 

поІванова. Приємно було

слухати свій «Концерт для 
фортепіано з оркестром» у 
виконанні ювілярів.

Святкування п'ятдесяти
річчя школи вилилося у ве
лике торжество дружби на
родів. Тут були гості з Мо
скви, України, Вірменії та 
інших республік.

У Грузії я був вперше. 
Багато читав і чув про цей 
трудолюбивий народ,- про 
красу сонячної батьківщини 
Руставелі. А нині наочно 
переконався у багатій гру
зинській щедрості і сердеч
ності. Кілька разів виступав 

перед учнями та виклада
чами і скрізь відчував гли
боке розуміння музики, 
дружню теплоту і вдяч
ність.

Сподобався мені грузин
ський край. Нові друзі по
знайомили з їхньою істо
рією, культурою, наукою. 
Відвідав древню столицю 
Грузії Мцхеті, оглянув му
зеї, побував у театрі опери 
та балету.

Я щиро вдячний грузин
ським друзям за ті кілька 
днів радощів, які пізнав у 
нашій братній республіці.

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

Закінчення

у бундестагу
БОНН. Кор. ТАРС Ю. Борисов 

І В. Іванов передають:
У західнонімецькому бунде

стагу закінчилось триденне об
говорення в першому читанні 
іаконопроектів про ратифікацію 
договорів ФРІІ з Радянським 
Союзом і ПНР. На засіданні 
парламенту представники уряду 
і коаліційних партій СДПН і 
ВДП нідкреслюваля велике зна
чення обох договорів для спра
ви миру і взаєморозуміння в 
Європі.

«Федеративна Республіка. — 
заявив у своїй промові канцлер 
ФРН В. Брандт. —- не має ні
яких територіальних претензій. 
Вона виходить з факту існуван
ня тих кордонів, які у нас є». 
В. Брандт підкреслив також ве
лике міжнародне політичне зна
чення чотиристоронньої угоди 
по Західному Берліну і необхід
ність якнайшвидшого набрання 
нею чинності. Канцлер катего
рично відкинув спроби голови 
ХСС Штрауса, що виступав в де
батах. применшити значення 
підготовки до скликання загаль
ноєвропейської наради з питань 
безпеки 1 співробітництва.

Водночас депутати опозицій
ного блоку ХДС/ХСС продовжу
вали свої демагогічні наладки 
на обидва договори і східну по
літику уряду в цілому. Керівни
ки опозиції викрили себе як 
противники позрядки напруже
ності в Європі і ноомалізацІГ 
відносин ФРН з соціалістичними 
країнами.

законопроекти про ра- 
міс*ій'аЛ,° пе₽еДаються до ко- 
шення шп^тагу- Остаточне рі- 
ПГЛ'ИГЯ^ ДО. НИХ ПОВИННО бути 
нопроеАЛ-™ зако-

і Відбудуться З І 4 травня у' 4

|> ЧОМУ норені сіонізму? Чо- 
му сіоністи так жорстоко 

поводяться з арабами? Що в 
них спільного з Імперіалістами? 
Такі і подібні запитання все 
частіше ставлять молоді люди, 
що хочуть глибше зрозуміти 
події наших днів, які нерідко 
зв’язані зі словом «сіонізм».

Спробуємо з'ясувати, нуди ся
гають корені сіонізму і чому 
він служить реакції, агресії, ім
періалізму.

В далекому минулому, коли 
на Аравійському півострові 
йшло об’єднання єврейських 
племен, створювався культ 
єврейського бо
га Ягве, а разом 
з цим і священ
на книга — біб
лія. Напезне не 
всі знають, що 
ця ннига є одна
ково священ
ною і для іудеїв, 
і для християн.

