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‘Ро це з почуттям за
конно! гордості говорили 
народні обранці на сьомій 
сесії Верховної Ради Ук- 
раїнської PCP восьмого 
скликання, яка відбува
лась 20 і 21 грудня ц. р. 
У Києві.

і ризалими оплесками 
зустріли депутати і гості 
керівників Комуністичної 
партії і Уряду України то
варишів М. М, Борисенка, 
h С. Грушецького, H. Т. 
Кальченка, І. к. Лутака, 
V. П. Ляшка, в. О. Соло- 

О. А. Титаренка, 
в- В. Щербицького, В. К). 
Меланчука, Я. П. Погреб
няка, L 3, Соколова, за
ступника Голови Ради Мі
ністрів СРСР, голову 
Держплану СРСР М. К. 
Байбакова.

Депутати всебічно обго
ворили питання про Дер
жавний план розвитку на
родного господарства і 
Державний бюджет рес
публіки на 1974 рік, а та
кож про виконання Дер
жавного бюджету за 19/2 
рік, затвердили Укази 
• Ірезидії Верховної Ради 
УРСР.

У доповіді заступника 
Голови Ради Міністрів 
УРСР, голови Держплану 
УРСР депутата П. Я. Ро- 
зенка докладно охаракте
ризовані підсумки розвит
ку народного господарства 
республіки за 1973 рік і 
три роки п’ятирічки.

Національний доход у 
нинішньому році збіль
шиться на 6,9 процента і 
в 1,6 раза перевищить се
редньорічний темп при
росту за перші два роки 
п’ятирічки. Обсяг вироб
ництва промислової про*, 
дукції зросте на 7,2 про
цента проти 5,4 процента 
за річним планом. Понад 
план буде реалізовано 
продукції на суму більш 
як 1,5 мільярда карбо
ванців.

Великих успіх-ів добили
ся трудівники села, які 
зібрали рекордний уро
жай зернових культур — 
більш як 48 мільйонів 
тонн. Державі продано 
один мільярд 63 мільйонів 
пудів хліба. Одержано 
добрий урожай і інших 
сільськогосподарс ь к и х 
культур. Успішно виконано 
план виробництва м’яса, 
молока і яєць.

Послідовно здійснює
ться програма зростання 
народного добробуту. Ре
альні доходи на душу на
селення збільшаться на 
4.3 процента, а за три ро
ки п’ятирічки —- на 13,5 
процента.

Відповідно до рішень 
XXIV з їзду партії і груд
невого (1973 р.) Пленуму 
ЦК КПРС у наступному 
році п’ятирічки намічає
ться прискорення темпів 
зростання продуктивності 
праці і зниження матеріа
ломісткості продукції, по
ліпшення використання ос
новних фондів і виробни
чих потужностей. Обсяг 
виробництва промислової 
продукції передбачається 
збільшити проти нинішньо
го року на 7 процентів.

Обсяг валової продукції 
сільського господарства

передбачається в сумі 22,8 
мільярда карбованців, тоб
то на рівні завдання п’яти
річного плану, встановле
ного на 1974 рік. У своїй 
практичній роботі трудів
ники села повинні виходи
ти з висловленого Гене
ральним секретарем ЦК 
КПРС товаришем Л. І. 
Брежнєвим побажання, 
щоб республіка закріпила 
і далі розвивала досягну
ті в цьому році успіхи у 
виробництві зерна та ін
шої сільськогосподарської 
продукції, щоб мільярд 
пудів продажу зерна дер
жаві став мінімальною 
нормою.

Загальний обсяг капі
тальних вкладень у народ
не господарство УРСР з 
усіх джерел фінансування 
планується на четвертий 
рік п’ятирічки з сумі 16,1 
мільярда карбованців.

У наступному році пе
редбачається дальше 
здійснення соціально-еко
номічних заходів, наміче
них XXIV з’їздом КПРС. 
Зростуть на 7,6 процента 
суспільні фонди спожи
вання, підвищиться серед
ньомісячна заробітна пла
та робітників і службов
ців, оплата праці колгосп
ників, поліпшиться пенсій
не забезпечення. На жит
лове будівництво буде 
асигновано 2 мільярди 177. 
мільйонів карбованців — 
на 50 мільйонів карбован
ців більше, ніж передба
чено п’ятирічним планом. 
Буде поліпшено житлові 
умови більш як 1,7 міль
йона чоловік. Дальшого 
розвитку наберуть освіта, 
культура і охорона здо
ров’я.

Проектом Державного 
бюджету республіки на 
1974 рік, відзначив у сво
їй доповіді міністр фінан
сів УРСР депутат А. М. 
Барановський, основна час
тина всіх видатків направ
ляється на розвиток со
ціалістичного господар
ства і підвищення народ
ного добробуту. Доходи і 
видатки бюджету на 1974 
рік з врахуванням асигну
вань, додатково виділе
них сьомою сесією Вер
ховної Ради СРСР, визна
чено в сумі 15 мільярдів 
238 мільйонів 200,6 тисячі 
карбованців, що на 9 про
центів більше, ніж у ни
нішньому році.

Співдоповідь Постійних 
комісій Верховної Ради 
УРСР по першому і друго
му питаннях порядку ден
ного зробив заступник 
голови планово-бюджет
ної комісії депутат О. В. 
Іващенко.

Депутати одноголосно 
прийняли закони про Дер
жавний план розвитку на
родного господарства Ук
раїнської PCP і про Дер- 
жавний бюджет республі
ки на 1974 рік, затвердили 
звіт про виконання бюд
жету за 1972 рік. Прийня
то також закони і поста
нови про затвердження 
Указів Президії Верховної 
Ради УРСР.

» « ♦
Депутати і гості сесії 

Верховної Ради УРСР бу
ли присутні на заключно
му концерті учасників 
творчих звітів майстрів 
мистецтв і художніх ко
лективів республіки, при
свячених 50-річчю утво
рення СРСР.

На концерті, який про
йшов з великим успіхом, 
були керівники Комуніс
тичної партії і уряду Ук
раїни.

(РАТАУ).

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАНІ ЕСИІ

НАПЕВНЕ, кожному знайома карика
тура: обшарпаний клуб, на його две

рях — величезний замок, а поруч — 
обурені мешканці села. Ця тема варіює
ться різними авторами, коли йдеться про 
погану роботу завідуючого клубом, про 
занедбання будинку, який має бути вог
нищем культури.

Безумовно, від організатора залежить 
багато. Та чи все? Зрештою, і сам керів
ник культосвітнього закладу — не якась 
позасуспільпа фігура, нікому не підзвіт
на і ніким не замінна. Це — звичайна

ВОГНИК
У
КЛУБІ
На трибуну XVIII обласної 

комсомольської конференції

людина: добре працює — її шанують, 
погано — їй завжди можна вказати за 
поріг.

Влітку ми комітетом комсомолу комбінату 
обговорювали роботу нашого клубу. Справи п 
ньому йшли вкрай незадовільно. І, у великій 
мірі, з вини завідуючого. Тоді й вирішили 
звернутись до адміністрації з проханням звіль
нити його. Запропонували свою кандидатуру — 
Валю Стадник. Свого часу дівчина закінчила 
Олександрійське культосвітнє училище, пра
цювала в школі-інтернаті. Культармійська ро
бота була їй не байдужою, І ми про цс знали, 
бо Валя — член комітету. Обрали раду клубу. 
До неї увійшли всі члени комітету комсомолу.

