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До отчої слави. Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

У СВІТЛІ „ВИ“

НЕ ЛИШЕ
КРИТИК А...

Робітники Кіровоградського ремзаводу «Укрсіль- 
госптехніка» досягли нині високих трудових здобут
ків. У значній мірі тому, що тут знайдено нові резер
ви, завдяки яким удалося поліпшити якість і збіль
шити випуск продукції. Резерви с всюди, потрібно 
тільки наполегливо їх шукати —- 7акий висновок ще 
раз підтверджувала одна з останніх стіннівок завод
ського. «КП». Вона викривала безвідповідальність, з 
якою спеціалісти і керівники ковальсько-пресового 
цеху дивились на те, як захаращують робочі площі 
Заготовками і вже виробленими деталями. Через це 
Значно знизилася продуктивність праці.

«Комсомольський прожектор» — своєрідна трибу
на, з якої молодь має можливість говорити про не
доліки, піднімати проблеми. І якщо критика не за
лишиться поза увагою, допоможе — дії «КП» увін
чалися результатом. Звичайно, кожне питання «Ком
сомольський прожектор» не в спромозі вирішувати 
сам. І тут «прожектористи» звертаються по допомогу 
до партійної, профспілкової організацій і дирекції за
воду. Біля заводської прохідної кидається у вічі ве
лике табло. На ньому кожного дня спалахує елек
трична лампочка. Вона «сигналізує» про те, з вини 
якого цеху зірвано добовий графік. Це табло можна 
побачити навіть з вулиці. Та на підприємстві не боя
ться виносити «сміття» з хати. А бажання не опини
тись перед людьми у непривабливому світлі, приму
шує відстаючих добросовісно відноситися до своєї 
праці.

Іноді буває, що за важливими справами руки 
не доходять до мечш важливих. Але для завод-
ських «прожектористів» другорядних справ немає. 
Вони висміюють і окремих ледарів, бракоробів, і 
піднімають важливі проблеми.

— А часом розповідь про передового робітника і 
секрети його /майстерності приносить не менше ус
піху, ніж гострий критичний матеріал, — говорить 
заступник секоетаря заводського комітету комсо
молу Ольга Бринза. — Такі розповіді в листівках 
«КП» вже стали традиційними. А в одному з номе
рів творчий колектив, очолюваний Володимиром 
Родіоновим, навіть зробив своєрідний переклик кра
щих виробничників і тих, кого завод направив до лав 
Радянської Армії.

Зараз «прожектористи» розгорнули рух під деві
зом: «Здавати продукцію тільки з першого пред’яв
лення». Вироби заводу — мийні установки, запасні 
частини до сільськогосподарських машин, які зав
жди з нетерпінням чекають хлібороби, мають бути 
якісними.

В. ГРИЦЕЛЬ.

Планета „МНи
Відкриття XXIX сесії 
Генеральної Асамблеї 0011

17 переспи в Нью-Йорку почала ро
боту ххіх сесій Генеральної Асамблеї 
ООН. Протягом трьох міслціо попа об
говорить понад сто питань, серед яких 
головне місце займають проблеми 
•зміцнення миру 1 міжнародної безпеки, 

дишіашшя-ті^итишінх Процесів у МІЖ-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАНІ, ЄДНАЙТЕСЯ Іхозяин
а .♦* xj ^яй W п

ГАЗЕТА виходить 3 (839 РОКУ.

ПЕРШІ

В ЗМАГАННІ

БКОИУ АКСНУ

7РИТИ(ЯЧНИЩ 
ХІРОМГШЩИНН

За вісім місяців надоїли на кожну корову кілограмів молока:
Валентина Славетниська — колгосп «Дружба» Новоукраїнського району — 3459;
Ольга Козаченко —ІІесватківський відділок радгоспу Другого імені Пстровсько- 

го цукрокомбінату Олександрівського райопу — 3156;
Світлана Грнгор — колгосп імені Леніна Долинського району — 3128;
Лідія Щербина — обласна сільськогосподарська дослідна станція — 3032;
Марія Дзіна — колгосп імені XXII з'їзду КПРС Добровелнчківського райо

пу — 3012;
Надія Третя нова — колгосп «Перше травня» Маловнсківського району — 2923; 
Ніна Згривець — радгосп «Репродуктор» Кіровоградського району — 2913; 
Надія Говорун — колгосп імені Ульянова Го.іованівського району — 2898; 
Галина Власенко — колгосп імені Шевченка Знам'янського райопу — 2895;
Марія Маната — колгосп «Зоря комунізму» Новоар.хавгсльського району — 2862

Віктор РОЗУМ’ЯК та Володи
мир ДЗИГОВСЬКИП добре зна
ють, що значить забезпечувати 
безперебійну систему освітлен
ня Гайворонеької електричної 
мережі. Комсомольці відзначаю
ться сумлінним ставленням до 
своїх обов'язків, встигають та
кож і в громадському житті 
брати активну участь. Там, де 
працюють ці електрики, і на 
господарських фермах, і в бу
дниках трудівників завжди сві
тяться електричні лампочки.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.
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иародннх відносинах. На прохання 
представники Кіпру при 0011 до по
рядку денного сесії включено «Питан
ня про Кіпр».

У перший день своєї роботи Гене* 
ральна Асамблея прийняла в члени 
ООН Бангладеш, Гвіпею-Бісау і Гре
наду.

Проти політики 
„Спільного ринку“

У країнах «Спільного ринку» відбу
лись масові виступи селян проти сіль-

ськогосподарської політики ЄЕТ. яка 
служить Інтересам аграрних монопо
лій. Рішення про ці акції було прий
няте на проведеній на початку вересня 
в Париж) нараді керівників селявсьних 
організацій країн «Спільного ринку*.

в усіх провінціях Бельгії десятки 
тисяч селян на тракторах та інших 
сільськогосподарських машинах запов
нили основні вулиці багатьох міст 
враїни. Французькі селяни блокували 
тракторами шляхи, пні ведуть де 
Страсбурга і Анже. Вони збудували

барикади па шляхах, зупинили швид
кий поїзд Париж — Тулуза І вручили 
пасажирам свої петиції.

Могутні селянські демонстрації були 
проведені в західнонімецьких містах. 
11а кордоні між ФРН і Данією відбу
лася спілі,на демонстрація датських і 
західнонімецьких селян.

Учасники масових виступів вимагали 
підвищити закупочні ціпи на сільсько
господарські продукти, висунули ряд 
інших вимог.

(ТАРС).

Вітчизні — наш 
ударний труд!
З ВІДМІННОЮ 
АТЕСТАЦІЄЮ

Нещодавно в Москві 
відбулася атестація швей
них виробів. Ще 6 моде
лям жіночого верхнього 
одягу Кіровоградської 
швейної фабрики, які 
створені конструкторами 
В. Шевченко, Г. Безрод- 
ченко та Г. Ваніною при
своено державний Знак 
якості.

За 8 місяців визначаль
ного року п’ятирічки за
пущено у виробництво, 
при плані 33, 38 нових мо
делей, серед яких 4 мо
делі з державним Знаком 
якості. Колектив швейної 
фабрики ударно виконує 
соціалістичні зобов язан- 
ня, бореться за достроко
ве завершення плану 4-х 
років дев’ятої п'ятирічки, 
за підвищення якості про
дукції. Про це яскраво 
свідчить той факт, що 17 
моделей демісезонних та 
зимових пальто мають 
державний Знак якості.