— Ні. ні, нічого спільного У 
мене з іудеєм-гвреєм немає — 
енергійно і навіть незадоволено 
заперечує православний вірую
чий. , _ ,

Але це так. І віруючі євреї, і 
віруючі православні визнають 
одного бога-творця. І про нього 
написана біблія, яка у євреїв 
називається тора. Саме в ній 
іде мова про те, як протягом 
семи днів бог творив світ. А да
лі розповідається, як бог укла
дає договір з Авраамом і з цьо
го часу бере під особистим 
захист і опіку потомство Ав
раама. А так, ян від останнього 
веде свій початок рід євреїв, то, 
по суті, бог. пише біблія, серед 
всіх народів чомусь вибоав 
євреїв, яні стали «богом обра
ним народом» і для них була 
визначена «земля обітована» в 
країні Ханаанській. там, де за
раз держава Ізраїль.

Чому саме євреїв?
А пояснюється це тим, що 

біблія писалась євреями десь 
понад дві з половиною тисячі 
років тому. Вони написали про 
те, що їх законне місце в Па
лестині, звідки вони, мовляв, 
походять, хоч тепер всім відо
мо, що кочові євреї колись жи
ли в Аравійській пустелі І тіль

ки в XIII столітті до нашої ери 
завоювали Палестину і назвали 
цю землю своєю, «обітованою», 
а себе — «богообраним наро
дом». «Блзгословен ти, господи, 
божо наш, цар всесвіту, — пи
ше біблія, — що обрав нас се
ред всіх народів І підніс нас над 
всіма язиками і просвітив нас 
своїми заповідями»...
М1ИНАВ час. Створювались і 
1 ■ падали імперії, держави, 
змінювалися суспільні форма
ції. На зміну рабовласницькому 
ладові прийшов феодалізм, який 
згодом поступився місцем капі
талізму. Більш ян за дві тисячі

СІОНІЗМ. КОМУ ВІН СЛУЖИТЬ?
років Палестина не раз перехо
дила з рун в руки, що привело 
до розселення євреїв серед 
інших народів. Немало з них са
мостійно виїхали в інші країни 
і на інші нонтиненти в пошу
ках кращого життя. Але не всі 
його знайшли.

В умовах класового суспіль
ства одні євреї залишились бід
ними, приниженими, а інші — 
багатими експлуататорами. На
слідком цього було те, що в пе
ріод розвиненого капіталізму, 
коли на арену боротьби вийшов 
робітничий клас, пригноблені 
євреї разом з трудящими інших 
націй об'єднувались для спіль
ної боротьби проти панівних 
класів.

Щоб 
євреїв від 
єврейська ,----- --------
країн, як Америка, Франція, 
Австрія, Німеччина, Росія та 
інших в 1897 році в Швейцарії 
оформила світову сіоністську 
організацію (Сіон — назва гори 
в Єрусалимі), яка проголосила 
своєю метою переселення всіх 
євреїв до Палестини. -

Відповідно до вчення іудей
ської релігії сіоністи дозодили, 
що євреям важно живеться то
му, що вони знаходяться серед 

відвернути 
нласової 
буржуазія

трудящих 
боротьби, 

таких

Інших народів. А коли б вони 
жили в одному місці, серед сво
їх, то між ними не було б бага
тих і бідних, не було б нерів- ’ 
ності і експлуатації, класового 
розшарування тощо. Це був би 
куточок раю на землі. І цей ну- 
точок чітко визначений в біб
лії: сам бог через Авраама да
рував євреям землю Ханаан- 
ську, що охоплює територію від 
ріни «Єгипет (Ніл) до ріки Єв
фрат».
Щ УРЖУАЗН0-НАЦІ0НАЛІСТИЧ- 
-*® НА течія сіонізму швидко 
поширювалась не лише □ бур
жуазному єврейському середо