Перш за все відремонтували кімнати 
для занять. Потім придбали інструмент 
для естрадного ансамблю, запросили 
керівників гуртків. І молодь пішла на 
вогник.
ТЕПЕР при комбінатівському клубі 
* працюють драма пічний і танцюваль

ний гуртки, організовуємо хор. Щосубо
ти і неділі влаштовуємо вечори відпо
чинку. Щоправда, не всі вони поки-що 
проходять так, як хотілось би. Іноді об

межуємось танцями. Проте, вже відбу
лись конкурси на краще виконання ра
дянської комсомольської пісні, вечір 
вшанування кращих трудівників, готуємо 
зустріч комсомольців цеху контрольно- 
вимірювальних приладів і електроцеху в 
клубі веселих і кмітливих.

До чого я це веду?
До того, що іноді ми самі мало звер

таємо уваги на дозвілля молоді. Все спо
діваємось, що хтось нам його організує, 
і наша, мовляв, справа — чекати на за
прошення: приходь, юначе чи дівчино, ве
селись!

Ні, так не бупає. Навіть волн в культосвіт
ніх установах працюють хороші спеціалісти, 1 
тоді вонь самі нічого це вдіють. А ми покн-що 
не заижди в змозі таких залучити до роботи. 
Але ж взявся, скажімо у пас, керувати естрад
ним ансамблем працівник лікарні Микола Ва
сильович Харченко. І ансамбль е. його висту
пи слухають із задоволенням.

А походи по місцях трудової і бонової 
слави на території свого району, лижні 
кроси, масові виїзди на відпочинок у 
ліс?.. За пас їх ніхто не організує. Бо 
недарма кажуть: відпочинок — справа 
комсомольська.

...З того часу, як комітет комсомолу 
нашого комбінату серйозно зацікавився 
відпочинком молоді, справи пішли па 
краще. Звичайно, зроблено не так і ба
гато. Але якщо колись ми задумува
лись — як же залучити юнаків і дівчат 
до клубу, то тепер уже постало питання 
про переобладнання пляжу, про купівлю 
байдарок, тобто те, що раніше ми вза
галі вважали далеким.

Правильна організація відпочинку — 
цс хороший настрій, бадьорість, здо
ров'я 3 другого боку — це і виховання 
справжніх громадян Країни Рад. Отож, 
коли говориться про створення доброго 
морального клімату в молодіжних трудо
вих колективах, мається па увазі і зміс
товне дозвілля.

Я, наприклад, за тс, щоб у планах ро
боти комсомольських організацій завжди 
стояв пункт: «Відпочинок молоді».

А. СИПЛИ ВИЙ, 
секретар комітету комсомолу Ма- 
ловисківського цукрокомбінату, де
легат XVIII обласної комсомоль
ської конференції.

ЗАВЕРШУЄМО 
ВИРІШАЛЬНИЙ

СЬОГОДНІ - 
КРАЩЕ 
НІЖ УЧОРА

ТРЕТІЙ, ВИРІШАЛЬНИЙ РІК 
ДЕВ’ЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ ПО
СТАВИВ ПЕРЕД ТРУДІВНИ
КАМИ КРАЇНИ ВИМОГУ: НЕ
ДОСТАТНЬО ПРАЦЮВАТИ 
СЬОГОДНІ ТАК, ЯК УЧОРА.

Це добре зрозуміла Ма
рія Манаша, молода доярка 
МТФ № 1 колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангель- 
ського району. Успіхи самі 
не прийдуть. Он і Олена 
Юхименко, яка надоїла за 
одинадцять місяців по 3310 
кілограмів молока на кожну 
корову, знає, чого варта її 
праця. А в Марії ж уже най- 

| вищі надої по району серед 
І молодих доярок — по 3712 
кілограмів молока за місяць 
до закінчення нинішнього 
року. Країна високо оцінила 
трудові заслуги сільської 
трудівниці. Нещодавно в 
числі передових працівни
ків сільського господарства 
республіки вона нагородже
на орденом «Знак Пошани». 
Марія Манаша прийняла цю 
нагороду вже кандидатом у 
члени КПРС.

А. МИ/ЧАПЛІ В.
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Правофлангові-комсомольсько-молодіжні

НАША БРИГАДА
Турбота колективу про кож

ного трудівника, увага до його 
потреб, взаємодопомога і ви
могливість — невід’ємні риси 
нашого способу життя. Ком
сомольсько-молодіжний ко
лектив. Яку роль відіграє він 
у житті молодої людини? 
З таким запитанням ми звер
нулись до робітниць заводу 
«Червона зірка», членів ком
сомольсько-молодіжної брига
ди четвертого механоскла
дального цеху, яких очолює 
Надія Щербань.

Надія ІЦЕРБЛНЬ

Надія Щербань, бригадир. 
Наша бригада о жовтні від
значила триріччя свого існу- 

. вання. Три роки — досить ча
су, щоб склався колектив, 
щоб заявити про себе хоро
шими справами.

Ми носимо звання бригади 
комуністичної, праці імені 
XXIV з’їзду КПРС. Всі дівча
та — ударники комуністичної 
праці. Кожну зміну завер
шуємо із значним перевико
нанням завдання, норму ви
конуємо на 160—170 процен
тів. Це навіть більше, ніж 
передбачено нашими соціа
лістичними зобов'язаннями. 
На нашому трудовому кален
дарі —- травень 1974 року. Я 
вірю в наших дівчат. В про
цесі спільної роботи ми не 
тільки спрацювалися, ми ста
ли колективом, єдиною 
сім’єю. Якщо у подруги щось

не гаразд — приходимо на 
допомогу, не чекаючи, доки 
до тебе звернуться. У себе в 
бригаді ми так розуміємо; 
мало честі, якщо ти сам спра
вився із завданням, а това
риш поряд — ні.

Адже по показниках роботи 
нашої бригади судять у цілому 

про колектив, і про кожного зо
крема.

Колективом працювати легше. 
З’явилась впевненість — поряд 
надійні дівчата. Ти не одна.

Валентина Попрожук. У 
бригаді я недавно, ще немає 
й року. Але вважаю, що мені 
пощастило в тому, що я по
чала працювати саме в ком
сомольсько-молодіжній. Тут 
проходиш своє становлення, 
що можеш, на що здатна. 
Вчишся не тільки професій
ної майстерності. Це період 
твого громадянського утверд
ження. У бригаді, як ніде, 
розвивається почуття відпо
відальності кожного перед 
товаришами, перед самим 
собою.

Ми живемо цікавим життям. 
Створили вокальний ансамбль, 
виступаємо на концертах худож
ньої самодіяльності. Всі здали 
нормативи і вимоги комплексу 
ГПО. Дівчата в бригаді мають 
середню освіту. А Надя Щербань, 
Люда Радушко та ЛІля Ільчен- 
ко вчаться в Кіровоградському 
машинобудівному технікумі.

Людмила РАДУШКО

Марія ШУМІ1ЛО

Марія Шумило. Моя ком
сомольська юність, як і тру
дове житгя, почалася на за
воді. Мені було 17, коли 
вперше прийшла на «Черво
ну зірку», стала до токарного 
верстата. Полюбила завод, 
гомінку мову цеху, просту і 
щиру робітничу сім’ю. І ось 
тепер, коли до нас на дільни
цю прибувають новенькі, ми 
беремо їх під свою опіку, 
вчимо, підказуємо.

Особливо мені хочеться 
виділити Лілю Ільченко. Од
на з кращих робітниць нашої 
бригади, комуніст. Вона в 
усьому для нас приклад.

Ліля Ільченко. Шлях до 
утвердження — шлях нелег
кий. Це завжди самовдоско
налення, прагнення нового, 
більшого.