ВИПУСКНИКИ— 
НЕ ВІДСТАЮТЬ

На переробці та підготовці 
кормів працюють вчорашні 
випускники —- брати Олек
сандр та Сергій Кривоноси, 
комсомольці Анатолій Бор
щев та Микола Драга. Під
возить корми комсомолець 
Василь Лук’янов. Успіх ви
робництва залежить і від 
їх роботи. Завдяки якісно 
приготовленим кормам, що
добовий приріст тварин 
становить 380 грамів на 
кожну голову, що на 50 гра
мів вище запланованого.

Г. КРИВОНІС, 
завідуюча тваринниць

ким комплексом кол
госпу »Зоря комунізму» 
Шмиоредммьмне ра
йону.
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П Т/* ОЛЕКТНВ комбікормового заводу в 
Я ЇХ четвертому, визначальному році п’я- 
й тирічки взяв підвищені соціалістичні зо- 
И Пов’язання — виробити понад план 7 
Н тисяч тони комбікормів, повністю від- 
9 вантажити продукцію у відповідності з 
З існуючими планами постачання. Для їх 

реалізації ми маємо всі можливості. Лю
ди працюють на совість, постійно пере
виконується план, підвищується якість 
продукції. Паша продукція має високу 
калорійність та добру засвоюваність 
внаслідок введення в неї високоякіс
ної вітамінізованої добавки —- прем ік
са, що багата на мікроелементи та фер
ментні препарати. За освоєння та вдо
сконалення технології введення кор
мових жирів в комбікорми комбінату 
хлібопродуктів № 2 присуджено диплом 
другого ступеню ВДНГ СРСР. Окрім 
обласних птахофабрик, ми забезпечує
мо кормами тваринницькі та птахівничі 
господарства Кримської, Черкаської, За
порізької, Дніпропетровської та інших 
областей.

Завдяки автоматизації та механіза- 
________________

S3A ВЕЛИКИЙ ХЛІБ 
ІЇ974 РОКУ!» 

Ірирокий фронт, 
ударний темп 
( Про завершальний 
боротьби на зерновому 
республіки розповідав 
щий заступник міністра сіль
ського господарства УРСР

етап 
полі 
пер-

Йького господарства
ю, п. коломієць.

Приємно відзначити, 
Ілібороби доклали чимало 

усиль для успішного про- 
едеиия других жнив. На 
Інійиу готовності поставле- 
0 ионад 22 тисячі кукуруд- 
Озбиральиих комбайнів, 
(есять тисяч э них працю- 
атимуть разом з потужни- 
ііі тракторами Т-150. На ію- 
я республіки вийдуть та- 
ож 4750 нових високопро

дуктивних комбайнів «Херсо- 
Йець-7». Збирання в пере
важній більшості госпо
дарств вестиметься прогре
сивним груповим способом. 

( Прикладом продуманої 
Підготовки до збирання ку- 
рУРУДзи може бути Дніпро
петровська область, трудів
ники якої першими □ рес
публіці виконали план про
дажу хліба державі. Тут 
Вчасно подбали про розши
рення зерноочисного госпо
дарства, ретельно підготува
ли до робот» всю техніку, 
визначено навантаження на 
кожний комбайн. Складено 
графіки завезення зерна па 
токи й осушувальні майдан- 
Ники, Роботи вирішено вес- 
іти в дві зміни. В області 
одержав підтримку заклик 
хліборобів Томаківського, 
Криничанського і Покров- 
ського районів до всіх меха
нізаторів, колгоспників і ро
бітників радгоспів розгорну
ти змагання за своєчасне і 
високоякісне проведення 
збирання кукурудзи, со
няшнику та інших пізніх 
культур, безумовне вико
нання зобов'язань по їх за
готівлях. Зваживши свої 
можливості, нони вирішили 
за 20—23 робочих дні зібра
ти зернову кукурудзу на 
всій площі посіву, не допус-

ЩО

ції більшості виробничих процесів про
дуктивність праці у нас зросла до 107,4 
процента. За 8 місяців план виробницт
ва комбікормів виконали на 109,4 про
цента. При всіх наших успіхах ми не 
можемо працювати на повну потуж
ність. Є гальмо у нашій роботі, що зво-

Гострий сигнал ексьяжсшкв

республіки! З птахофабрик Дніпрогіе-. 
тройської області до нас женуть маши
ни за комбікормом. «Яскравий» приклад 
безгосподарності та розбазарювання 
державних коштів. В той же час керів
ників управління Одесько-Кишинівської 
залізниці, Знам’янське відділення заліз-.

Ê «КАЮТІ»
дить всю нашу старанність нанівець. 
Уже зараз на заводі заскладовано 4.625 
тонн комбікормів. Це майже 50 процен
тів місячної норми виробітку. А на на
шій залізничній колії щодня — по одно
му вагону. Тоді як для відвантаження 
денного виробітку — потрібно шість. І 
це в той гарячий час, коли нашу про
дукцію чекають — не дочекаються пта
хівничі господарства багатьох областей

ниці та станції «Кіровоград», в обов’я
зок яких входить постачання нам ваго-, 
пів, зовсім не турбує те, що у нас май
же немає вільних ємкостей і що не сьо
годні-завтра ми будемо змушені припи« 
нити виробництво комбікормів. Лише 
за серпень ми не викопали план відван
таження продукції на 20,5 процента. За
плановано було відвантажити 8.786 тонн 
комбікормів, але через відсутність ваго-

1 • ' ■ д
пів, ми недодали 1708 тонн. З цієї ж 
причини наприкінці серпня завод про
стояв більше 20 годин і тепер, замість то
го, щоб давати вересневий план, ми 
«тягнемо» і серпневий. Ні нескінченні те
леграми, ні розмови віч-на-віч та по те
лефону не змінюють становище.

Комсомольська організація комбінату • 
хлібопродуктів № 2 не може проходити, 
повз подібні факти безгосподарності.

Ми звертаємось до керівництва вище
згаданих установ з вимогою: налагодь- 
те постачання вагонів для відвантажен
ня продукці, не заважайте нам викову- ' 
вати державну справу забезпечення пта
хівничих господарств нашої республіки 
комбікормами.

М. БЕРЕЖКО — секретар комсоч 
мольської організації комбінату хлі
бопродуктів <№ 2, Н. ЗАДОРОЖКО 
— групкомсорг комсомольського осе 
редку комбікормового заводу^ 
м. Кіровоград

НЕ МОЖНА залишитися байдужим, 
прочитавши лист Героя Соціаліс

тичної Праці С. С. Вітченка, людини, 
яку турбує майбутнє молодої трудо
вої зміни. Його батьківські слова 
хвилюють і викликають роздуми. Ме
ні подумалось: як багато на вироб
ництві, в колгоспах, на новобудовах 
таких скромних, простих людей, кот

ЗУСТРІЧ
З БАТЬКОМ

відчула я від цієї просто", щедрої 
серцем жінки-. Коли мене прийняли 
кандидатом у члени партії — Марія 
Павлівна раділа разом зі мною. Як
би мене запитали, хто допоміг мені 
стати людиною, я без вагання відпо
віла б: вона, моя наставниця.