вищі, але й серед єврейської 
бідноти, яна не завжди знала і 
розуміла справжній шлях інтер
національної боротьби трудя
щих проти гнобителів. Сіоніст
ські екстремісти, заклинаючи 
євреїв переїхати в «землю обі- 
товану», розв’язали криваву 
війну проти арабів на Близько
му Сході під лозунгом звіль
нення території для євреїв. А 
для цього вони виганяють ара
бів з їх рідної землі, знущаю
ться над ними, оскверняють 
дорогі арабам цінності. Жорсто
кість і розправи, які чинить 
ізраїльська вояччина над ара
бами на окупованій території, 
благословляються і заохочую
ться їх священною книгою, в 
якій написано, що іудеї повинні 
примусити поневолені народи 
працювати на себе як на народ 
«богом обраний»: «І прийдуть 
іноземці, і будуть пасти отари 
ваші, а сини чужоземців будуть 
вашими землеробами...» А коли 
поневолені не захочуть підко
ритися, то «народ і царства, яні 
не захочуть служити тобі, заги
нуть, І такі народи будуть пов
ністю знищені».

Саме таку соціальну функцію 
відіграє сучасний іудеїзм, що 

став державною релігією в ка
піталістичному Ізраїлі. Відповід
но до авантюристичного курсу 
сіоністських верховодів, іудей
ське духовенство підтримує 
агресивну політику І агресивні 
дії Тель-Авіва по відношенню до 
арабських країн, проповідує 
«богообраність єврейського на
роду», його «занонне право» на 
окупацію чужих територій, на 
вбивства і грабіж арабів Па
лестини. Політика І дії сіоністів 
активно підтримуються імперіа
лістичними і мілітаристськими 
колами США та інших країн, 

які не можуть примиритися з 
існуванням вільних, незалеж
них, самостійних арабських 
країн, що будують своє життя 
без Іноземного втручання. Сіо
нізм їх влаштовує ще н тому, 
що він проповідує антипатріо
тичну ідеологію космополітиз
му, байдуже ставлення до бать
ківщини, расистську теорію пе
реваги одного народу над ін
шим, що духовно роззброює 
трудящих в спільній інтерна
ціональній боротьбі.

Сіоністи викрили себе перед 
усім світом ян люті вороги МИ
РУ між народами, вороги Ра
дянського Союзу і країн соціа
лістичного табору, яи послідов- 
ники фашистського
І вони не приховують того, ЩО 
ідеологічні норені IX ПОЛІТИКИ 
для своїх агресивних, людино
ненависницьких планів понево
лення арабських народів базую
ться на іудейській релігії.

Цей приклад є ще одним 
незаперечним свідченням того, 
як релігія служить світовій 
реакції.

П. РЯБОЙ, 
лектор обласного товари
ства «Знання».
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ХТО НАИКМІТЛИВІШИЙ?
Перший тур фізичної олімпіади назвав перших 

переможців.
Правильність і певність відповідей оцінювалася 

очками. Найбільшу кількість очок набрали: ЮРІЙ 
ЛІКАРЕНКО, учень 10 класу Кіровоградської СШ 
-V 4 — 18 очок: десятикласники Кіровоградської СШ 
-V> 34 СЕРГІЙ ЛИСЕНКО 1 СЕРГІЙ КОРОЛЬОВ - 
відповідно 15 1 13 очок; далі йдуть А- БЕЛІЧЕНКО 
з Добровеличківської школн-інтернат — 5 очок;
П. ТАРАНЕНКО з Гайворонської СШ № 5. Ю. ЮР
ЧЕНКО з с. Голиково, Олександрівського району — 
по чотири; М. КУШНІР, випускник Кіровоградської 
СШ № 11—3 очка. Всі інші надіслали неправиль
ні відповіді.

Яропонуємо завдання наступного туру.
Завдання підготовлене під редакцією кандидата фі- 

зико-хатематичних наук, доцента I. Af. КІЛІЧЕНКА,

11 тур фізичної олімпіади
VIII КЛАС

Гї ІД звуки маршу і дружні оплес- 
ки в святковий зал дитячого 

садка № 36 заходять парами ма
люки. В руках у них прапорці. Ши
куються колонами дівчатка й 
хлопчики.

