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• НАПЕРЕДОДНІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ПІВДОРОГИ ДО ВЕРЕСНЯ
Затихають сурми в піонерських 

таборах, закінчуються екскурсійні 
поїздки, походи. Засмаглі, повні сил 
і енергії школярі незабаром сядуть 
за парти. І знову почнеться штурм 
алгебри і геометрії, історії і літера
тури... Та від того, яким буде пер
ший крок у новому навчальному ро
ці, залежить не лише успішність, а й 
не менш важлива грань — естетичне 
виховання. Адже немає потреби до
водити, що в гарному, привітному 
приміщенні і собі хочеться бути яки
мось особливим —• добрив і стараи-

ним. Нам не раз^доводплося спосте
рігати, з яким благоговінням відкри
вають діти нові підручники, як гаря
че червоніють, коли на першоверес- 
невій парті з’являється бодай неве
личка чорнильна пляма...

Як літувала, школо? Чим живеш 
вині? — ці питання повели степови
ми дорогами Добровелнчківського 
району. Район великий, в ньому од
них лише початкових, восьмирічних 
та середніх шкіл — без двох п’ятде
сят!

На околиці села в зеленому горі

ховому саду стоїть Гнатівська се
редня школа. В поєднанні кольо
рів — листу горіхового і білосніжних 
стін — не просто святкова гра барв: 
створюється враження доброго за
тишку, гармонія буденного тепла, а 
заодно і ледь вловимої урочистості. 
За школою — пахучі осінні яблука 
важко виснуть з молодого гілляччя, 
визькопоросла трава шовковим ки
лимком переливається у ранковій 
росі. А поміж зелені — чисті доріж
ки, обкладені червонястою цеглою.

Ми вже розчаровано розводили руками, 
шкодували, що директор школи зараз У 
відпустці... Та раптом:

— Вн Анатолія Андрійовича шукаєте? 
(Закінчення на 2-й стор,).

ЗБУДОВАНО
СТУДЕНТАМИ

ХАРКІВ. Підбито під
сумки роботи студент
ських загонів на будовах 
області. За місяць енту
зіасти виконали робіт на 
суму два мільйони кар
бованців. Вони збудували 
в колгоспах і радгоспах 
Харківщини нові склади, 
силососховища, тварин
ницькі ферми і житлові 
будинки.

(РАТАУ).

СПІЛЬНЕ КОМЮНІКЕ
ПРО ЗУСТРІЧ ПОЛІТБЮРО ЦК КПРС
1 ПРЕЗИДІЇ ЦК КПЧ

29 липня — 1 серпня 1968 року в Чієрні-над-Тисою від
бувалася зустріч Політбюро ЦК КПРС і Президії ЦК 
КПЧ.

В зустрічі взяли участь:
З боку КПРС — Генеральний секретар ЦК КПРС 

Л. і. Брежнєв, члени Політбюро ЦК КПРС Г. І. Воро
нов, О. М. Косигін, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, М. В. 
Підгоряни, М. А. Суслов, О. М. Шелепін, П. Ю. Шелест; 
кандидати в члени Політбюро ЦК КПРС П. Н. Демічев, 
П. М. Машеров; секретарі ЦК КПРС К. Ф. Катушев, 
Б. М. Пономарьов;

З боку КПЧ — перший секретар ЦК КПЧ О. Дубчек, 
члени Президії ЦК КПЧ Ф. Барбірек, В. Біляк, О. Чер- 
нік, Д. Кольдер, Ф. Крігель, Я. Піллер, Е. Гіго, 
П. Смрковський, И. Шпачек, О. Швестка; кандидати в 
члени Президії ЦК КПЧ — А. Капек, И. Ленарт, Б. Ши
мон; голова Центральної контрольно-ревізійної комісії 
М. Якеш.

З чехословацької сторони в зустрічі взяв участь Прези
дент Чехословацької Соціалістичної Республіки Л. Сво
бода.

На зустрічі відбувся широкий товариський обмін дум
ками в питаннях, які цікавлять обидві сторони.

Учасники зустрічі обмінялись докладною інформацією 
про становище у своїх країнах.