Я ще молодий комуніст. Мені по
трібно багато вчитися, працювати

%сть змоло,
. ЛО НАС, КІРОБОП-АДЩ 

с с вітченхй. •'
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рі щодня, кожну мить непомітно, але 
повсякчас роблять велику справу — 
виховують робітничу зміну на рево
люційних і трудових традиціях. Сво
го наставника — Марію Павлівну Го
ловко завжди згадую з якоюсь особ
ливою теплотою і вдячністю. Пам'я
таю, коли прийшла на фабрику — 
розгубилася. Першою, хто допоміг 
мені розібратися в складності в’я
зальних верстатів, була Марія Пав
лівна. Скільки разів вона підтриму
вала мене в тяжку хвилину, скільки 
турботи і материнського піклування

НАСТАВНИК 
ЛИШЕ 

ВЕТЕРАН?
ОБГОВОРЮЄМО ЛИСТ
С. С. ВІТЧЕНКА
«ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ»

До 30-річчя визволення 
України від німецько* 
фашистських 
загарбників.

над собою, щоб стати схожою 
Марію Павлівну Головко. Але, 
мою думку, вчити молодь — завдан
ня не лииіе сивочолих ветеранів пра
ці. Це — прямий обов’язок комуніс
тів, комсомольців, усіх досвідчених 
робітників, які повинні прищеплюва
ти вихованцям риси нової людини — 
творця комуністичного завтра.

Л. ПОРКУЯН, 
в’язальниця, заступник секре
таря комсомольської організа
ції Кіровоградської панчішної 
фабрики.

й

ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
Обов'язок кожного ветерана праці, кожної трудової людини старшого 

віку дбати про робітничу зміну — їй належить майбутнє. Виступ Героя 
Соціалістичної Праці С. С. Вітченка запам’ятався мені не лише гостро
тою поглядів про стан справ на виробництві, але, головним чином, тим,, 
що в ньому глибоко, конструктивно піднімається проблема..єднання двох 
поколінь, старшого і молодшого. Нам, старшому поколінню — виховувати 
молодь на революційних та трудових традиціях нашого народу.

Я працюю на кондитерській фабриці багато років. Навчив професійній манстер-
молодь на революційних та трудових традиціях нашого народу.
пості понад 15 молодих робітників. Треба сказати, що наша професій має, як і бага
то Інших, свою специфіку. Вирішальним н ній с практичний досвід.Інших, свою специфіку, Вирішальним н ній с практичний досвід.

В. ГОЛУБОЦЬКИЙ, 
кавалер ордена Трудового Червоного Прапора, бригадир тортового 
відділення Кіровоірадської кондитерської фабрики.

ОГО фотопортрет — на почесному, 
найвищому місці а квартирі сибір

ського робітника Віктора Журбіиа. 
Батько сфотографувався в день від'їз
ду на фронт — і таким залишився на
завжди — зосереджений, рішучий, у 
сірій шинелі, туго обперезаний широ
ким командирським ременем,

— Мені тоді було лише п’ять років,— 
згадує Віктор: Журбін, — а сьогодні я 
майже ровесник своєму батькові. Я« У 
пісні: «Батьку, ми ровесники з то
бою...».

Щодня батько дивиться з портрета, 
трохи суворий, бо час був тоді три
вожний, але в очах його й досі горить 
вогник життя, і ті очі ніби запитують: 
«Як справи, сипу?». Віктор щоразу в 
думці каже: «Добре, батьку? Ось уже 
маєш двох онуків, шість сестер — теж 
твої онуки — росте сім'я Журбіннх, 
нема переводу нашому роду?».

Віктор на осе життя запам’ятав ту 
останню мить, коли батько, такий ве
ликий і дужий, такий гарний у своєму 
військовому вбранні, зайшов попроща
тись з сім’єю. Це було вночі -- ось-ось 
мав від'їхати на фронт ешелон з воїна
ми, яких всі оці місяці навчав батько, 
кадровий командир.

— До зустрічі, Вікторе! — мовив 
батько, піднімаючи хлопчика над голо
вою. — Тепер ти — один мужчина в 
сім’ї залишаєшся, бережи маму, сес
тер..,

А потім потяглися довгі місяці чекан
ня. На руках у матері — троє дітей, а 
час воєнний. Важким, дуже важким 
стало життя в кожній сім'ї навіть тут, 
у глибокому тилу, на плечі юіїїіх, ста
риків і жінок лягли усі труднощі, тур
боти. Але ніхто не падає духом: пра
цювали, не покладаючи рук, в ім’я пе
ремоги над фашизмом. І на фронт — 
до рідних — йшли теплі й щирі листи, 
в яких пі рядка про незгоди і втому, 
але в яких — скільки сили і щирих по
бажань. що давали наснагу воїнам.

Писав листи І фронтовик Микола 
Костянтинович Журбін, коротко спові
щав про запеклі бої і нелегкі походи, 
просив маму берегти дітей, а їх — щоб
берегли матір, допомагали в усьому. • 
«Я повернуся до вас. мої рідні, неод
мінно вернусь, ось тільки розіб’ємо во
рога».

І ось — лист з госпіталн. Батько пи
ше, що поранення легке, скоро він зно
ву битиме ворога. З дороги на фронт 
лейтенант Журбін надіслав листівку: 
«Здоров я в порядку, знову — в бій 
іду. Иду в бій за Радянську Батьків- 
щину, за всіх вас, за щастя народу». 
А через два місяці, — 8 січні 1944 ро
ку. коли бої вже йшли на Кіроно- 
градщині, сім'я одержала коротке по
відомлення: «Гвардії лейтенант Жур- 
оін Микола Костянтинович загинув 
смертю хоробрих під час визволення 
селища Капітанівка».

Лейтенант Микола Журбін був від- 
важним воїном, багато разів він водив 
У пій солдатів, запалюючи своїм при
кладом відваги і хоробрості. Ще юна
ком вік бився проти Колчака, згодом 
лйплм“«', .СТав пК0МС0!'1о-чьцем, коман
ді ром запасу. Перед пінною трудився 
на залізничній колії майстром, а як на
пали фашисти — навчав молодих вої
нів. На фронті Журбін був команди
ром кулеметного взводу, гвардійцем.

— Всі оці роки ми чекали свого бать
ка, чекали на звістку про нього: може 
тяжко поранений був, може що інше з 
ним трапилось, — каже Віктор Жур-

бій, — Найбільше ж чекала мати, 6в- 
цокія •Инкнфорівна, яка всі ці роки 
не пірнав в похоронну листівку, все 
чекала... їй уже сімдесят два роки, і 
все вона чекала батька додому... 
|| АВЕСНІ Віктор Журбін та 
жж сестри написали листа в Новомнр-' 
городський райвійськкомат на Кірово-' 
градщнну, написали і червоним слідо
питам в Капітанівку. На їх. листи чуй-' 
но і уважно відгукнулись, розповіли, 
де похований гвардії лейтенант М. К 
Журбін, запросили приїхати в гості.

Далеко від українських степів сибір
ське місто Кемерово. Дуже далеко. Але 
в дорогу зібрались усі, хто міг: Віктор 
Журбін з дружиною і маленька доня 
Світлана, сестра Віктора Ірина Журбі- 
на-ЛІорозова.

— їхали ми довго-довго, — ділиться 
• думками Ірина, — ось, гадали, приїде-’ 
мо, і десь у глухому незнайомому сте
пу — йому ні кінця, ііі краю, — зна
йдемо могилу батька, кругом — незна

йомі нам люди, приїдемо, постоїмо в 
скорботі біля рідної для нас могили — і І! 
знову в далеку зворотню дорогу...