Здавалось би: ну що тут особли
вого? Проте оця урочистість, ор= 
ганізованість хвилює серця при
сутніх. Що згадують в цю. мить 
вони, дивлячись на щасливі юні 
личенька хлопчиків, що в формі 
будьонівців, моряків, та дівчаток 
в яскравому вбранні україночок?

Завідуюча В. М. Сидоренко по
здоровляє дітей, батьків та доро
гих гостей — шефів-воїнів зі свя
том.

— В цей день Вітчизна-мати, — 
чується дзвінкий голосок однієї із 
вихованок підготовчої групи, — 
вітає всіх синів відважних та смі
ливих бійців-богатирів.
— Ідуть солдати рівни/л строєм, — 

це вже хлопчик виголошує. — Ли
не пісня дзвінко ввись. Ти на них, 
як на героїв, із повагою дивись...

За сценарієм, підготовленим му
зичним керівником дитячого садка 
Н. М. Софроновою, художнє сло
во про нашу могутню і миролюбну 
Радянську Армію чергується з піс
нею про Батьківщину, Леніне...

ЧЕРВОНА БУДЬОНІВКА, 
КІНЬ ВОРОНИЙ • ••

гВОЇНИ В ДИТЯЧОМУ САДКУ

правкою солдати перевтілюються 
в казкових героїв: Лисичку, Зай
чика, інших звірів. • ' * '

— 14а згадку про радісний світ
лий цей день, — пропонує веду
ча, — прийміть подарунки від на
ших дітей.

Діти підносять воїнам книжки, 
суееніри, в воїни їм дарують зі
рочку напам'ять.

«Вітаю з святом! Юра Понома
ренко», — читає листівку, написа
ну дитячою рукою молодий офі
цер Василь Сидоренко і думає гїро 
те,’що не даремно він присвятив 
себе військовій справі. Таких діток 
треба оберігати. І як згадку про 
рідний край, домівку, про свою 
матір Валентину Михайлівну Сидо
ренко, яку так поважають в дитя
чому садкую він візьме цей суве
нір із лаконічним написом: «Вітаю 
з святом!»

Співають 
склюються 
В. В. Кодацької та К. Д. Федор
ченко. Г 1 •

Майорять прапорці над голівка
ми дітей.

Розпочинається груповий танець.
Тільки-но будьонівці з шаблями 

захищали свого прапороносця, і 
ось уже Саша Лопата поправляє 
гімнастьорку. Стоїть усміхнений і з 
задоволенням читає вірш «Опові
дання танкіста».

Потім ще виконувалися танці, 
ігри...

ТМПРОВІЗОВАНУ сцену займа- 
ють воїни. Від'їх імені Валерій 

Петраков дякус дітям за хороший 
концерт, розповідає, як служать 
його товариші.

В свою чергу воїни дарують 
дітям пісню та інсценізацію казок.

І весело було дітям спостеріга
ти, як оці серйозні, з бойовою ви-

всі. Дитячі голоси під- 
співом виховательок

■

ьагріти до 27гС? Тертя порш
ня об стінки циліндра і ваги 
поршня не враховувати.

4. В конічну посудину 
(кут конуса при вершині до
рівнює 2а) налита вода до 
висоти Н, В боковій стінці 
посудини на висоті !/2Н « 
малий отвір. Визначити, на 
яку висоту піднімається 
струмінь води. Розбризку
вання струменя відсутнє»

1. Довжина дільниці трам
вайного шляху дорівнює 
400 м. На початку та в кінці 
перегону вагон рухається з 
постійним 
0,5 м/сек'2, 
проходить за 1 хв. 20 сен, 
Визначити найбільшу швид
кість, з якою може рухатись 
вагон.

2. На похилу площину з 
висоти 0,5 м падає кулька. 
На якій віддалі (-вздовж по
хилої площини) кулька вдру
ге удариться об похилу пло
щину, якщо кут нахилу пло
щини до горизонту 30 ?