Зустріч Політбюро ЦК КПРС і Президії ЦК КПЧ 
відбувалася в атмосфері повної відвертості, щирості і 
взаєморозуміння, була спрямована на шукання шляхів 
дальшого розвитку і зміцнення традиційних дружніх від
носин між нашими партіями і народами, які грунтуються 
на принципах марксизму-ленінізму і пролетарського ін
тернаціоналізму. Під час розмов обидві делегації аа 
взаємною згодою вирішили звернутись до Центральних 
Комітетів комуністичних і робітничих партій Болгарії, 
Угорщини, НДР і Польщі з пропозицією про проведення 
багатосторонньої товариської зустрічі. Вказані братні 
партії погодилися з цією пропозицією.

Зустріч представників БКП, УСРП, СЄПН, ПОРП, 
КПРС і КПЧ відбудеться 3 серпня ц .р. в м. Братіславі,
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ГОЛОС 
ЮНОСТІ 
ЧУЄ!
ПЛАНЕТА

юнаків і дівчат 
і Латинсь- 
четвертий

Делегати прийшли і на підприємства 
Софії, де мітинги виникали прямо біля 
верстатів. У столиці фестивалю відкри
лись фотовиставки, художні вернісажі, 
присвячені боротьбі народів світу за 
свободу і незалежність.

Про насиченість фестивальної програ
ми четвертого дня може дати уявлен
ня хоча б її ранкова сторінка. Ось що 
відбувалося одночасно 31 липня з 9 до 
10 години ранку. Болгарські піонери 
приймали у своєму Палаці делегатів з 
арабських країн. Відбувся мітинг солі
дарності з молоддю Іспанії і Португа
лії. Зустрілися представники Південної 
Африки з посланцями США, Великобри
танії, Франції, ФРН і Японії, почалася 
робота дев’яти комісій фестивального 
форуму по міжнародній політиці. На 
«вільній трибуні» йшов обмін думками 
про політичну активність 
країн, тривала

Гучно пролунали в синьому софійсь
кому небі і прокотились по всій плане
ті слова «Свободу Африці!», «Геть ра
сизм і неоколоніалізм!». До пізньої но
чі мітингував фестиваль.

А сьогодні погляди
звернуті до ровесників Азії 
кої Америки. 31 липня — 
день Всесвітнього фести
валю молоді і студентів, 
присвячений солідарнос
ті з народами, які бо
рються за національне 
визволення, мир, демо
кратію і соціальний про
грес.

З ранку почалося 
збирання підписів де
легатів 143 країн 
під відозвою про
виведення ізраїльських військ з терито
рії арабських держав. Мужня боротьба 
арабських юнаків і дівчат здобула гли
боку повагу і співчуття молоді. У фести
вальному містечку «Гара Іскир» делега
ти палко вітали молодих арабів. Вони 
підняли транспаранти з закликами не
гайно добитись повної ліквідації наслід
ків віроломної агресії Ізраїлю.

Тут же почались мітинги солідарності 
з молоддю Африки, яка виступає про
ти імперіалізму і неоколоніалізму.

Слова «свобода» і «незалежність» зву
чали і на зустрічі делегацій з молоди
ми борцями Латинської Америки. Пред
ставники, зього континенту приїхали на 
фестиваль, щоб розповісти про патріо
тів Венесуели, Колумбії, Чілі. У фести
вальному містечку проходили також мі
тинги солідарності з народами Кореї, 
Камбоджі, Лаосу,

молоді різних 
відкрита напередодні 

дискусія по проблемах 
науки. У Міжнародному 
студентському клубі зі
бралися студенти —май
бутні архітектори, а в 
Софійському універси
теті почалося заключне 
засідання колоквіуму 
«Університет і освіта». 
На четвертий день ще 
одним фестиваль- 
ним центром стало 

місто Пловдив. Тут зустрілася сільська 
молодь. У Пловдив! почали бої боксери 
десяти країн.