— А тепер ми кажемо — спасибі вам, Я 
п«чші_ рідні, за все, — додав Віктор 
Журбін. — Ми знали, що тут, де про
лив кров і загинув наш батько, в у нас 
друзі. Тепер ми переконалися — тут 
наша рідня, всі тут нам близькі...

Дійсно, як рідних, гостинно зустріла 
сибіряків Журбіннх і проста українська 
жінка Марія Ушакова, яка всюди їх 
водила і все показувала. У всьому їм 
допомагали теплом своїх сердець і го
лова виконкому Капітанівської селищ
ної Ради Пилип Савич Ковельський, і 
секретар виконкому Сергій Миколайо
вич Кімнатний з дружиною, і керуючий 
відділком'радгоспу Петро Степанович 
Слісарчук...

...Ось він стоїть, бронзовий воїн з аз- ■ 
томатом, стоігь над братньою могилою, 
що вся у квітах і зелені«.

Здрастуй, батьку! Ось ми і зустрі
лися з тобою, — тихо мовить Віктоп, 
припавши обличчям до могили, обні
маючи її руками...

Букети і вінки кладуть дружина Вік
тора, сестра Ірина, маленька Світла
на — вона вже знає, шо тут, у цій мо
гилі, вічним сном спочиває її дідусь 
Коля...

Тут, біля братньої могили, було тоді 
багато людей, всі нони розділили горе 
Журбіннх, всі вони підтримали їх сло
вом щирим, теплим поглядом очей. По
тім запросили до столу — і всі відчули 
тут себе давно-давно знайомими.

— На вокзал вас проводжали десят
ки людей, — згадує Ірина Миколаїв
на, — і прощалися мн. як рідні. С, М. 
Кімнатний 1 його дружина передали 
нашій мамі сувенір — український ви
шитим рушник...

...Через тридцять з лишком років від
булася ця зустріч Віктора Журбіна з 
батьком. 1 він, і сестра, побувавши на 
могилі батька, послухавши ’ хвилюючі 
розповіді про радянських воїнів, на цій 
землі, пройнялися ще більшою гордіс
тю за подвиг свого батька, за подвиги 
усіх радянських воїіпв-фронтовпків, ще 
раз відчули силу братерської дружби.

І. РОМАНЕНКО, 
наш громадський корес
пондент.

Ново.мнргородськнн район.
^На зяімкуі М. К. ЖУРБІН.

Фото 1942 року’, і
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БУТИ, ЯК
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ

вересня в Будинку 
культури імені Калініна 
відбувся перший зліт 
юних дзержинців Кіров
ського району міста Кі
ровограда, присвячений 
97-й річниці від дня на
родження Ф. Е. Дзер- 
жинського.
/ На зльоті були при
сутні загони юних дзер- 
жинців шкіл і Ж.ЕК.ІВ 
Кіровського району. В 
його роботі брав участь 
ветеран радянської мілі
ції, колишній начальник 
науково-технічного від
ділу управління внут
рішніх справ при Кіро
воградському облвикон
комі В. Ф. Акользін, 
замполіт Кіровського ра
йонного відділу внутріш
ніх &прав В. М. Цись, 
їнспЙ^ор дитячої кімна
ти міліції В. Л. Гаса- 
Йенко.
і З вікгнкою зацікавле
ністю юні дзержинці 
Слухали розповідь В. Ф. 
Акользіна, котрий про
тягом довгих років пра
цював п<2 путівці комсо
молу па сторожі право
порядку. Він розповідав, 
йку неоціненну допомо
гу приносять загони 
Іюннх дзержинців орга
нам радянської міліції, 
робота цих загонів — 
краща- пам’ять беззмін
ному голові Всесоюзної 
Надзвичайної Комісії 
<ф. Е. Дзержинському.

Командир загону юних 
'Дзержинців середньої 
Іііколй №? 9 Леонід Чер- 
йел сказав: «Ми залу
чаємо »-загін і дітей, які 
не відрізняються зразко
вою поведінкою. Наше 
завдання —виховувати 
їх. Ми хочемо, щоб про 
кй^говорнлц: «У цих ді- 
Іей полум'яні серця і 
Долоті руки», 

. На зльоті було обрано 
іптаб юних дзержинців 
кіровського району. Від- . 

’була’си посвята в юні 
Дзержнвці. Перший сек
ретар Кіровського РК' 
ЛКСМУ Я. Бондар вру
чив посвідчення членам 
Штабу.

На закінчення загони 
юних дзержинців отри
мали пакети з завдан
ням, А після закінчення. 
Зльоту разом з членами 
оперативного загону во
ни відправились на чер- 
Гуваиня.

Т. СМИРНОВА, 
секретар — завідую
ча відділом шкільної 
молоді та піонерів Кі
ровського РКЛКСМУ 
міста Кіровограда.

5 стор.

кіровського району. 
Дулась, посвята в

-у.--.-.

і

Феодосія Деомидович переводить по
дих і мовчки вдивляється в зал, Тиша 
така, що чути, як дихають діти у пер
ших рядах. Напружені обличчя — 
скільки їх? — звернені до нього. Си
ньоока білявка біля вікна, напевно, 
першокласниця, як розтулила ротика, 
та так і завмерла, її сусід по парті 
підпер кулачком щоку, не хлопчик —> 
сама увага. Ще інший, цей. либонь, 
уже в третьому, а то й четвертому кла
сі, весь подався вперед. На ного об
личчі — вираз досади і нетерпіння: що 
ж далі, швидше, ну...

Феодосій Деомидович 
крок вперед, потім крок 
високій сцені районного Будинку 
культури, зупиняється 1 
жує;

— На сороковий день вийшли з 
моря сорок рибалок і не було в 
їхніх руках ні меча, ні щита, ні 
списа — одні тільки рибальські сі
ті, із залізної трави сплетені, 
безсмертною водою кроплені. 
Пішли сорок рибалок до глухої 
печери і сказали драконові го
ді! Годі плюндрувати землю на
ших дідів, наших батьків, і нашу 
землю. Годі винищувати рід люд
ський, і звіра, і птаха. Збирайся в 
останню дорогу...

Заревів дракон, як навіженнй І по
чав плговатнсь полум’ям... Та рибалки 
тільки сміялися, і не здогадувався не
наситець, що сміх—то сила всемогутня; 
доки люди здатні сміятися — доти во- 

I нн непереможні. І накинули рибалки 
на дракона рибальські сіті, із залізної 
трави сплетені, безсмертною вбдою 
кроплені. І втопили ненажеру в морі- 

I океані, аби не сквернив білого світу 1 
не чинив нікому зла...».

Замовкає оповідач, мовчать діти, І 
тільки чути за вікном шурхіт старої 
акації.

— Оце і асе, юні мої друзі, — каже 
і Феодосій Деомидович, -- а розповів я 
І вам цю стару непальську легенду для 
І того, щоб ви збагнули, що дракон, то 
І і є війтів- найстрашніше лихо, яке мо- 
I же спіткати людство. I багато зусиль 
І треба затратити вашим мамам і татам, 
■ а також нам з вами, аби накинути па 
І неї могутні рибальські сіті...
І Пройшло три місяці звідтоді, як за- 
I вершіїв свою роботу Конгрес, а цей 
І літній чоловік усе виступав та висту- 
І пае. '
І У школах, на колгоспних фермах, на 
І нарадах передовиків, в Будинку облас- 
I ного товариства «Знання», у трактор- 
I них бригадах, перед делегатами облає- 
І ної партійної конференції. За три мі- 
1 сяці — тридцять вітступів. А запро- 
І шениям немає кінця. Ось і зараз: їхав 
В до Кіровограда на чергову сесію облас- 
I ної Ради деп}татів трудящих, а за- 
I стряв у Вільшанці. Перехопили діти:
I виступіть, будь ласка. Виступив. А
II що доведеться приїхати в Кіровоград 

опівночі та ще й геть вимотаним — 
сімдесят три роки — то не жарт — це 
вже справа Піша. Його особиста 
справа.