Коли тільки створювалась 
бригада, багато зусиль довелось 
докласти, щоб кожен відчув від
повідальність за всіх, щоб зрозу-

Валентина І1ОЛРОЖУК

Людмила Радушко, груп- 
комсорг бригади. Я завжди 
намагаюсь приходити о цех 
трохи раніше, щоб оглянути 
верстат, механічну дільницю. 
На ній працюють мої товари
ші і мене, як групкомсорга, 
цікавить все: і настрій, з 
яким вони починають роботу, 
кого що хвилює, в кого які 
питання виникли. Це дуже 
важливо, бо від внутрішньої 
настроєності кожного зале
жить успіх роботи бригади в 
цілому.

В нас дівчата в бригаді хо
роші. Майже всі — комсо
молки. Я говорю «майже», бо 
Ліля Ільченко комуніст, а 
нещодавно вибула з комсо
молу за віком Марія Шуми- 
ло. Це була наша краща 
комсомолка. Рішенням бюро 
завкому комсомолу їй на віч
не зберігання вручено ком
сомольський квиток.

ЛІля ІЛЬЧЕНКО.

міли — твоє уміння лише части
на загального, і що знати і вміти 
самому ще замало. Коли вершин 
твоєї майстерності досягнуть ін
ші, тоді тільки можна відчувати 
найбільше вдоволення від праці.

Зараз наш цех переходить 
на виробництво.нової буря
кової сівалки ССТ-12. Міняти 
технологію — справа не про
ста. Треба мобілізувати все 
своє вміння, треба навчитись 
самому і навчити свого това
риша. Ось тут нам і допома
гає та взаємовиручка, тоза 
риськість, за законом якої 
живе наша бригада.С. ОЛ1ЙНИКОВА.

ДРУГЕ 
НАРОДЖЕННЯ

20 серпня 1944 року, через півроку 
після визволення обласного центру від 
фашистів, трудящі Кіровограда направи
ли листа особовому складу 297-ї Слов'
янсько-Кіровоградської дивізії, в якому 
розповіли про свої успіхи у відбудові 
міста:

«Дорогі захисники нашої Батьківщи
ни!

Пройшло півроку з того знаменного 
дня, коли над Кіровоградом знову за
майорів червоний прапор, який ви під
няли, прапор звільнення нашого рідного 
міста.

Гітлерівські бузувіри споганили наше 
чудове місто. Відступаючи, вони по-вар
варському зруйнували сотні кращих бу
дівель, установ і понад тисячу жіітло-

(Закінчення. Поч. н газетах за 20 та 
22 грудня).

внх будинків, а також фабрики, заводи, 
культурні установи тощо.

З почуттям жагучої ненависті до во
рога, з почуттям радості та гордості за 
вас, дорогі наші захисники, ми, кірово- 
градці, вважаємо своїм священним обо
в'язком якомога швидше повернути сво
єму місту довоєнну славу, відродити на
шу промисловість, відбудувати паші 
культурно-громадські вогишца.

Після звільнення трудящі Кіровограда вна
слідок самовідданої праці вже підбудували 
Зі підприємство. На найбільшому нашому за
воді «Червона зірка» працює II цехів, перші 
десятки сільськогосподарських машин, що ви
пустив цей завод, вже працюють на полях 
нашої області.

Робітники місцевої промисловості швидко 
налагоджують випуск товарів широкого вжит
ку та продукції для Червоної Армії. В місті 
вже працюють 16 промислових артілей, 36 
шкіл, педагогічний інститут, Г> технікумів, два 
кінотеатри, театр, два клуби. Палац піонерів, 
Будинок Червоної Армії, 3 лікарні, 6 бібліо
тек. і

трудящі міста очистили вулиці та по
двір'я від руїн, відбудували в першу 
чергу водогін. В місті є вже вода, елек
тричний струм, радіо, в парках, скверах 
і на вулицях посаджено понад 20 тисяч 
дерев. Відбудовані пам'ятники В. І. Ле
ніну та С. М. Кірову. Закінчується 
спорудження пам'ятника героям, які за
гинули за Батьківщину при звільненні 
Кіровограда. і

|_Г 1НОАМАТОРСТВО вже давно стало
• •* захопленням тисяч. Лише за рік в об
ласті з'явилось 16 нових любительських 
кіностудій.

Відкриваючи конкурс, заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чабаненко сказала: 
«Приємно відзначити, що результати пра
ці наших трударів занесені не лише до 
статистичних таблиць, а й зафіксовані 
кінокамерою в усій правдивості життя». 
Отже, обговорюючи конкурс, будемо ак
цептувати увагу саме - на результатах 
праці гзорчої, праці самодіяльних митців.

..В тиші стрекоче проектор. Па скра
пі — фільм «Будує «Юність». Це схви
льована розповідь про працю студент
ського загону па риштуваннях будівни
цтва сільської школи в Знам'янсьКому 
районі. І недалеко їздили студенти ін
ституту’ сільськогосподарського машино
будування, в Богданівну, лише за кілька 
десятків кілометрів, і не в суворій тайзі 
відкривали шляхи, але автор фільму 
В. Амосов разом з друзями із інститут
ської студії «Люкс» зумів показати ро
мантику трудових студентських буднів, 
схвильовану поетику праці. Фільму ві
риш, пірит’ усьому, що відбувається иа 
екрані. «Будує «Юність» — один з харак
терних фільмів конкурсу.*

Стрічки на екрапі змінюють одна одну. 
Більшість — на сільськогосподарську те
матику. Адже нинішнього року йшла бо
ротьба за український мільярд пудів хлі
ба. 1 аматорські кіностудії доклали зу
силь. аб.і зафіксувати напругу цієї бо
ротьби, розповісти про досвід, прослави
ти умілих.

Ось демонструється фільм «Наш внесок 
в український мільярд», знятий студією 
«Колос» Єлнзаветградківського Будинку 
культури Олександрійського району. Ав
тор _ Анатолій Плужнпк, директор цього 
Будинку культури — разом з колегами 
послідовно і, головне, з великою любов'ю 
до односельчан фіксував працю на ла
нах: від початку жнив до їх тріумфаль
ного завершення. Мабуть, оця любов І 
допомогла створити дуже теплий кіиона- 
рис про героїв жнив. Вона вказувала лю
дині з кінокамерою найважливіші, най
цінніші длт зйомки моменти.

За кермом — комбайнер колгоспу Во
лодимир Майданний. Примружившись 
від сліпучого сонця, він веде свою маши
ну в першу загінку. Потім Володимир 
станс переможцем жнив, йому урочисто 
одягнуть вінок з колосистої пшениці, але 
зараз комбайнер ще не знає того. Віл 
увесь — V ній жнивній миті. Не міг вга
дати майбутнього і оператор, не відав, 
що потім йому вдасться зняти хвилюван
ня героя, трохи сковані рухи, і ніякову 
посмішку на церемонії вшанування тру
дарів. Але об'єктив безпомилково вгадав 
гідну кандидатуру і тримав її в полі зо
ру. слідкуючи за Майдапннком (немало, 
втім, і за його колегами) протягом усієї 
косовиці. Хтозна, може ця інтуїтивна 
здогадка 1 є натхненням кінохудожппка?

Фільм «Наш внесок в український міль
ярд» зайняв на огляді перше місце. Ного 
представлено на республіканський кон
курс аматорських фільмів.