У прес-центрі фестивалю нас повідо
мили: більш як 2 тисячі перекладачів 26 
іноземними мовами обслуговують учас
ників дев’ятого Всесвітнього. Але від 
журналістів надходять скарги: перекла
дачів не вистачає. Тим часом, самим 
делегатам перекладачі не потрібні. Мо
ва усмішок, мова піднятих над головою 
і стиснутих в «замок» 
на мова фестивалю.

В найбільших залах 
ри тривають художні 
національні концерти 
лаги на головних екранах Софії пере
конливо свідчать про популярність кіно
фестивалю, який вперше включено до 
програми всесвітньої зустрічі молоді, 

(Спец. кор. ТАРС),

рук — ось ГОЛОВ

і палацах культу- 
конкурси, ідуть 
делегацій. Анш-

— Сьогодні острів ми
наєм. Підемо на третій кіло
метр.

І сімдесят два завзятих 
рибалки вже лаштують сіті, 
щоб по першій команді сво
го ватажка закинути їх над 
синіми хвилями моря.

— Сьогодні ми повинні 
бути з уловом, — знову ози
вається бригадир. — Бачили, 
яким було світання?

Так, улов неодмінно буде 
щедрим. Бо ще не було та
кого випадку, щоб Микола 
зі своїми друзями повертав
ся до берега з порожніми 
баркасами. За півроку 
бригада мала виловити 1 582 
центнери риби — таке зав
дання. Молоді рибалки по- 

• старалися сповна і привезли 
на артільну базу 1 972 цент
нери риби.

...Вже й надвечір’я над 
морем. В Кремгесівській 
рибартілі імені Петровсько- 
го зустрічають рибалок. 
Сподівання бригадира Ми
коли Куленка справдились: 
сіті й сьогодні непорожні.

Фото В. Ковпака,
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Микола Квітковський, якого ви бачите на цьому знім? 
ку, працює стрілочником на станції Долинській. А друзі 
називають його вартовим. ІІе дивно: комсомолець пиль
ний, уважний в роботі, ніколи не допускає брану, чим 
забезпечує безаварійність руху поїздів.

Фото А. БОЙКА.
І

„НЕ ГОРДИСЬ, ДОЧКО-“
Вечірню школу закін

чили разом — батько і 
дочка. Коли після ви
пускного вечора прийш
ли додому з атестата
ми, Галинка сказала:

— Тепер готуватимусь 
до інституту.

Володимир Лук’янович 
помітив у її голосі ви
клик. Якусь мить помов
чав, а тоді:

— Не гордись, дочко. 
Я теж не відстану.

Вирішили і в сільсько
господарському інститу
ті продозжувати нав
чання разом. Батькові, 
правда, легше. Практич
ний досвід великий. Он і 
зараз бригадиром пра
цює. Дочка ж, крім фер-

ми, ще нічого не знає. 
Та й туди недавно посту
пила. Телят доглядає.
Перший рік не ладило

ся з роботою. Зараз 
справи поліпшились. На 
честь 50-річчя ВЛКСМ 
вирішили позмагатися 
з /Ларією Васильєвою. 
Переможця поки що не 
виявлено. В обох комсо
молок худоба доглянута. 
Швидко -ростуть телята.

І взагалі на комсо
мольсько - молодіжн і й 
фермі всі стараються. В 
доярок теж непогані по
казники. Надія Полі
щук, Галя Бундюк та ін
ші їх ровесники щодоби 
на корову в своїх трупах 
одержують по Ю—14

АВАНС__________
ТЕПЛОВОЗНИКІВ
Біду не передбачиш. 

Вона приходить, коли її 
найменше чекаєш. Так ста
лося і цього разу. Хлопці 
поверталися з чергового 
рейсу. По шляху сліду
вання ніяких перепон, за
тримок. Весь час їх вітали 
зелені вогники світлофо
рів.

— Ніби не товарняк ве
демо, а пасажирський, — 
не втримався Олег Бонда
ренко.

Анатолій Нарівський 
глянув на свого юного по
мічника.

— Зараз часто так. Ав
томатика на залізниці...

На цьому слова маши
ніста обірвались. Він по
мітив, що стрілка елек- 
тротермометра різ к о 
пішла вгору. На обличчі 
помічника текс хвилюван
ня. Нарівський ще раз ог

лядає всі прилади пульту 
управління тепловоза. 
Певно, щось трапилося з 
охолоджувальною систе
мою в задній секції.