3. В кабіні ліфту, вага якої 
100 кг, лежить вантаж ма
сою 50 кг. Ліфт піднімається 
за допомогою противаги ва
гою 200 кг. Визначити сипу 
натягу тросу.

4. Прямокутний клин має 
кут при основі а =30°. 
У вершині прямого кута 
укріплений' маленький блок, 
через який пропущена нит
ка з вантажами рі та 2щ на 
кінцях. Визначити приско
рення, з яким рухатимуться 
вантажі. Коефіцієнт тертя 
дорівнює К. Масою блока

' знехтувати.

прискоренням 
а весь перегін м. Кіровоград.

Л. ДОН

Цей бюст Із карельського мармуру славісту із світовим 
ім’ям ВІнтору Івановичу Григоровичу встановлений перед цент
ральним входом до Кіровоградського технікуму сільськогоспо
дарського машинобудування. До' революції в цьому приміщенні 
розміщувалося реальне училище, де викладав В. І. Григорович. 

Фото І. БЕЗДІТНОГО. •
■

і
і
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1
5. Гиря масою 10 кг 

жить на пружинних вагах, 
які встановлені в ліфті. Ви
значити показання вагів, як
що ліфт почав рухатись вго
ру прискорено і проходить 
шлях 16 м за 4 сен.

2,
5. Два балони, об'єми 

яких У) = 20 л, і Уа==10 л, 
сполучені тонкою трубкою і 
містять 12 г водню. Перший 
балон знаходиться при тем
пературі 20°С. Яку темпера
туру має другий балон, як
що відомо, що в ньому є 
9 г водню.

X КЛАС
1, Тіло цц, ковзає без тер

тя вниз похилою площиною. 
Визначити прискорення тіла 

якщо маси тіл дорівню
ють: їді = 400 г, ^2 — 200 г. 
Кут нахилу площинна =30°,

Березень — перший місяць весни. Він пе
редбачається холодним і на більшості тери
торії республіки відносно сухим. Середня 
місячна температура повітря — 0—3 граду
си морозу, що на один градус нижче нормі/, 
Місячна кількість опадів буде від 20 мілі
метрів на заході до 35 міліметрів на сході, 
а в південних областях — 15—20 міліметрів,

В першій половині місяця на північ від 
території України будуть швидко переміщу
ватись циклони з Білорусії на середню Вол
гу. В цей період' похмура гіогоДа з доіцамя> 
мокрим снігом-і-короткочасними. відлигами 
буде чергуватися з проясненнями і. помір
ними морозами. В середині березня перед
бачається різке зниження температури по
вітря — до 12—17 градусів морозу на біль
шій частині території України і до 5-Ю 
градусів морозу на півдні республіки; Такі 
температури повітря збережуться на Україні 
до останньої п'ятиденнії місяця.

Після 25 березня на Україну почнуть над
ходити теплі повітряні маси з Атлантики, 
температура повітря швидко 
(в південних областях до 8- 
тепла). ' ■ ,В останній л’ятпденці відбудеться трива
лий перехід середньої добової температури 
повітря через нуль градусів (на 5—7 днш 
пізніше звичайних ■ строків), а в південним 
областях через плюс 5 градусів. Ііа південь- 
кому березі Криму в иінііі другої і третьої 
декадах березня температура повітря підви
щиться до 15—20 градусів тепла.

3. СКО ГАР ЕН КО, , 
начальник Українського бюро погоди« 

(РАТАУ).

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.

ПІДВИЩИТЬСЯ
— 13 граду сій

”. IX КЛАС
1. Тіло масою у], 

хається з швидкістю 
літає на нерухоме 
після абсолютно пружного 
удару відскакує від нього 
під кутом 90° до початково
го напрямку свого руху з

V
швидкістю • Визначити 
масу другого тіла,

2. Балон з азотом під тис
ком 150 атм. важить 97 кг 
при температурі 27'С. Коли 
частина азоту була витраче
на, вага балона при темпе
ратурі —З С стала рівною 
93,5 кг, а тиск у балоні 
60 атм. Скільки азоту зали
шилось в балоні?