ріД сільської кіностудії. ■ зрозуміло. 
° чекають більше хронікальиих стрі-. 
чек, аніж художніх творів. Йдеться туг 
не про горезвісного «журавля» в небі, і 
«синицю», котра зпачно ближче. Добра 
хроніка вимагає І талановитості, і. копіт
кої праці. Справжній кінорепортаж пови
нен не лише документально’ зафіксувати 
ті чи Індії події, але.' головне.-передати 
їхнє емоційне забарвлення, атмосферу і. 
до того ж, ставлений до них автора. Опе
ратор. який вважає, що зняти кілька 
десятків метрів стрічки неважко, натис
нув, мовляв, на курок — і пішов, зазда
легідь приречений на невдачу. Метри 
плівки залишаться метрами, так і не 
ставши твором. Цю думку чудово ілю
струє досвід роботи студії «Хуторянка » 
колгоспу імені Свердлова Маловнскіп- 
ського району. Перед глядачами пройшли 
дві.стрічки: «Свято тваринників» і «Свя
то врожаю». Стрічки схожі одна на одну 
як дві краплі води. Зараз, через кілька 
днів після огляду, вже важко згадати 
епізоди з них. Тут винна і одноплановість 
подій 4, на жаль; шаблонний підхід до 
творчого процесу.

Та ось засвітились титри: «Незабутнє 
враження». Студія «Хуторянка». На диво 
нескладний сюжет розвивається перса 
нами. Двоє діток несуть вузлик з обідом 
дядькові-комбайперу. Біжать вони доро
гою повз прибережні скелі, п'ють воду з

струмка, захоплено стрибають, побачив
шії зайчика, А потім зачаровано дивля
ться иа могутній комбайн, якого так 
вправно веде дядько, і, щасливі, самі 
тримаються за кермо... Буквально кілька 
штрихів вистачило для того, щоб глядач 
побачив І красу природи, і велич праці 
жниваря. Побачив дитячими очима, 
пройнявся їх настроєм.

Чи впорався Петро Яриш, автор філь
му, із складним завданням? Складність 
полягала в тому, що оператор мав дуже 
«важкий» зйомочннй об'єкт — дітей. 
Олепка та Вова —- симпатичні малята, га 
далеко не професійні актори. Скажімо 
відразу, згідно вимог до самодіяльного 
кіно ~ впорався, Фільму «Незабутні вра-

ДУБЛЬ
ПЕРШИЙ—
ДУБЛЬ
ОСТАННІЙ
Нотатки з IV обласного 

огляду-конкурсу 
аматорських фільмів

жеипя- присуджено трете місце. Він та
кож буде демонструватись на республі
канському конкурсі аматорських фільмів. 
LTІНОФІЛЬМУ «Жнива» студії «Фа- 
’ 1 кел» заводу «Кізельгур» (автори- — • 
слектрозварюзалоник Вільгсльм Сторо
жу к та електрик Анатолій Лісовецко) І ' 
кінофільму «Стспівчанка» студії «Супут
ник» педагогічного інституту (автор і ке
рівник зйомочпого колективу Віталій 
Хромочкіи) присуджено другі місця. Спе
ціальний приз обкому комсомолу, як кра
щому твору на молодіжну тематику, при
суджено кінострічці «.Червоні вітрила», 
яке представив обком Профспілки праців
ників будівництва та’промисловості буд
матеріалів. Фільм розповідає про життя 
дітей будівельників у піонерському та
борі.

.Серед «ігрових» фільмів слід відзначи
ти комедійну стрічку «Пообідали», яку. 
зняла кіностудія «Промі-нь» під керівни
цтвом Володимира Веретенникова. Студія 
працює при Кіровоградському ремзаводі 
«Укрсільгосптехиіка». Відрадно те, що 
ролі виконують робітники підприємства: 
сталевар Валентин Фурцев, заливних 
Анатолій Цигульськнй, слюсар-силадаль- 
ник Іван Будаицсн та начальник завод- ' 
ської АТС Василь Кононов.

Цього року на четвертий огляд-конкурс 
було представлено на 15 робіт більше, 
аніж у минулому році. Але не кількісним 
зростанням характерний нинішній огляд. 
Більшості кращих кінофільмів притаман
на висока актуальність у виборі тем, 
громадське звучання та прагнення їх ав
торів осмислити всі явища нашого життя 
Стрічка самодіяльної кіностудії, знята на 
ііиробипцтві, у вузі чи в селі, стає твором 
публіцистичним, який життя фіксує без 
Дублін. М. ВІДЕНКО.

Трудящі надають велику допомогу колгос
пам і радгоспам у збиранні врожаї«. На по
льові роботи виїхали понад 6 тисяч робітни
ків, службовців, домогосподарок, студентів і 
учнів нашого міста. Це тільки перші кроки 
великої відбудовчої роботи. Натхненні нови
ми величними перемогами нашої доблесної 
Червоної Армії. трудящі Кіровограда ще 
більш посилюють свою допомогу фронтові.

Голова виконкому обласної Ради депу
татів трудящих В. 1ЩЕНКО.

Секретар обкому КП(6ІУ 
Ф. ГОРЕИКОВ».

‘ ДоЗОріччя 
визволення 
кіі’овоггадщини 
віа німецько- 

Фашистських 
загарбників

* * * .
На.зібрані Кіровоград ця ми кошти бу

ла збудована танкова колона. В червні 
1944 року фронтовики надіслали трудя
щим обласного центру лист-подяку:

«Дорогі землякн-кіровоградці!
В нашу частину прибули танки з тан

кової колони «Кіровоградський комсо
молець», яку Ви побудували па свої 
трудові кошти. Добрі машини! Та н паші 
танкісти такі, що не соромно за них. 
Багато офіцерів і бійців нагороджені 
орденами Радянського Союзу, і з гор
дістю ми носимо назву українського 
міста; яке ми звільнили від німецьких 
окупантів.

Свої бойоні діла ми зобов'язуємося при- 
множити і закликаємо Вас швидко відбудува
ти зруйнопанс гітлерівцями господарство, да
ти побільше продукції для фронту і країни

Товариші колгоспники! Незабаром Ви роз
почнете збирання врожаю. Зберіть хліб своє
часно і (Тез втрат, бо він потрібний для Чер- 
ВОНОї Армії І для тилу.

Від усіх танкістів нашої частини пере
даю Вам бойовий приаіг і сердечну'по
дяку. Будьте певні, що машини з танко
вої колони «Кіровоградський комсомо
лець» в надійних руках. Вони допомо
жуть наблизити час. повного розгрому 
німецького фашизму!

З привітом
майор ПОДУСТОВ Я. В.».

-ТАК; єдналися трудящі Кіровограда з 
* рідною армією, так починалося дру
ге народження міста над Інгулом.

Читаєш ці документи і проймаєшся 
гордістю за наших радянських людей, 
за наших визволителів і земляків Вони 
не поступилися перед оскаженілим воро- 

. гом і принесли знову молоду весну В 
наш край.

О. НАГОРНИ Я, 
директор обласного архіву.
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ВИХОВУЄМО ГРОМАДЯНИНА. БЕСІДА З МОЛОДИМИ БАТЬКАМИ.
З стор,

•і ВЕРЕСНЯ —- пам ятне свято для пер- 
5 шокласників і їх батьків. Малюки з 
хвилюванням переступають поріг школи 
на правах господарів. Батьки ж поклада
ють великі надії на свою дитину, з тре
петом чекають першої написаної літери, 
розв язаної задачі.

Скільки горя, розчарувань несе кожна 
двійка чи трійка першокласника, стільки 
руйнується нездійснених мрій, скільки 
сиплеться нарікань на винуватця,

І в той же час не всі батьки думають 
над тим, що саме вони не зуміли підго
тувати сина чи доньку до школи, оскіль
ки мало турбувались про їх розумовий 
розвиток і особливо про розвиток інте
лекту. Важливо навчити дитину мислити! 

не.теывя, як функція мозку, не дана дитині 
від народження в готовому вигляді — вона е 
результатом розвитку малюка.