Посіяні зернр давали сходи. Як 
було не порадіти їм!

Сам він під враженням Конгре
су і газетних повідомлень про по
дії в Чілі уже в грудні вислав 500 
карбованців у фонд допомоги цій 
країні.

Вузенька 
західному 
океану, на г _____
надовго стала об’єктом його постійних 
турбот і вболівань. “ ... ____. _
про історію цієї країни, драматичної J 
героїчної водночас, віднаходив нові 1 
нові деталі з тим, аби щедро поділити
ся вимії з своїми слухачами. У цент
ральній пресі натрапив на серію гра
фічних малюнків Іллі Глазунова, дов
го вдивлявся в обличчя високочолої 
людини з акуратно підстриженими ву
сиками 1 приязною усмішкою.

Життя і смерть президента Аль- 
и єиде після знайомства з тією лі-

•Володиміф базилевськмм
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документальна повість*
тературою набували якогось особливо
го символічного змісту. 1 його голос, 
вперше почутий в запису на магніто
фонну плівку у Кремлівському Палаці 
з’їздів, пристрасний, глухуватий голос 
трибуна, звучав лікареві Гі зараз, коли 
оповідав про те іншим. Чи не тому у 
два наступні міелці знову відіслав у 
фонд миру сімсот карбованців — фак
тично усі свої збереження за минулий 
рік.

На одному з виступів, здається, це 
було у Вільшанці, літній колгоспник 
запитав:

— Скажіть, хто зараз 
миру?

— Письменник Борис 
*— Отой, що написав 

справжню людину»?
— Той самий..
— I він вас знає? 
Ось тоді й довелося

примірник книжки, на титульній 
рінці якої було написано:

«Дорогому Феодосію Дсомндовичу 
Гетьманцю — нанщедрішій людині на 
світі, з любов’ю і повагою Б. ПОЛЄ- 
ВОП».

А нижче: «Феодосію Деомпдовнчу 
Гетьманцю —• на добру пам'ять з най
кращими побажаннями і повагою 
О. МАРЕСЬЄВ».

Пригадалася остання зустріч з 
Б. ГІог.євим у Києві. Тоді він влас
норучно прикріпив йому медаль 

'«Борцеві — за мир».
урочистостях узяв 
Гетьманців під руки 
з крутосходів, сказав 

’ — Оце есе думаю,

очолює

Полевой, 
«Повість

показати

Фонд

про

цей 
сто-

А по всіх 
подружжя 

і, звівши їх 
печально: 
коли б його 

приїхати до вас, гарні ви мої, лю
ди...

— Приїздіть, дорогий Борисе 
Миколайовичу, зустрінемо, як на
лежить, — з один голос 
Феодосій Деомидович 
Миколаївна...

Та чи є вільний час у 
письменника, незмінного редакто
ра «Юности», активного громад
ського діяча?

Дивні речі трапляються часом 
• житті. Ідеш ти, скажімо, геть ви
мотаний, пригноблений черговою 
невдачею, і білий світ тобі не ми
лий і раптом на тобі — усміхне
ться доля, та не якось там, а на

" .1
і 3 ФеОДОСІЄМ ; ■ 
— і біля цент-

озвалися
і Марія

відомого

•сі тридцять два зуби! 
Подібне трапилось і 

Дсомидовичем в Кіровограді

смужка землі на південно« 
узбережжі Атлантичного 
протилежному’ кінці світу

Читай літературу

(Закінчсння. Поч. в номерах за 
червень, липень, серпень, 3—19 ве
ресня).

> <зХ» і
ж В <3

сказала жінка. — А окрім того — я ще 
мати двох дітей...

Довго, розчулений І зворушений, ди
вився їй услід. Ну, чого варті всі при
крощі, порівняно з отакою винагоро
дою.

ЗАМІСТЬ ОСТАННЬОГО РОЗДІЛУ, 
ПОРА ПІДСУМКІВ. МИЛИЙ, 
МУДРИЙ АНДЕРСЕН...

Чоловік іде на службу. Іде са
дом, виплеканим власними рука
ми. В радісному піднесенні яблу
ні. Дмухне вітрець і пелюсткова 
заметіль — прямо в обличчя, Гу
дуть оркестри бджіл. Ошалілі від 
щастя ластівки так і прагнуть свої
ми чорними ножицями зрізати 
вершечки дерев. Туркочуть горли
ці. Запах землі. Запах живиці. За
пах весни.

Чоловік зупиняється, жадібно 
вдихає той запах, усміхається. Що 
викликало той усміх? Весна, гар
ний настрій, щось своє, глибоко 
затаєне? Хтозна. Швидше і те, й 
інше. Сьогодні ЗО квітня 1974 ро
ку. Чоловік приїхав у Добрянку 
ЗО квітня 1929 року. Відстань між 
цими двома датами у 45 років. 
45 років подвигу. Безперервної 
самовіддані односельцям. 10 000 
операцій. 8000 немовлят. Подумай
те тільки — 8000 новонароджених 
сповістили світ про своє народ
ження на його руках. Руках хірур
га. Руках гуманіста. Руках держав
ного діяча. Бо він но тільки по
дбав про їхнє народження. Він 
клопочеться їхнім майбутнім. 
Пристрасним словом, вірою, пере
конанням. І звичайно ж — мате
ріально, На його рахунку — 12 000 
карбованців. Ті, які він віддав ін
шим. Аби довести, що добро для 
людей —• то не абстрактна катего-

рія. А реальність. Призначення. 
Втім, чи думав він про це? Він 
просто не міг інакше. Не міг. Бо 
через дорогу від уього — обе
ліск. Як пересторога. Як поклик.

Чоловік іде на службу. І не підозрює, 
що він — живий антипод Мсрсо. Героя 
Альбера Камю. Лауреата премії імені 
Нобеля. Того самого, котрий твердив, 
що людина в світі, як у пустелі. Його 
теорію відчуження спростував усією 
своєю життєдіяльністю. То й чи тільки 
його одного? Кому належить тверд
ження про тс, що війна — закон при
роди? Анрі Бергсону, філософу, схиль
ному до ірраціонального розв’язаний 
соціальних проблем. Ні, чоловік до
тримується прямо протилежної думки.

Ні, інші проблеми його хвилю
ють. Все на світі має свої межі. І 
людський організм теж. Біологіч
не старіння — процес, з яким 
не звладаєш аргументацією розу
му і серця. Він — хірург. І йому. 
73. 45 з них — його правиця гідно 
тривала скальпель. Та чи має він 
морально право тримати його й 
надалі? Ризикувати життям людей? 
Що ж тоді — на спочинок? Та ж 
лишається слово!