3. В балоні, площа основи 
якого дорівнює 100 см2, 
міститься повітря при темпе
ратурі 12С. Атмосферний 
тиск дорівнює 760 мм. рт. ст. 
На висоті 60 см від основи 
циліндра розміщений пор
шень. На скільки перемісти
ться поршень, якщо на ньо
го поставити гирю вагою 
100 кг, о повітря в циліндрі

що ру- 
V , на- 
тіло, і

2. Математичному маятни
ку масою т надали такий 
мінімальний поштовх, щоб 
він здійснив повний оберт 
у вертикальній площині. Ви
значити натяг нитки маятни
ка при проходженні рівно
ваги. Тертям знехтувати.

3. Балон з гелієм при тис
ку іелію 65 атм і темпера
турі —3°С важить 21 кг, а 
при тиску 20 атм, при тій 
самій температурі важить 
20 кг. Скільки гелію було в 
балоні при початковому тис
ку 150 атм і температурі 
27'С?

4. На одній пластині кон
денсатора ємкістю С місти
ться заряд -}-£•, а на другій 
4-42'. Визначити різницю по
тенціалів між пластинами 
конденсатора.

5. Важкий горизонтальний 
стержень довжиною І і ма
си ці ковзає без тертя по 
вертикальних провідниках в 
однорідному магнітному по
лі В, яке напрямлене пер
пендикулярно до площини 
руху стержня. Яку напругу 
треба прикласти до провід
ників, щоб стержень рухав
ся рівномірно з швидкістю 
V ? Опір стержня Ц, Опо
ром провідників знехтувати.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 1 БЕРЕЗНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (К). 11.10 — 
Телефільм «Нз землі вей- 
нахів», (К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Історія для уч
нів 9 класу. (К). 12.10 —
Йля дітей «Золота чайна», 

яльнова вистава. (До
нецьк). 13.15 — «Подорож 
у країну «Симфонія», (М). 
14.15 — «Три зустрічі у 
Пензі». Передача перша. 
(М). 14.45 — Новини. (М). 
16.25 — Програма пере
дач. (К). 16.30 — Кубок
СРСР з футбола. «Динамо» 
(К). — «Тенстил ь н и к».
(Іваново). Трансляція з 
Сочі. В перерві — телевісті. 
18.25 — «За накресленнями 
XXIV з’їзду КПРС». (Кіро
воград на республіканське 
телебачення). 18.40 — Ко
льорове те л е б а ч е н н я. 
Мультфільм. (М). 
«Світ соціалізму».
19.30 _ «ви нам писали». 
(К). 20.30 — Естрадний кон
церт. (Львів). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
«Все про балет». Передача 
перша. «Галина Уланова». 
(М). 22.30 — Українсьне
кольорове телебачення. 
«Візерунки». (К). 23.00 — 
Телевісті.' (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 
— Новини. (М). 18.10 — 
«Наука ‘ сьогодні». (М). 
18.40 — «0-1». (Н), 19.10 — 
Художній фільм «Рухомі 
піски». (К). 20.30 - На до
браніч, діти». (К).

ЧЕТВЕР, 2 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для 
шнолярів.- «Читаючи сто
рінки природи». (М). 10.15

19.00 - 
(М).