«Що ж такс мислення?».
Цей процес починається, з виникненням у лю

дини потреби відповісти на поставлене запи
тання, розв язати те чи інше завдання. Мисли
ти — значить аналізувати, розчленовувати ціле 
на складові частини і в той же час розглядати 
їх на фоні єдиного цілого (синтезувати); праг
нути до порівняння і співставлений наявних 
подій.

Мислити — означає висловлювати 
власні судження, розгортаючи міркуван
ня, робити висновки, що виступають ло
гічним завершенням стрункої системи 
пов язаних між собою суджень.
П ЕРШ, ніж вести мову про те, як вчити 
Ндитину мислити, доцільно спинитись 

на характеристиці розумової діяльності 
Дитини 6—7-річного віку.

В цей період йде інтенсивна перебудова ви« 
Дів мислення. Розпивається образне мислення. 
Якщо дитина 2—3 років, складаючи споруди з 
кубиків, починає мислити п процесі роботи, то 
6—7-річна вже планує свої дії, наперед мір
кує, передбачає результат.

Розумові операції носять конкретний, прак
тичний характер. Тому діти цього віку схильні

до розбирання, розкручування іграшок. Вони 
легше розуміють пояснення, коли є можли- 
в*сть самому досліджувати предмет та його 
частини. При порівнянні швидше знаходять 
спільне та відмінне в конкретних предметах, 
гірше в уявленнях.

Узагальнення здійснюються за зовніш
німи неістотними ознаками, частіше в 
ролі такої властивості виступає призна
чення предмета. Коли діти отримують 
набір малюнків: ластівка, гуска, курка, 
літак, соловей, метелик, ворона, дерево, 
троянда з завданням відібрати окремо

Звичайно, це — далеко не всі, а тіль- Саша брав на комбайн, і ми косили хліб» 
ки окремі вікові особливості мислення д’
дітей 6—7 років. 
ЯКИМИ ж прийомами можна користу

ватись для розвитку мислення?
Дітей молодшого віку називають «чо- 

мучками». В силу активізації пізнаваль
ного інтересу малята ставлять дорослим 
багато запитань, які настільки різнома
нітні за тематикою, що нерідко тяжко 
вийти із скрутного становища. А чому 
сонце світить? Чому лампочка горить? А

«ЧОМУ СХОДИТЬ СОНЦЕ? ЧОМУ?..»
УЧіТЬ ДИТИНУ МИСЛИТИ '

чому ведмідь резе, кіт м’явкає, а люди
на говорить? А звідки взявся я? А бабуся 
була маленькою? і т. д. Батьки не завжди 
витримують потік запитань, гніваються, 
підмахуються від дитини. Цього робити 
не слід. Наберіться терпіння і дайте до
ступне пояснення, поміркуйте разом з 
дитиною, оскільки ваша інформація зму
шує дитину думати над явищами, шукати 
аналогічні приклади з оточуючого життя, 
переосмислювати сказане, переводити 
на свій код розуміння.

Коли дитина звертається з запитанням, ие 
поспішайте відповідати. Хай вона спершу сама 
подумає, висловить ряд здогадок, підкажіть їй 
один з фактів, дайте поштовх для розмірко
вування.

Хлопчик запитує: «А де береться хліб?». Та
то говорить: «А ти подумай. Пим'ятаєш, ми 
були цього літа у бабусі?». Хлопчик радісно 
вигукує: «Я знаю, росте на полі. Мене дядько
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малюнки птахів, то вони до класу остан
ніх відносять і метелика, і літака, пояс
нюючи тим, що й вони літають.

Доводи, які використовують шестиріч
ні, носять конкретний, наочний характер. 
«Чому не можна пити сиру веду?» — за
питують дитину. «Тому, що Вова пив її і 
захворів». Цим пояснюється і своєрідне 
відношення дошкільнят до арифметич
них задач. Хлопчикові шести років про
понують закінчити задачу, придумавши 
до неї запитання. «їхало шість танків, два 
зіпсувались» — починає мама задачу, 
«їх поремонтували, і вони поїхали да
лі», — продовжує дитина.

Найпоширеніші в цьому віці — умо- 
висновки за подібністю. Дитина сидить 
біля вікна. Вечір, на небі місяць, зірки. 
Хлопчик говорить: «А я знаю, що таке 
зорі, це шматочки місяця».

ЩОБ учити дитину мислити, но обов'яз
ково влаштовувати спеціальні занят

тя. Йдучи вулицею, но мовчіть, звертай
те увагу на те, як працює підйомний 
кран і на пам'ятники архітектури, в лісі 
на рослинки, тварин, спосіб їх життя. 
Чистите картоплю — міркуйте разом з 
малям про її користь. Запитайте, що 
можна приготувати, де і як вона росте 
і т. д.

Нас оточує багато предметів різної форми, 
забарвлення, рухливих і 
статичних. Сприймаючи 
їх, пояснюйте дітям 
спільне І відмінне. Коли 
дитина, оглядаючи два 
художніх твори, називає 
тільки відмінне в рисах 
головного героя, запи
тайте і про спільне, під
кажіть першу схожу 

„ Рису-
Дуже важливим завданням' є розвиток кри

тичності розуму..Це можна здійснювати через 
оцінювання власних вчинків і оточуючих ,лю- 
дей. (Чи вірно вчинив Саціа? Чому не можна 
так робити, як Таня? Що тобі подобається у 
цьому хлопчикові? Чий малюнок кращий і.чо
му ти так думаєш?). - ....

Читаючи казку, оповідання, обов'язко
во порозмовляйте з дитиною про описа
ні події, запитайте, що і чому сподоба
лось? Що не сподобалось? Як би він 
вчинив?

Ми зупинились тільки на окремих при
йомах розвитку вміння мислити. І це по
штовх до вашої творчості, товариші бать
ки. Шукайте нових засобів для шліфу
вання інтелекту вашої дитини.

Н. ГОЛОВАНЬ, 
кандидат психологічних наук, викла
дач педагогічного інституту ім. О. С. 
Пушкіна.

«пригаданим«

ПОРОЖНЬО НІКОЛИ НЕ БУВАЄ В ЛІСІ...
Повертаючись з полю

вання, батько розповідав 
малому синові казки сні
гових заметів — про швид
коногих полохливих зай
ців, хитрих лисиць, злих і 
підступних вовків, які жи
вуть серед них. Хлопчині 
дуже хотілось самому про
никнути за ті кучугури і 
побачити все своїми очи
ма. А коли виповнилось 
сім років, батько, нареш
ті, взяв його з собою.

В багатющому вбранні 
зустрів їх уральський ліс. 
Мисливська стежка приве
ла в занесений снігом ку
рінь. Так почалась казка 
снігових заметів. І, можли
во, тому, що в наші дні 
казки стають дійсністю, лі
сова казка все більше за
хоплювала малого.

Наші зими ие дуже балують 
снігом. І коли він з являється 
на кіровоградських вулицях, 
ми радіємо заметілі, і як тіль
ки сніг покриє землю, люди 
намагаються провести вихід
ний день на свіжому повітрі-

Біла цілина. Застиглі хвилі 
СН|Гу _ замети. Весело по
скрипує під ногами сніг. 
Зрідка метнеться .хурделиця 
на галявині. Ніяких ознак 
життя. Якось самі по со<н 
згадуються пришвіяські ряд
ки: о Порожньо ніколи не бу
ває в лісі, і якщо здається 
порожньо, то сам винен», іак, 
винен. Ліс повний життя в 
будь-яку пору року...

Часом проходиш зовсім 
поруч і не бачиш. Твари
нам допомагає їх забарв
лення, дуже розвинені 
нюх, зір, слух, віками тво
рена лісова сигналізація.