Чоловік іде на службу і згадує 
оповідку мудрого Андерсена, 
Безподібного Христіана, який ро
зумівся на людських чеснотах І 
знав, чим суща справжня людина. 
Коли це було? Давно, дуже давно. 
Студентом зняв запилюжений то
мик з полиці бібліотеки професора 
Томпсона. Ззідти й дізнався про 
історію старого дзвону. Той дзвін 
упав з дзвіниці, тріснув і негодей 
був більше для служби: на його 
місце почепили новий. Та ось при
йшли на кладовище мати з сином, 
зупинилися перед старим дзво
ном і почала мати розповідати 
хлопчину, як дзвін протягом сто
літь робив свою справу: дзвонив 
і на весілля і на похорон, спові
щав про радість і про жахи по
жеж.

Уважно слухав хлопчик оповідь 
матері. І зазвучав старий дзвін у 
його серці так, як дзвонив він ко
лись у дні своєї молодості. І що з 
того, що судилося йому піти в 
переплавку, коли задзвонило 
хлоп'яче серце.

Ах милий, мудрий Андерсен, 
він добре знав, що ніщо на світі 
не минає марно...

рал иного парку і.м. Леніна. Вийшов з , '
облздороввідділу • знервований і злий,
після чергової баталії з приводу кад
рі»: потрібен рентгенолог, скільки 
можна зволікати — аж назустріч жін
ка, Мила така, серйозна, з рум'янцем 
йа щічках. В одній руці — авоська, з 
різним господарським начинням, в Ін
шій — гладіолуси. 1 все дивиться, очей 
не зводить... Аж крок стишила..,

— Ви Гетьманець?
— Я. А що? — вихопилось майже 

сердито.
— Тоді це вам... Візьміть, будь лас

ка, — простягнула свої гладіолуси...
Він узяв їх якось механічно, не ду

маючи. можливо, тому, що був закло
потаний і отямився лишень тоді, коли 
вона відійшла на кілька кроків...

Зачекайте, ви щось плутаєте. іДень 
мого народження аж у січні, — пожар
тував, переконаний, іцо тут щось не 
так.

— Не турбуйтеся, ці квіти — ваші. 
Про вас я читала в газетах і слухала 
ваш виступ у філармонії, — просто

bVkij

Володимир БАРАМБА

СПОМИН ПРО СЕРПЕНЬ
ПОВЕРНЕННЯ З ПОЛЯ 
гІЦось в серці спалахнуло, 
р . . наче сонце.
і І ним душа моя освітлена бринить, 
Силіівие серпень срібним

•Jft волоконцем
?ї журавлі п’ють воду із криниць. 

.^Медово пахне хлібом у степу, 
/ 'В настій співучий огорнувся вечір, 
;■ Хтервя< в росі холоне, мов терпуг, 
. 4 день схиляється землі на плечі. 
; .^Поважно жниварів стріча село, 
‘Ч Рокіт машин стихає на майдані.
/Теплом ще дихайзть закурені 

кардани.
■ До кузовів вантажачи зерно.
Крокує втомлено до хати хлібороб. 
П'янить його і тиша вечорова, 

'• * спокій, що напруження зборов,
Брипіючи, як пісня колискова.

- Ч’і! день, мов відгук вічності несу, 
- степ, що з сонцем оживає влітку, 
І серцем ввібрану людей

І „ ‘ земну красу,
J їх жаття, шо сеонем РОЗУМІТИ.

К О В А Л Ь
Нарешті все.
Димить підкова з гарту, 
Затихнув молот.
Дотліва зола.
Коваль неквапом
Запалив цигарку. 
Підправив вуса. 
Піт змахнув з чола.
Іде на двір.
Ні дзвону. Ні людей.
Привітно зорі 
Світяться старому.
Над пругом степу
Догорає день.
1 руки звично 
Пожинають втому.

НІЧНА СІВБА
Пахне солодко і гірко 
Полиновий степ.
Покотилась небом зірка, 
Місяць звісив серп. 
Засвітилися Стожари. 
Грає піч в дуду. ,

ФУТБОЛ

Фото в. КОВПАКА.

1• <

Ф. Д. ГЕТЬМАНЕЦЬ З ОДНОСЕЛЬЦЯМИ,

’Х«> о"

За селом скриплять мажари. 
Трактори гудутіт.
Славно, славно серед стену 
Місячно вночі.
Як зайшли в загінку третю 
Хлоїщі-сівачі.

* * ®

Над водою чайки закричали. 
Прокричали радість на віку. 
Дівчина стояла на причалі 
І всміхалась мило юнаку, 
А па кебі хмари, як перлини,
Простелились з заходу на схід. 
За причалом дві лягли стежини, 
І обидві — на дівочий слід. .

! .* *
Лише б цвіла 
Зоря червона в небі, 
Та щоб були, - 
Весна, орач і плуг.’
І щоб з твоїх 
Селянських добрих рук 
Тепло душі
Переливалось в зерні, 
Та щоб яріло 
Сонце у степу. 
Та щоб ми йшли 
Прямою борозною.
Та щоб всяк думав 
Думу не терпку, 
І серце тішив 
Працею земною.
м, Кіровоград,

На старті - 
багатоборці 
Водна станція ДСТ «Буре

вісник» та стадіон СК «Зірка» 
протягом двох днів були у 
розпорядженні багатоборців 
комплексу і ПО (перша група 
колективів фізкультури облас
ного центру). До програми 
змагань входили поєдинки з 
легкоатлетичного кросу, пла
вання, бігу на 100 метрів, ме
тання гранати, штовхання 
ядра, стрибків у висоту та 
довжину.

В командному заліку пере
могу здобув дружний колек
тив факультету фізичного 
виховання педінституту, який 
набрав"555І очко. В багаїобор
ці«' спортклубу «Зірка» 4922 
очка, треті призери — пред- 

. стапники технікуму сільсько
господарського машинобуду
вання — 4898 очок.

ГАНДБОЛ
З ЦЬОГО року — 
чемпіони

П'ять днів на кірово
градському стадіоні СК «Зір- 
на* тривала першість обласної 
ради ДСТ сСиартак» з ручно
го м’яча. В іграх брали участь 
команди всіх десяти обкомів 
профспілок. Без поразок про
вели матчі серед колективів 
першої групи представники 
профспілки авіапраціпнпків — 
минулорічні чемпіони. А в 
другій — сильнішими вияви
лися гандболісти обкому 
профспілки працівників зв'яз
ку.

«Граніт» — 
«Зірка» — 1:0
У тридцятому турі розтра

ту чемпіонату, країни з фут
болу серед команд майстрів 
класу «А» другої ліги кірово
градська «Зірка» грала у Чер
касах з місцевим «Гранітом».

.Матч розпочався обопільни
ми атаками. Перша половина 
гри проходила у рівній бо
ротьбі, та помилка воротаря 
кіровоградців, за три хвилини 
до перерви, дала змогу пийтн 
господарям поля вперед, 
хуиок 1:0 не змінився до 
ця матчу.

Наступну 
«Зірка» проведе

. виїзді 27 вересня 
а 24 вересня па

. ському стадіоні 
клубу «Зірка» 
спортивне свято, присвячене 
30-річчю визволення України 
під німецько-фашистських за
гарбників. Завершить його то
вариський матч. Футболісти 
«Зірки» зустрінуться з воло
дарем 'Кубку Радянського 
Союзу 1974 року, основним 
складом майстрів вищої лі
ги — київським «Динамо».