Згідно правил машиніс
ту під час руху поїзда ка
біну залишати не дозво
ляється.

— Від тебе, Олег, зале
жить, ставати нам серед 
степу, чи далі їхати...

— Та постараємось...
Бондаренко кинувся в 

шумовиння машини, куди 
прийшла несподівана бі
да. Анатолій ледь встиг 
кинути навздогін:

— Оглянь вентилятор!
Через кілька хвилин по

мічник машиніста появив
ся з кабіні.

— Можеш не знижува
ти швидкість. Гідроме
ханічний редуктор зупи
нився. Зараз відрегулюю.

Його кроки знову загу
билися десь позаду.

Машиніст стояв і вдив
лявся в зелену далечінь. 
Зникла тривога. Молодець 
Олег. Думав, з вентиля
тором щось трапилось, а 
він, бач, у редукторі знай
шов несправність.

Поїзд прибув без запіз
нення.

Коли здали локомотив, 
Бондаренко розповів про 
подробиці неполад о к. 
Виявилося, що в гідросис

темі відкрився кран. У ре
дуктор потрапило багато 
масла. Комсомо л е ц ь 
швидко втямкував, у чо
му справа. Вибрав зайве 
масло, відрегулював тиск, 
і машина почала працюва
ти нормально.

А то якось лихо спітка
ло в дорозі Миколу Зай
цева та Михайла Іванова.

У них взагалі зупинився 
один дизель. Теж не роз
губилися, швидко усунули 
несправність, і поїзд при

вели до місця призна
чення по графіку.

Не страшні подібні ви
падки локомотивникам 
комсомольсько - молодіж
ної тепловозної колони, 
якою керує громадський 
інструктор Дмитро Полі- 
єнко. Хлопці добре зна
ють дизелі, електрооб
ладнання. Всі машиністи 
вже закінчили або навча
ються на заочному відділі 
Одеського залізничного 
технікуму. Тому їх часто 
вже називають не маши
ністами, а механіками. Те
оретичні і практичні знан
ня водії сталевих магіст
ралей передають своїм 
помічникам. Звідси й ус
піх: безаварійність, еко
номія палива.

Пам’ятаю й такий ви
падок. Володимир Стехач 
стояв на станції Новаков- 
ка. Чекав зустрічного по
їзда. Коли той прибув, по
мітив, що на одній з ко
лісних пар вагона загорі
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ВИСОКИЙ ДЕВІЗ
ЮНОСТІ

Зустріч делегатів фестивалю
з Тодором Живковим
На Всесвітньому фестивалі молоді і студентів 1 

серпня проводився «День дружби з народом і мо
лоддю Болгарії». Члени Міжнародного підготовчо
го фестивального комітету і керівники національних 
делегацій прийшли вранці в Будинок партії. Тут, у 
Раді Міністрів НРБ, відбулася зустріч з першим сек
ретарем ЦК Болгарської комуністичної партії, Голо
вою Ради Міністрів НРБ Тодором Живковим.

Від імені всіх учасників фестивалю президент Все
світньої федерації демокра
тичної молоді Родольфо 
Мекіні сердечно подякував 
за теплий прийом, який ви
явлено посланцям п'яти 
континентів на болгарській 
землі, за гостинність і при
вітність.

До керівників фестиваль
них делегацій звернувся 
тов. Тодор Живков. Він ^ска
зав:

про болгарську гостинність.— Ви говорили тут . , , . ........ ......
Наш народ — справді гостинний народ. Але справа 
не тільки в цьому. Наша особлива гостинність, яку 
відчули делегати фестизалю, пояснюється тим, що 
всі трудящі Болгарії і болгарська молодь глибоко ро
зуміють благородні ідеї фестивалю, які дістали вираз 
в його високому девізі: «За солідарність, мир і 
дружбу!»