> в лісі, скажімо, не

хвилюють кроки лося, але 
варто лише тривожно за
скрекотіти ссроці чи крик
нути сойці, відразу насто
рожується все живе. Щоб 
ліс відкрив свої потаємні 
сховки, від людини вима
гається багато.

На гілках дерев сніг. По
дує вітерець і зашелестять 
білі грудочки, злітаючи до
низу. Ланцюжком тягне
ться заячий слід... Купка 
пір'я під старим дубом — 
сліди лісової трагедії. Да
леко в морозному повітрі 
розноситься знайомий сту
кіт. А ось сам лісовий тру
дівник і лікар — дятел. 
Впереміж з соснами чор
ніють на білому фоні стов-

бури листяних дерев. Лис
тяний ліс за його темний 
вигляд зимою відомий ро
сійський письменник Сер
гій Тимофійович Аксаков 
називав чорним.

Чути голоси снігурів. Чер
воногруді. нарядні самці і 
скромніше прикрашені приро
дою самки чистять пір’їнки. 
Зголодніли, мабуть, перелеті
ли на ясен. Сидячи на гілках, 
зимові наші гості спритно зри
вають насінинки, відокремлю
ючи їх від «крилець», ковта- 
югь і знову тягнуться вниз. 
Тільки шелестять сухим лис
тям на вітрі молоді дубки, не 
бажаючи розлучатись з ним до 
весни. Снігу на узліссі — по 
коліна. Він уже встиг вкрити
ся кіркою насту і як би не хо
тілось іти безшумно, луна да
леко розносить звуки. Дово
диться дивитись увсібіч, щоб

не пропустити цікавого, і під 
ноги, щоб не зачіпати сухих 
стебел трави та гілок.

Тайнописи слідів... Ось 
сойка користувалась своїм 
сховищем жолудів. Чижі 
розсілись на одинокому 
дереві, потім дружно 
опустились на бур’ян, що 
стирчав з-під снігу. З акро
батичною спритністю клю
ють насіння, повисаючи 
вниз головою. Шум крил— 
і зграя знову на дереві, 
певно, щось насторожило 
пернатих співаків. Заспо
коївшись, знову один за

Нікого

одним повертаються вниз. 
Вдалині таким же чином 
харчуються горобці, допо
магаючи людині в бороть
бі з бур’янами.

Мороз, соние. легкі хмарини 
іноді породжують райдужні 
сонячні кола... А якими підтіп- 
ками барвиться сніг в різну 
пору дня?! Які світлові тіні 
виникають?! Кожне чергове 
побачення з природою прино
сить гаму вражень, нові знан
ня, ПОВНОЦІННИЙ ВІДПОЧИНОК.

Зимове сонце швидко 
хилиться до горизонту. 
Підсилюється мороз. Пора 
й додому, але так не хо
четься розлучатись із каз- 
кою-би лицею, захованою 
серед снігових заметів.

м. ножнов, 
наш позаштатний ко
респондент.
м. Кіровоград.

II а ф о т о: вгорі зліва !- 
юробці; вгорі справа — схо
ванка дятла: внизу — а ось і 
сам дятел.

Фото автора.

НА
ЗАДВІРКАХ 
СУСПІЛЬСТВА

Мауріціо і Марко лягли, міцно обнявшись, щоб не за
мерзнуть, в старій, без пікон машині. Вони знайшли її 
в закинутому, напівзруйнованому гаражі на території 
мисливського заповідника «Галассіно».

Десятирічний Мауріціо Беніні стискував у руці змор
щений, майже гнилий буряк.

— Це наш запас на випадок, якщо доведеться голоду
вати, — сказав він, засинаючи.

За правом старшого Мауріціо взяв на себе 
тажка. Марко Санну всього вісім, і він 
годжується зі своїм «командиром».

Вранці, добре замерзши, вони вибралися 
Капотерра, нагір’я неподалік від Кальярі, : 
дівались дістатись до вечора. Дорогою, 
нудно, згадували як тікали із Кальярі.

...Заняття закінчилнсо о 12-іі годині дня. Разом з ін
шими дітьми Мауріціо І Марко вийшли зі школи. Вони 
твердо вирішили не повертатися в приют — до важкої 
роботи і частих побоїв.

Через півгодини хлопчики дістались до міського авто
вокзалу. Грошей у них не було, і вони вирішили їхати 
до Капотерре «зайцями». Але кондуктор вигнав їх з ав
тобуса, загрожуючи покликати поліцейських. Годі Мау
ріціо ігадав, що дорослі часто мандрують «автостопом». 
Цей спосіб виявився більш надійним. Спочатку 
«Фіат-500». а потім якась вантажна автомашина привез
ла їх за .місто. Далі «мандрівники» пішли пішки...

В дитячому приюті «Сакро куоре» хлопців почали шу
кати тільки пвечері. Директриса Марія Джачипта не рі
шилась відразу ж заявити в поліцію. Справа в тому, що 
і Мауріціо. і Марко перебували в «Сакро куорс» неза
конно. Цей приют — «лікарня для психічно ненормаль
них дітей», а вони зовсім здорові хлопчики. Єдиною їх 1 
«хворобою» можна було б назвати бідність.

Коли репортер місцевої іазсти приїхав у Сорго — 
Сант-Елія. де жили батьки Мауріціо Беніні, він зустрів
ся з його матір’ю в квартирі, що нагадувала скоріше за
гінку для худоби, ніж людське житло: дві малесенькі 
кімнати без вікон, опалення і водопроводу.

— Що ас ви хочете, — говорила стомленим голосом 
синьйора Аптопслла. — Мій чоловік — некваліфіковапнй 
робітник. Сьогодні він працює. Завтра — ні. А в хаті сім 
ротів, і всіх треба годувати. Оі ми з ним і подумали, 
що в коледжі «Сакро куорс» нашому хлопчику буде лег
ше. Все-таки є гам і дах над головою, і вчителі...

Те, іно Кальярі — один з найвідсталіших районів на 
Сардінії, яка ста та в Італії синонімом бідності, 67-річ- 
ний Джузеппе Санна, дід другого маленького втікача — 
.Марко, знає з власного досвіду. З юних років він иув 
наймитом у місцевих землеробів.

— Як ми не економили, але прожити удвох виявилось 
неможливим, — розповідає Джузеппе. — Гому и і вирі
шив влаштувати свого хлопчика в«Сакро куоре»...

Одісея втікачів була недовгою. Після того, як вони 
покинули гараж в «Галассіно», на них натрапив об'їжд
чик .мисливського заповідника. Хлоп’ят посадили в по
ліцейський джип і привезли знову в «Сакро куорс».

Історія двох хлопчиків, розказана газетами, ще раз 
нагадала Італійцям про трагічну долю бідняків, виму
шених через відсутність елементарних умов для вихован
ня дітей віддавати їх у приюти, де таких дітей нічому 
не вчать, а примушують працювати до IIі юдин на добу.

«Гетто для бідних жахливі, — писала з цього приводу 
газета «Упіта». — Та ще більш жахливі інші «гетто» — 
лі карні схожі на «Сакро куоре». У них здорові діти жи
вуть поруч з хворими. Це не лише ие II яжсться із здо
ровим глуздом, а і є. порушенням прав дигинн. Ось чо
му обов'язково виникає питання: чи гідне взагалі назива
тись «гуманним» суспільство. її якому його наймсніиим 
членам відмовлено в елементарній людяності?»

Л. МАКАРОВ. 
АПН.