В. ШАБАЛіН.
‘

календарну 
також 

у Чернігові, 
кіровоград- 

спортнвиого 
відбудеться
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Г І С Т Ь — Ж У Р Н А Л
21 вересня 1974 року

«В нашій країні, — говорив на 
XVII з'їзді ВЛКСМ Л. І. Брежнєв,— 
здавна найбільш почесним у наро
ді було звання майстра, уміль
ця...». Про них складаються і жи
вуть у поколіннях сказання і ле
генди — згадаємо майстра Несто- 
ра, який сокирою змайстрував 
знамениті КІжі; або Лівшу, що під
кував механічну блоху...

Про умільців сьогодення, твор
чий пошук нашої молоді, про чу
дову техніку, яку творять нині 
своїми руками, розповідає на сво
їх сторінках щомісячний по
пулярний науково-технічний жур
нал ЦК ВЛКСМ «Моделіст-кон- 
структор». Незвичайні саморобні 
снігоходи і слектроавтомобілі, 
складні моточовни і небачені пла- 
нери-змії, стереофотоапарати 
власної конструкції і радіоапара
тура об'ємного звучання — лише 
деякі зразки тієї багатоманітності 
аматорської техніки, розповіді 
про яку можна знайти на сторін
ках цього видання. Юні техніки 
дізнаються звідси про конструкції 
і моделі, які створюють їх ровес
ники чи відомі спортсмени-моде- 
лісти. В ньому широко виявлено 
кращий досвід молодих новаторів, 
ентузіастів технічної творчості, 
учасників Всесоюзного огляду 

І НТТМ. Вони знаходять тут корисні 
поради і цікаві раціоналізаторсь
кі пропозиції, новинки винаходів 
громадських конструкторських 
бюро, корисні для впровадження 
на виробництві.

І Сьогодні ми знайомимо читачів 
З з матеріалами, які підготувала ре- 
й дакція журналу «Моделіст-кон- 
| структор» для нашої газети.

ЯКА Ж то зима без 
снігу? Або ж ялинка 

без вогнів! Блиск ново
річних прикрас, спалахи 
гірляд, веселе миготіння 
різноколірних ліхтари
ків, переливи «зірок» і 
«сніжинок» — фантас
тичні світлові ефекти 
приносять багато радо
щів дітворі, створюють 
піднесений, святковий 
настрій, у дорослих.

Важко бути оригінальним, 
розповідаючи про новорічну 
техніку. Здається, стільки 
вже придумано і зроблено— 
тема вичерпана. Та пі! І 
той, хто з електронікою «на 
ти», і недосвідчений нова
чок однаково починають ці

кавитися «ялинковою» авто
матикою, тільки-но відкри
ваються передноворічні ба
зари.

Проте біда — звичай
ним перемикачем ялин-

створюючи враження 
потоку, швидкоплинного 
каскаду чи мерехтливої 
світлової картинки.

Як же діють подібні при
строї? Найпростіше досяг-

ЗАСВІТИШ, ЯЛИНКО
кових гірлянд зараз вже 
нікого не здивуєш. А хо
четься ж зробити щось 
таке, щоб ялинка за
сяяла в усій своїй красі.

Особливо ефектним і 
красивим буде видиво 
вогників, що рухаються. 
Вони перебігають з од
нієї лампочки на іншу,

пути ефекту «вогнів, що бі
жать» з допомогою не
складного пристосування, 
що складається із електро
двигуна з редуктором і роз
поділ ювального механізму; 
він перемикає у певній по
слідовності групи ламп всієї 
і Ірлянди.

Ефект руху буде особ
ливо вражаючим, якщо 
перемикати не три, а чо-

II О .1Ь О ТII

САІІИ З ПРОПЕЛЕРОМ
Характеристики саморобних Аеросаней, що 

постійно публікуються- в журналі «Моделіст- 
коиструктор», підказали школярам, членам 
гуртка технічної творчості Будинку піонерів 
міста Стародуба з Брянської області, ідею 
створення власної конструкції моторних саней 
з пропелером.

Складені із згадуваних деталей, а також із 
виготовлених самими гуртківцями по креслен
нях журналу, аеросани «Стародуб» на випро
буваннях минулої зими показали визначні хо
дові якості, швидкість — до $0 км на годину.

ПІШКИ ПО ВОДІ
Так називалась стаття, вміщена в одному з 

літніх номерів журналу «Моделіст-консірук- 
зор», яка викликала великий інтерес читачів. 
Вона розповіла про незвичайні лижі-водоходи, 
створені жителем сибірського міста Тоболь
ськ* А. Русановнм.

Виготовлені з легкої пористої пластмаси — 
пінопласту — вони вільно витримують вагу 
людини і дозволяють ходити на них... по воді.

II А ,,Д P A K О II 1«
Р М1ЛИВЦ1 20-го віку, продовжую- 

чи традиції перших підкорювачів 
повітря, конструюють паї’фізпомапіт- 
ніиіі, а часом фантастичні літальні 
апарати. Мікролігакп і повітряні кулі, 
наповнені теплим повітрям з допомо
гою паяльної ла?.чш, екраиольотн і 
«літаючі тарілкиї — ось далеко не 
повний список саморобної техніка, 
шо може підняти людину в повітря. 
Одні з них ледь-ледь відриваються 
від землі, інші неначе орли, гордо 
шугають під хмарами...

Літаючий апарат, про який сьогод
ні йде мова, з'явився зовсім недавно. 
Він навіть не має ще постійної назви. 
«Крило Рогалло», параглапдер, дель- 
тольот, трикутний змій, нарешті, 
«Дракона — так називають ного в 
різних країнах. За формою він відда-

лено нагадує радянський иопадзвуко- 
г.піі лайнер ТУ-144, хоч па ньому не
має жодного двигуна і літає він як 
звичайний, знайомий кожному хлоп
чакові, паперовий змій «монах». Тіль
ки замість хвоста, який надає «мо
наху» стійкості, до «Дракона» підві
шено легке сидіння для людини. Пер
шими у нашій країні польоти на 
«Драконі» освоїли воднолижники: 
брати Казепопи — в Саратові, Л. Ти
мощук і В. Вииннькпй — у Москві. 
Вони піднімалися в повітря, буксовл- 
ні швидкохідними катерами на під
водних крилах. Висота таких польо
тів не перевищувала 15—20 метрів, 
довгочасність і дальність також були 
незначними. Але весною 1974 року 
москвич Михайло Гохбсрг, майстер

спорту з водних лиж, за
брався па своєму «Дра
коні» па вершину гори 
Чсгст і здійснив звідні 
вільний політ, який без
умовно повинен увійти 
в історію бездвпгуппого 
літання: дальність його 
перевищила 5 кіломет
рів, а висота, па якій ле
тів відважний спортсмен 
у районі ущелини Дон- 
гуз-Оруп, була понад ти
сячу метрів.

Будова «Дракона» не
складна. Для його виго
товлення потрібні близь
ко 25 метрів тонкостін
них дюралевих труб і 35 
метрів синтетичної пару
сний, або топкої плащо
вої тканини.

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кірс«огр«д-50, вуя. Луначарсьного, 36. 
Телефони: «ідпоіідвльного секретар« 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*67.
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тири, і навіть шість груп 
ламп. Одначе тут не 
обійтися вже без склад
ної електронної техніки. 
По суті, мова йде про 
найпростіший обчислю
вальний прилад, що 
здатний автоматично, у 
визначеній порядковості 
перемикати різні групи 
ламп. Можна використа
ти при цьому як приско
рювач, так і сповільню
вач на другу, змінювати 
напрямки руху... І наслі
док сприятиме вашому 
гарному настрою — 
ялинка буде ще приваб
ливішою, справді свят
ковою.