Тодор Живков підкреслив історичне значення де
візу фестивалю в сучасній міжнародній обстановці. 
Зростає і шириться рух за свободу, незалежність на
родів, за соціальний прогрес. В соціалістичних краї
нах успішно йде будівництво нового життя; водночас 
активізуються сили війни і реакції. Тому такий благо
родний девіз фестивалю. Тодор Живков побажав 
учасникам форуму юності успіхів у боротьбі за світле 
майбутнє людства.

Напередодні цієї зустрічі в Будинку партії Тодор 
Я Жизков -прийняв представників делегації Радянського 

,И Союзу на чолі з першим секретарем ЦК ВЛКСМ I Є. Тяжельниковим. ” (ТАРС)

кілогра мів молока.
І за навчання дівчата 

не забувають. Галя Бун
дюк, наприклад, вже за
кінчила заочне відділен
ня зоотехнічного техні
куму. Та головне для 
них у ЦІ ДНІ — виробни
цтво. Колектив молодіж
ної ферми зобов'язав
ся до 50-річчя Ленінсь
кого ко/лсомолу надої
ти на кожну корову по 
2500 кілограмів молока. 
Перші успіхи говорять 
за те, що слова свого 
тваринниці дотримають.

Г. СТРІЛЕЦЬ, 
секретар комітету ком
сомолу артілі імені Ле
ніна Новоархаигсль- 
ського району.

ЗАЛІЗНИЧНИКА
лась букса. Поїзд мав 
пройти без зупинки.

Володимир повідомив 
по рації машиніста про 
побачене... Заскрипіли
гальма, поїзд став. За
лізничники усунули не
поладки. Вже під час ру
ху Стехач почув з рації:

— Дякую за пильність. 
Все гаразд. Піднімаю 
якір.

В молодіжній колоні 
висока продуктивність
праці, багато зекономле
ного дизельного палива. 
На честь 50-річчя Ленін
ського комсомолу ко
лектив зобов’язувався за
ощадити ЗО тисяч кіло
грамів рідкого палива. 
Задумане здійснили вже 
за перші сім місяців юві
лейного року.

На зекономленому па
ливі можна провести від 
Помічної до Знам’янки 
близько 50 товарних поїз
дів середньої ваги. А до 
свята ще он скільки часу.

Відзначалися тепловоз- 
ники й раніше. В грудні 
минулого року вирішили,

що кожна з сімнадцяти 
локомотивних бригад ко
лони повинна провести за 
місяць не менше одного 
поїзда на зекономленому 
паливі. Грошову премію 
за це не одержувати, а 
відправити її у фонд солі
дарності з В’єтнамом. Ду
маю, що патріоти мужньої 
країни були раді новоріч
ному подарунку залізнич
ників.

Зараз у комсомольсь
ко-молодіжної колони 
одне прагнення — здобу
ти право називатися ко
лективом імені 50-річчя 
ВЛКСМ. Досягнуте є хо
рошим авансом на таке 
право.

в. сушко, 
секретар комітету 
комсомолу Помічнян- 
ського локомотивно
го депо.

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
ІЦоГіпо завернув он у той провулок, — по
казує літня колгоспниця.

Через кілька хвилин директор школи був 
разом з нами. Вияплясться, заїхап він сю
ди ще раз оглянути, ще раз переконатися, 
що школа готова хоч сьогодні стріти дітей, 
і стріти не як-небудь, а у «повному все
озброєнні».

Анатолій Андрійович показує світ
лі класи, де парти виблискують сві
жою фарбою, піонерську кімнату, ка
бінети...

— А оце, — говорить А. А. Якубен
ко, — наша гордість. Майже з ні
чого виділили окрему кімнату і в 
пій створили музей Леніна.

Дійсно, музей хороший. Приємне 
враження справляє і куток бойової 
слави. Все це підправлено, переоб
ладнано за час літніх канікул. Зви
чайно, не самим директором, а його 
невтомними вихованцями. Бо ще мі
сяць тому і педагогічний колектив, 
і учні були занепокоєні тим, щоб свою 
школу підготувати до навчального 
року якнайкраще.