роль ва- 
у всьому по-

з гаража. До 
хлопчики спо- 
іцоб не було

Є'
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ВІД УКРАЇНИ ДО БАЛНАН
Лідія Григорівна Горячко народилася 17 грудня 1913 року 

у Вільшанці, на Кіровоградщині, в родині робітника. Закін
чила семирічну школу, згодом Первомайський педагогічний 
технікум. Учителювала. Вчилася в Київському державному 
університеті імені Т. Г. Шевченка.

Писати почала рано. Перші друковані вірші датуються 
1935 роком. Пізніше стає професіональним перекладачем ху
дожніх творів з болгарської мови. Активно виступає з стат
тями про сучасну болгарську літературу. Творчий доробок 
перекладачки вагомий. Понад 200 перекладів — романів, опо
відань, гуморесок, пісень. Інтермедій видатних болгарських 
письменників. Серед них — роман Д. Ангелова «На життя І 
смерть», збірка оповідань С. Даскалова «Сільські душі»,

К АЕ

(АПН)
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твори Н. Антонова, Д. Асенова, Б. Болгара, К. Бслева, 
К. Каляева, Т. Павлова, Н. Мссечкова та Інших.
Читаючи їх, ближче знайомишся з живими, простими і ду

же цікавими людьми, з їх життям І діяльністю, з їх думами, 
радощами і прикрощами.

В цьому, звичайно, немала заслуга і перекладача Лідії 
Горячко, яка вдало донесла до читачів повнокровне звучання 
творів відомих болгарських письменників.

Присудження Лідії Горячко премії Спілки письменників 
Болгарії за багаторічну діяльність по популяризації болгар
ської літератури на Україні було вираженням визнання май
стерності перекладача з боку громадськості і уряду Народ
ної Республіки Болгарії.

І. РЯБЦЕВ, 
старший науковий працівник обласного 
краєзнавчого музею.

спорт * спорт * спорт

ВІБПЮРОкПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРЛЛ1А. 17.45 - 
«Ульяновському цукровому — 
100». (Кіровоград). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Кольорове
телебачення. Е. Гріг. Концерт 
для фортепіано з оркестром. 
(М). 18.40 — «Сільські зустрі
чі». (М). 19.15 — Кольорове те
лебачення. «Товариш пісня». 
Концерт. (М). 10.45 — Телеві
зійний багатосерійний спек
такль «Різні люди». Розділ 
III. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Театраль
ні зустрічі». (М). 23.15 — Ко
льорове телебачення. «Спор
тивний щоденник». (М). 23.45
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.30 - 
«Нариси Історії нашої Бать
ківщини». (М). 17.00 — «Това
ри народу». (Львів). 17.30 — 
Республіканська фізико-мате- 
матична школа. (К). 18.00 — 
Для дітей. «Мандрівки Гна- 
тнка-юинатнка». (Дніпропет
ровськ). 18.30 — Реклама, ого
лошення. (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «Так 
в нашому роду повелося». 
(Донецьк). 20.20 — Концерт. 
(Харків). 20.50 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про- 
грама «Час». (М). 21.30 — «За 
мільярд 1974 року». (К). 21.45
— «Митці столиці України».
(К). 22.15 — Вечірні нови
ни. (К).

ПЕРША ПРОГРАЛ1А. 9.40 - 
Художній фільм «Перший 
президент». (Кіровоград). 11.05
— Телевісті. (К), 11.20 ~ те
ленарис «Керченська протока». 
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Українська література 
для учнів 9-го класу. (К). 15.00
— Художній фільм «Ніхто не 
хотів умирати». (Кіровоград). 
16.40 — «Турботи про зеленого 
друга». Навчальна передача з 
природознавства. (М). 17.10 — 
Для школярів. «Маяковськнй
— дітям». (ЛІ), 17.30 — Кольо
рове телебачення. «Виставка 
Буратіно». (М). 18.00 — «Хро
ніка тижня». (Кіровоград). 
18.10 — «Людина і закон». 
(М). 18.40 — Для дітей, Новий 
рік у дитсадку. (Кіровоград). 
19.20 — Оголошення. (Кірово
град). 19.23 — Загострення со
ціальних проблем у країнах 
капіталу». (М). 19.45 — Теле
візійний багатосс-рійний спек
такль «Рівні люди». Розділ IV,

— Програма «Час». 
— «Молоді голоси». 
— Новини. (М).
ПРОГРАМА. 11.05 - 
(К). 11-20 — Телена- 

(К). 11.35 — «Шкільний

É.

З нелегким завданням вийшли на майдан
чик снартаківці. Тільки перемога в дво

бої з спортсменами облради ДСТ «Аван
гард» (з різницею в 17 м'ячів) дозволить їм 
святкувати абсолютну перемогу в першості 
області. Складне завдання, якщо брати до 
уваги високі бійцівські якості авангардівців, 
добру фізичну і технічну підготовку коман
ди і турнірне становище. Відсутність очок у 
гандболістів «Авангарду» перед заключною 
зустріччю ні тренера, команди В. Гурського, 
ні гравців не настроювало на мажорний 
лад. Адже суперники програли студентам

МІСТУ
ШІСТНАДЦЯТЬ СТОЛІТЬ

Мексиканські археологи виявили недавно руїни ста
родавнього міста часів майя. На думку вчених, воно 
було збудоване 1600 років тому і в свій час було од
ним з найвідомішнх центрів цієї цивілізації.

Руїни знайдено .інше за дев’ять кілометрів від автомагіст
ралі Чатумла — Ескарссга, що знаходиться на відстані 1430 
кілометрів від мексіканської столиці. Вчені нарахували близь
ко ста різноманітних будівель, прикрашених колонами І ліп
ними масками, там же знайдено І стадіон для спортивних 
змагань.

В центрі міста височить піраміда, споруджена на честь 
сонця. Вона міститься на площі, сторони якої орієнтовані на 
сторони світу. На її кутах розміщені менші за розмірами 
піраміди.

Як вважають співробітники Національного інститу
ту антропології та історії Мексіки, найцінніша зна-. 
хідка — шість ліпних масок обабіч сходів, які ведуть 
до вершини головної піраміди.

РЕКОРД

ЧЕМПІОНОМ
СТАТИ НЕЛЕГКО
факультету фізвиховання і залізничникам 
Знам'янки тільки з різницею в один м’яч.

З першої хвилини на майданчику точила
ся гостра безкомпромісна гра. В розвідці 
потреби не було: суперники добре знають 
один одного. Першими успіху домагаються 
авангардівці — 1:0. Але вже через хвилину 
Петро Неруш влучним кидком з 9-метрово1 
лінії встановлює рівновагу — 1:1.

Снартаківці довше тримають м'яч. Кидок 
намагаються зробити будь-що. Спортсмени 
«Авангарду» діють трохи швидше, дуже 
пильні в обороні власних воріт.

Перша половина гри—за «Спартако.м»— 
17:14. В другій половині гри спартаківці 
відчайдушними зусиллями намагаються ві
дірватись від суперників, але за 13 хвилин 
до закінчення матчу їх перевага лише в 
один м’яч. Свисток судді фіксує перемогу 
«Спартака» з рахунком 32:30.

Отже, перше місце і звання чемпіонів об
ласті вибороли студенти обласного центру, 
які набрали 5 очок. Стільки ж очок і у 
спартаківців, але у них гірша різниця заки
нутих та пропущених м'ячів.

Третю сходинку зайняли гандболісти «Ло
комотива», авангардівці, таким чином, за
лишились четвертими. ,

«Жіноча частина» турніру проходила 
спокійніше. Гут слід відзначити лише 

дві напружені зустрічі: «Локомотив» — 
«Буревісник» (18:16) і «Ававгард» — «Бу
ревісник» (18:17).