А ВТОРОЛЕР, як назвав його 
Л автор, або ж двоколісний 
автомобіль зацікавлює насам
перед тим, що його можна 
змайструвати самому — з ок
ремих деталей і вузлів старого 
моторолера. При цьому в кон
струкції будуть поєднуватись 
як ознаки моторолера чи мо
тоцикла — двоє 
коліс, система 
управління, не
велика вага, — 
так і переваги 
автомобіля; на- 
півзакр и т и й 
корпус, порів
няно великий 
комфорт, при
ємний зовніш
ній вигляд.

Ще однією 
перевагою ав- 
торолера вва
жають також 
надійні галь
мові характе
ристики і біль
шу стійкість, 
аніж у моторо
лера,

Відмінна особливість авторо- 
лера, крім автомобільного 
корпусу, — наявність двох бо
кових коліс, які служать для 
підтримки машини і можуть 
при необхідності прибиратися. 
Ці колеса, опускаючись при 
повільній їзді, дають змогу 
машині зберігати вертикальне 
положення на невеликій швид
кості, перед світлофором, на 
місцях стоянки.

Для забезпечення легкості, 
міцності і доброї ремонто- 
здатності корпус авторолера 
пропонують виготовити із 
склопластику. Для цього ко
ристуються методом виклею
вання із склотканини чи зви
чайного матеріалу на епоксид
ній, поліефірній смолах. Тех

АВТОРОЛЕР— 
ДВОКОЛІСНИЙ 
АВТОМОБІЛЬ

• ця МАШИНА 
ЗАПРОПОНОВАНА 
ЧИТАЧАМ ЖУРНАЛУ 
«МОДЕЛІСТ- 
КОНСТРУКТОР» 
І. ЄВСТРАТОВИМ.

нологія виклеювання корпусу 
досить добре відома, неодно
разово витлумачувалась і на 
сторінках журналу «Моделіст- 
конструктор». Метод виклею
вання дозволяє надати корпу
су красивих обтічних форм, 
використати декоративні еле
менти в оформленні; дає мож
ливість виготовити кілька одна
кових машин.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кпропоградского обкоме 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової горіІвлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкп. 2.
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ДО ПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРАМА.1 І6Л0
— «Тваринництво — удіірнтій
фронт». (Харків). 17.05 -м .Те
левізійний документальний 
фільм «Пабло ІІеруда». (МН 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.10 — Реклам*, 
оголошення. (Кіровоград)'. 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Театр «Дзвіночок». (М)‘, 
18.30 — «Зустрічний плац 
Пензенської області — у дії», 
(М). 19.15 — Кольорове теле
бачення. Опера П. І. Чайков,- 
ського «Іолаита». (Ленін
град). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Доку
мент а.ті.ннй екран». (М). 22.45
— Кольорове телебачення: 
«Співає С. Захаров». (Леі|і-^- 
град). 23.20 — « СпортиіііЯ!$ 
щоденник». (М). 23.40 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.05 -7» 
«В ефірі — «Молодість».; (М). 
16.35 — Кольорове телебачен-- 
ня. «Наш сад». (М). 17.05 —» 
«Твій вільний час». (До
нецьк). 18.00 — «Орбіта друж
би*. (Одеса). 18.30 — Теле« 
фільм «Лист з безсмертя», 
(К). 19.00 — Програма «Вісті», 
(К). 19.30 — Кінострічки геро
їчного подвигу. «Циклоп по
чинається вночі». (К). 20.45 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М)’. 
21.30,— «Сатиричний об’єк
тив». (К). 21.50 — «На дадах 
республіки». (К). 21.55 : -4
Міжнародні змагання з Ганд
болу. СРСР — ІОгослаїИ;/. 
(Запоріжжя). 22.55 — Вечірні 
новини. (,К). ;<•

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.0І 

Кольорове телебачення, ран« 
копа гімнастика. (М). 9.20' 
Повніш. (М). 9.30 — Кольоре» 
ве телебачення. Фільм —' діу 
тям. (М). 10.45 — Кольорові
телебачення. Концерт. (МУ,
11.15 — Телефільм «Футбол
без м'яча». (К). И.35 «
«Шкільний екран». Україн
ська мова для учнів 8 класу, 
(К). 12.05 — «Доброго в*М
здоров’я». (К). 12.35 — Ху
дожній фільм «Циклон, почне
ться вночі». (К). 13.55— Ху» 
дозпііп телефільм «Майор би'»' 
хор». 1 і 2 серії. (К). 16.20, 
До 30-річчя визволення Ук
раїни від німецько-фашист» 
єькйх загарбників. «Шляхами 
бойової слави». (Львів). 17.10
— Концерт. (Кіровоград). 17.40
— «Екран переможців соціа
лістичного змагання». (КУ. 
18.00 — Повний. (М). 18.П> -» 
Кольорове телебачення, «У. 
кожному малюнку — сонце», 
(М). 18.30 — «Подвиг». (МУ. 
19.00 — Кольорове телебачен
ня. Міжнародна зустріч з ХО- 
кеш. Канада — СРСР. (МУ, 
21.00 — ГІоограма «Час», (М/. 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Обличчя друзів». (М)\
22.15 — Кольорове телебачен
ня. Концерт лауреатів Мос
ковського обласного фестива
лю комсомольської пісні. (МУ. 
23.35 — Новини. (М).

ДРУГА, ПРОГРАМА. 9.05 
Кольорове телебачення. Ран-, 
нова гімнастика. (М). 9.20 
Новини: (М). 9.30 — Кольоро-і 
ве телебачення. «Фільм — ді
тям». (М). 10.45 — Кольорове 
телебачення. Концерт. (Му. 
11.15 — «У нас в гостях бол
гарські письменники». (М)> 
12.00 — «Воротар». Теле
фільм. (Кіровоград). 1Б.05Н-* 
Програма документальних 
фільмів. (М). 10.10 — Кольоро
ве телебачення. Концерт. (М)\ 
16.30 — «Зустріч з письменни
ком». М. Гірилежаєва. (М)’, 
17.00 — Інтер. «Візерунки». 
(ЛІ). 17.30 — Кольорове теле
бачення. «Вогнище». (МУ, 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Музичний фільм 
«Осінні етюди». (К). 19.00 -* 
Програма «Вісті». (К). 19.40.—» 
Дні Польської культури на 
Україні. Виступ першого ’за
ступника міністра науки ви
щої освіти і техніки ПНР 
професора Я. Каспшека. (10. 
19.55 — А. Папаян. «Світ пе
ревернувся». Вистава. (Хар
ків). В перерві — «Па добра
ніч, діти!». (К). Програма 
«Час». (М). 22.45 — Вечірні
новини. (К).

ПОГОДА
Вдень, 21 вересня, па території області і в місті Кіропогра* 

ді передбачається малохмарпа, без опадів погода. Вітер 
.змінних напрямків, 5—8 метрів за секунду. Температура по
вітря по області 18—23. по місту — 20—22 градуси тепла.

За даними Українського бюро погоди 22—23 вересня перед
бачається мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер 
зміппих напрямків. 3—7 метрів .за секунду. Температура по
вітря вночі 4—9, вдень — 18—23 градуси тепла.

За редактора М. СЕМЕНЮК.
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