Та чи не з найбільшим нетерпінням 
чекають першого дзвінка Таня Ар
кан, Оля Дзядевич, Люба Ошарчук. 
За час канікул вони не один день 
провели на пришкільній дослідній 
ділянці. Тепер мають здивувати сво
їх однокласників високими врожая
ми картоплі, гарбузів, цибулі, ква
солі.

Коли Анатолій Андрійович дові
дався про мсту нашого візиту, в йо
го добрих очах' блиснув вогник зди
вування:

— НсвЯсе можна бути байдужим 
до дітей? До їх завтрашнього свята...

ВОРОГАМИ 
ФЕСТИВАЛЮ 
КЕРУС ЦРУ

Півдороги до вересня
Цю ж думку, але.дещо в іншій- 

формі, довелося почути і від тимча
сово виконуючого обов’язки дирек
тора Добровеличківської школи- ін
тернату Євгена Степановича Грона, 
теж молодої, енергійної людини.

За своїми масштабами інтернат не мож
на порівнювати з Гпатівською школою. 
Тут має сісти за нарти більше п’ятисот 
учпіп. Отже, влітку треба було подбати не 
лише про навчальний корпус, а іі про 
їдальню, гуртожиток, кімнати відпочинку 
тощо. Бо діти живуть тут круглодобово. а 
окремі навіть цілорічно. І за те, що попи 
почувають г;бе в школі, як вдома, гово
рить такий факт. Ще не в усіх класах за
кінчилися екзамени, а секретар комсомоль
ської організації інтернату Саша Глухов- 
ський вже радився з своїми помічниками: 
як ліпше відремонтувати школу, прибрати 
подвір’я, не допустити, щоб плітку заро
став бур’янами сад і дослідні ділянки. 
Через кілька днів учні під керівництвом 
учителя праці 1. С. Панасопа білили стіни, 
фарбували панелі, ремонтували парти, 
стільці, спортивний інвентар.

А згодом па урочистій лінійці 
їм аплодувала вся школа: чотирьом 
групам за активну участь у підго
товці школи до нового навчального 
року було_вручено туристські путів
ки для поїздки в Ленінград, Київ, 
Одесу, Кишинів.

Добре підготовлено до зустрічі уч
нів і такі школи, як Піщанобрідська, 
Помічнянська, Новолутківська, ІІо- 
востанкуватська та інші. Вже зараз 
тут подбали не лише про ремонт, а н 
про паливо, розподілення підручни
ків.

Відрадно, що в гарячу пору ре-

монту шкіл не були сторонніми спо
стерігачами комсомольські організа
ції та правління колгоспів.

Не обходиться і без прикрощів. 
Кілька місяців тому райспоживспілка 
завезла до Гаївського магазину бук
варі. І ^замість того, щоб відпустити 
їх майбутнім першокласникам села, 
продали невідомо кому.

Безконтрольний розподіл підручників І В 
Лнпняжщ та Карбівці. Тут також, замість 
того, іцоо пускати книжки через школи, 
продають з прилавків. То й не дивно, що 
вчителям зараз трудно сказати: чи всі не- 
обхідні підручники є у школярів...

У деяких школах (особливо в тих 
які добудовуються чи будуються) 
зруйновано географічні та'спортивні 
маиданчики. Пора знайти місця для 
нових, пора обладнати їх.

Зараз повертаються з відпусток 
вчителі, піонервожаті. Починається 
підготовка до навчального процесу 
АЯс не варто випускати з поля зору 
1 зовнішнє оформлення приміщень 
актових залів, класів... Бо вже сього- 
Діи затихають сурми в піонерських 
таборах закінчуються екскурсії і по
ходи. Школярі на півдорозі до шко-

Рейдова бригада: Г. РУСО В — 
завідуючий Добровеличківською 
п и?і‘и?м.Й,льмотеко,°’ *• СВИН- 
ДИЦЬКИИ — інспектор шкіл 
облвно, М. КРЛСКОВСЬКИИ - 
перший, секретар Добровсчич- 
ківського РК ЛКСМУ. ,

БОНН. Кор. ТАРС А. Сенсп- 
ков передає: Генеральний сек
ретар Міжнародної спілки со
ціалістичної молоді (МСС..М) 
Ян Хеккеруп, який робив спро
би перешкодити проведенню 
фестивалю молоді І студентів 
У Софії, зв’язаний з ЦРУ, за

значає західнонімецький жур
нал «Шпігелі»».