— Кольорове телебачення.
Художній фільм «Червоний 
намет». І серія. (М). 11.30— 
«Індустрія океану». Теле
нарис. (М). 12.00 — «Кни
гарня». (М). 12.40 — Кольо
рове телебачення. «Ваша 
думка». КогщЬрт. (М). 13.30
— «Три зустрічі в Пензі».
Передача друга. (М). 14.00 — 
Телевісті. (Н). 16.05 — На
допомогу шнолі. «Народ І 
Батьківщина в творчості 
А. Малишка». (К). 16.45 — 
Навчальна програма «Ро
сійська мова». (К). 17.30 — 
«За ряднами партійних на
креслень». Виступ голов
ного інженера Знам’ян- 
ського локомотивного депо 
т. Даміноал. (Кіровоград). 
17.45 — Телевісті. (К).
18.05 — Мультфільм «Алло, 
вас чую». (К). 18.20 —
«Очима художника». (Хар
нів). 19.00 — Ленінський
університет мільйонів, (М).
19.30 — «Корисно і захоп
лююче». (К). 19.45 — Ху
дожній фільм «Дивна заста
ва». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М).-21.30 — Г. Мус- 
репоа. «Поема про любов». 
Вистава Вінницького теат
ру їм. М. Садовського. (К). 
23.55 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18 00
— Новини. -
зична афіша. (М). «9.00 . 
Телефільм «Актриса».- (Н). 
19,45 _ Творчий портрет 
солістни Львівського те
атру опери та
І - Франка В- • манки. 
(Львів). 20.15 -- Телефільм 
«Сниби життя». (Львів).
20.30 — «На добраніч, ді
ти» (К). 21.00 - Художній 
фільм «Вдова і капітан». 
(К). 22.20 —. Кольорове те-

лебачення. Пісні І. Дунаєв- 
ського. (М). 22.50 — Но
вини. (М).

П’ЯТНИЦЯ, З БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М), 9.45 — Для
шноллрів. «Маршрутами 
юних». (М). 10.15 — Копоо- 
рове телебачення. Худож
ній фільм «Червоний 
намет» 2 серія. (М). 
11.45 — Документальний
фільм. (М). 12.15 — Колоо- 
рове телебачення. Кон
церт. (М). 13.00 — «Три зу
стрічі в Пензі». Передача 
третя. (М). 13.30 — Теле
вісті, (К). 16.05 — Програ
ма передач. (К). 16.10 —
«Піонерський салю т». 
(Львів). 16.40 — «Телеекран 
пошани». (Донецьк). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Ку
бок СРСР з футбола. «Шах
тар» — «Динамо» (М). 19.45 
— . Художній ' телефільм
«Літо в Бережнах». (М). 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Теле-

1
А
театр мініатюр +13 стіль» 
ців». (М). 22.40 — Україн
ське кольорове телебачен
ня. Естрадний концерт. (К)в 
23.25 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.45 
— Документальний теле
фільм «Америка, осінь-71», 
<М). 19.50 — «Старт».
(Харніе). 20.30 — «На до
браніч, діти». (К). 21.00 — 
Художній фільм «У день 
весілля». (К). 22.10 —А. Ма- 
иайонок. «Трибунал». Ви
става Полтавського театру 
ім. Гоголя. (Н). і

Про можливі аміни п 
програмі вас повідомлять 
диктори радіо і телеба
чення.

ES

АДРЕСА і телефони
316050 ГСП, Кіровоград-50, вул, Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів І масової роботи та інших відділів — ї-45-36.

БК 05047« Індекс 01197

•МОЛОДОЙ коммунар», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

'І ...... .
ДНІПРОРУДНИНСЬКИИ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1972—1973 навчальний рік

• на денне та вечірнє відділення на базі 8 та
з таких спеціальностей:'

підземна розробка рудних та нерудних 
будівництво гірничих підприємств, гірнича

лове та цивільне будівництво.
Прийом заяв, вступні екзамени, та зарахування до 

технікуму на загальних підставах. Зараховані до тех
нікуму забезпечуються гуртожитком та підвищеною 
стипендією.

Адреса технікуму: Запорізька область, м. Дніпро- 
рудний, проспект Ентузіастів, 17. Гірничий технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

10 класів

родовищ, 
електро

механіка, технічна експлуатація приміщень, промис-

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, иул. Глінни, 2.
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Колектив редакції газети «Молодий комунар» 
висловлює співчуття працівнику редакції Кагерипич 
Валентині Миколаївні з приводу передчасної смерті 
її батька .

Самченка М. І.


	1506-1p
	1506-2p
	1506-3p
	1506-4p