Чемпіонські титули зберегли авангардів* 
ки. Другими були спортсменки «Локомоти
ва», наступні місця посіли «Буревісник» і 
«Колос».

В. СУРЖА Н, 
суддя республіканської категорії.

Для школярів. «Маяковськнй 
— дітям». (М). 17.30 — Кольо
рове телебачення. «Виставка 
Буратіно». (ЛІ). 18.00 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.30 — 
«Клуб юних олімпійців». (Во
рошиловград). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Фільм- 
концерт «Музична прогулян
ка». (К). 20.20 — «Поезія».
(К). 20.43 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм. «Родина Г “ 
ських». 2 серія. (К). 
Новини. (К).

2611

(М). 21.00
(М). 21,30
(М), 23.15

ДРУГА
Телевісті, 
рис. 
екран». Українська література 
для учнів 9-го класу. (К). 16.40 
— Навчальна передача з при
родознавства, (М). 17.10 —

Наша адреса і телефони

316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначврського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

БК 03233, Індекс 61197,

Коцюбян-
23.05 -

СЕРЕДИ
ПЕРША ПРОГРАЛ1А. 10.25 — 

Програма документальних те
лефільмів. (Кіровоград). 11.Ю
— Телевісті. (К). 11.25 - Ма
ленький концерт. (К). 11.35 — 
«Шкільний екран», історія 
для учнів 9-го класу. (К). 12.10
— Художній фільм. «12 стіль
ців». (Кіровоград). 15.25 — 
Навчальна передача з геогра
фії. (М). 15.55 - О. С. Пуш
кін. «Пам’ятник». Навчальна 
передача з літератури. (М). 
16.30 — Концерт учасників ху
дожньої самодіяльності. (ЛІ). 
17.00 — В. Я. Брюсов. До 
100-рІччя поета. (М). 18.00 —
Новини. (ЛІ). 18.10 — «Країні 
рапортує Ленінград І Ленін-
градська область». (М). 19.40 — 
Телевізійний багатосерійний

спектакль «Різні люди», 
діл V. (ЛІ). 21.00 — Програна 
«Час». (М). 21.30 — «Докумен
тальний екран». (М). 23.00 — 
Чемпіонат СРСР з баскотбс- 
лу. ЦСКА — «Спартак». (Ле
нінград). 11 тайм. По закінчен
ії» «Новини».

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.10- 
ТелсвІсЦ. (К). 11.25 — Концерт. 
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Історія для учнів 9-го 
класу. (К). 15.25 — Навчальна 
передача з географії. (М). 
15.55 — Навчальна передача з 
літератури. (М). 16.30 — Кон
церт. (ЛІ). 17.00 — Телефільм. 
(Кіровоград). 17.30 — Програ
ма «Вісті». (К). 18.00 — «Роз
повіді про донецьких металур
гів», (Донецьк). 18.30 — Фільм- 
концерт. «Про що співають 
молоді». (К). 18.45 — «В аван
гарді соціалістичного змаган
ня». (К). 19.00 — Телевізійний 
матч з акробатики. (К). 20.00 
— «Сто зіграних ролей». (Оде- 

• са). 20.50 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.30 — «Екран 
молодих». (Львів). 22.30 — Ве
чірні новини. (К).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

І

Друкарня Ім. Г, М. Димнтрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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

Зам, № 13531»

Скільки видів риби є в одній 
річці? Найправильніша відпо
відь на це запитання — залеж
но під річки. В Дунаї, на
приклад, — 68. Сімдесят три ви
ди риби є в Амурі. Але Індій
ський Ганг має 170, Конго — 380, 
Місіссіпі — 256. Рекорд нале
жить південноамериканській річ
ці — гіганту Амазонці. В П во
дах плаває 700 видів риби.

«Народна младеж*.

(НРБ)»

ЗБІРНИЙ
ВЕЛОСИПЕД

В сімействі двоколісних ма
шин, які випускає Пермський 
велосипедний завод, з’явилось 
поповнення — збірний вело
сипед «Кама», За своєю кон
струкцією він значно відріз
няється від ІНШИХ моделей. 
«Кама* має зміцнену раму 
із розйомами і зажимами, іцо 
дозволяє швидко, без застосу
вання інструменту зібрати ве
лосипед чн привести його в 
робочо положення, підняти чи 
опустити руль, сідло.

В зібраному положенні ве
лосипед має габарити 930х770х 
Х310 міліметрів. Це дозволяє 
перевозити його в багажнику 
автомашини, в автобусі і т. д.

Першу промислову партію 
намічено випустити в цьому

(АПН).

ЩЕ ОДНА «ВІЗИТНА КАРТКА»
На думку американського професора мікробіології Мелві- 

на Гсршана, якщо взяти пробу повітря па місці криміналь
ного злочину і після цього оглянути підозрювану у скоєні 
цього злочину особу, то можна цілком впевнено довести, чи 
була вона на місці злочину чи ні. Професор стверджує, що 
кожна людина має специфічний і строго індивідуальний 
комплект бактерій, які поширює навколо себе. Ці бактерії 
не можна приховати одягнувши рукавиці, як відбитки паль
ців, і злочинець змушений залишити «візитну картку», куди 
б не пішов.

МІКРОБИ— САНІТАРИ
Зараз, коли забруднення морів нафтою досягло загрозливих 

розмірів, відкриття І вивчення бактерій, здатних розкладати 
нафту, набирає виняткової ваги. Саме цим займається нова 
галузь радянської науки — океанічна .мікробіологія.

За висловом знаменитого французького океанолога Жака- 
Іва Кусто, мере сьогодні перетворилось на стічну яму плане
ти.

Особливо небезпечна нафта і нафтопродукти.
Потрапивши у воду, вона утворює непроннклу плівку. Адже 

саме світовий океан засвоює значну долю вуглекислого газу 
атмосфери і виробляє, кисень. Нафта — смертельний яорог 
морських мешканців. Ще п 1903 році, коли кораблі з двигуна
ми, що працювали на нафті, робили перші милі, повністю 
припинився промисел устриць, через забруднення акваторії 
бухти Міггія, поблизу Трієста.

Вчені з інституту біології південних морів Академії наук 
Української PCP першими провели дослідження, метою яких 
було вияснити, як діє нафта на флору і фауну. Експедиційні 
кораблі інституту виходили п Ссредземномор я, Червоне мо
ре, Індійський, Атлантичний і Тихий океани.

Встановлено, що нафта токсично діє на деякі різновидності 
молюсків. Раки-самітнпки, наприклад, гинули при концентра
ції нафти, рівній 0,01 міліметра на літр- Особливо шкідливо 
впливає нафта на ікру риб. Нафтова загроза посилюється 
тим, шо під дією вітру і течій маслянисті плями дрейфують, 
заражуючн все нові і нові райони моря.

Радянським вченим вдалось виділити і описати близько 
чотирьохсот культур мікроорганізмів, що окисляють нафту.

Був виявлений звязок між температурою води І численніс
тю мікроорганізмів санітарів. Так, в одному мілілітрі чорно
морської води взимку їх нараховувалось сто, а плітку — від 
тисячі до десяти тисяч.

Праці радянських вчених мають велике прикладне значен
ня. Рівень розпитку мікробіологічної промисловості в інду
стріально розвинутих країнах такий. Що в перспективі може 
постати питання про розведення мікробів, шо окисляють наф
ту. Об’єднавши зусилля, багато країн зможуть, користуючись 
радянськими рекомендаціями, приступити до мікробіологічної 
очистки моря. .. .........., ,

Лазар ЛІВШИЦЬ, 
інженер. 

(АШ-І).
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