Коли про зв’язки Я. Хекке- 
РУпа з ЦРУ сталу відомо свЦ 
товін громадськості, багато 
ош\ш?ч,г,-ЄЦЬК,'х. М0Л«Ді-'<пнх 
“₽' г . Ц 1 ЯК1 6 •••тснамп 
МСС.М, виступили проти бруд-

ннх махінацій керівника сочіа- опГТ>,!Ч!,0Ї ...Ми' МолоЖ 
організації «Соколи» і сМоло- 
г ійн?і'г\аЛ,СТИ ’ ^жадали не
гайного усуненій Хеккерупа

У проведенні 
и'ічіиР°оот" проти модо- 

Фест‘пш,тів Bialjpav .i 
західнонімецька розвідка.
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З стор,

(Закінчення. Початок в газетах - 
за ЗО липня і 1 серпня).

На жаль, і тут доводиться повторюва- 
I Тнсь: схили ставків, береги їх майже ні- 
І де не заліснюються, не обсаджуються 
І деревами. І це тоді, коли у нас дерево
■ у великій пошані, коли ми щороку ви- 
І саджуємо тисячі саджанців декоратив- 
I них і фруктових дерев. Як яскравий при- 
I клад можемо навести турботу й роботу І новомиргородців. У селах Панчевому, 
І Мартоноші в центрі недалеко від річки І посаджені алеї. А який чудовий парк у
■ Петроострові. Розкинувся він на десяти 
І гектарах. Колгоспники артілі «Заповіт 
І Ілліча» бережуть кожне дерево. В но- I ^архангельській артілі «Україна» (село 
І Калниболот), де живуть мудрі і добрі
■ господарі, ставок і гребля також обсад- 
І мені з усіх боків крислатими вербами,
■ вони схилили своє віття над водою, а у 
І вершині створили неширокий тунель... 
І І скажемо прямо — їм вдячна і Вись. 
І Бо й цей парк береже її води.

ВИСЬ 1 ЛІКАР

*1 Так, з дороги, після роботи ми може- 
I мо вмитись і біля умивальника, але чо- 
I мусь беремо мило в руки, рушничок че-
■ рез плечі — і до річки. В сонячний день
■ і скупаємось... Хай не дивує нікого та- 
I гай заголовок. Хто не був на Висі, при- 
І їдьте до нас! На Вись їдуть відпочивати 
І із Ленінграда, Москви, Києва, навіть з
■ Одеси. Як хороше тут вечорами, як лег- 
I ко дихається понад берегами вдень,
І вранці! Повітря чисте, прохолодне —

■ воно лікує, воно дає спокій. Дивишся — 
І пріїїхала людина і знервована, і стомле- 
I на. Побула місяць, напилася досхочу по-
■ вїтря, покупалася — і вже її не пізнаєш. 
І На освіжілом^ обличчі і усміх, і радість,
■ і здоров’я...І Та, крім повітря, крім теплої води, 
І крім співу очеретянок і шуму верб, є на
■ Висі справді лікувальні місця.

Видатний учений Росії Ссменоп-Тяпшаи-
■ ськнй у описі нашого краю відзначив озеро бі-
■ ля течії Висі, озеро в самому Повомиргороді, 
І 1 назвав його Лонго. У народі ж звуть прос-

■ то — Солоним. Воно .не могло не викликати 
І уваги н пошали. По-перше. рівень води в озе- 
I рі зазлідя однаковий. По-друге. біля нього 
І збудузалн міську лікарню. Лікарів зацікавили

■ грязі. Вони почали лікувати ними хворих па
■ ревматизм, неврози тощо. І багатьом ті грязі
■ допомогли, нбвернулн здоров’я.
В Лікарі робили все на свій риск. Експсримсн- 
Ш ТИ ЗГОДОМ б1, и припинені.

ІЦе цікавіша історія з таким же озе
ром у Петроострові. Ще у 1905 році лі
карі послали з нього грязі на аналізи. 
Виявилось, що вони теж мають лікуваль
ні властивості. І аналізи, і лікування 
хворих на серце, на ревматизм підтвер
дило це. До Петроострова вже у наш, 
радянський час почали прибувати хворі. 
Багато з них поверталося до праці. Був 
проект навіть побудувати невеличку 
бальнеологічну лікарню. Та далі добрих 
намірів справа не пішла.

А Вись могла б бути чудовим ліка
рем...

КУДИ ПОВЕРНУВСЯ соняшник

Не все, далеко не все можна охопи* 
ти. Проблем надзвичайно багато. Та 
однієї з них не можна оминути ніяк... 
Звернемося до народу, до його муд
рості.

Люди кажуть: «Ліс і річка доіц при
тягають». Може, сказано надто прямо
лінійно, але певний зв’язок є. Міліє річ
ка — і падає рівень води навіть у най
дальших криницях. І підземні води опу
скаються нижче і нижче. Сухішим стає 
грунт на городах, а значить і меншим 
врожай. Це всіма спостерігалося, фік
сувалося в пам’яті.

Якщо з полі буйна пшениця, якщо лапа
тими листками бургки геть вкрили міжряд
дя, якщо пива дарує хліборобам по ЗО—10 

. центнерів зерна з гектара а ті ж буряки — 
по 300—100 центнерів, то допомогла п річка... 
Все в природі зв’язано в ланцюг. І жорсто
ко буде покараний той, хто з умислом чи без 
нього порве хоч одне кільце того ланцюга. 
Ми не кажемо про зрошення, про дощуван
ня. ми кажемо "про невловимий для зору 
зз’язок землі і води.

Біля повноводих річок, біля зелених 
лісів створюється свій певний .мікроклі
мат. І той мікроклімат впливає на вро
жаї.

Віють палючі суховії — і повновода 
річка, вартовий степу, зм’якшує їхні 
удари. Хвилі своїми грудьми вбирають 
вогонь і сонця, і вітру, і ще зда
леку, навіть не бачачи її, ви скажете: 
десь близько є вода. А хіба не відчува
ють тієї прохолоди, тієї вологи жита, 
соняшники, піиепиці?

Кажуть, соняшники повертають голо
ви до сонця. Біля пісенного Надлака.па 
великій плантації, що зацвіла золотом, 
ми бачили й інше — корони соняшни
ків були повернені до берегів Висі.

Річка вбирає в себе пил, що мав по- 

лстіти на ниви, що мав своїм жаром па
лити зелені рослини.

Так, мікроклімат біля річки більш 
сприятливий для всіх рослий, вона про
стягає свою руку в поле. І як же її не 
берегти?

ПРИСТАНЬ У ЛІКАРЕВІМ?
Мрія... Вона народилася там, біля 

Оппкієвого під крислатими яворами й 
дубами, коли вони вели бентежну роз
мову листків, дочекавшись теплих кра
пель липневого дощу. Вона народилася 
біля тихої осоки, між якою жебоніло 

’джерсло-струмочок. Вона народилася 
біля села, що звалося Леніно. Був дощ, 
і хлопчики змотували вудочки, хоч під 
дощ так клюють сріблясті коропці...

А втім, вона ще більше зміцніла, ко
ли ми стояли біля села Скаленого Но- 
воархапгельського району на сірій скелі. 
За два кроки шуміла, вирувала Велика 
Вись, паче раділа, що закінчила свою 
далеку мандрівку, свою подорож на за
хід, що єдналася з водами своєї стар
шо', більшої сестри — Синюхи.

Село Скалеве. Нічого й мудрувати, звідки 
дістало воно спою незвичайну назву. За його 
вуличками, за його вишневими садами — 
скелі і скелі, -порослі невисокими чагарника
ми. А внизу — небаченої краси картина. Зі 
сходу біжить по камінню Велика Виск. До 
неї з півночі приєднується, омиваючи сосно
вий гайок, її брат — Гірський Тікнч. І тут, 
біля Скалевого, бере початок повновода Си
нюха.

Пливуть човпи. В одному з них діг.чкиа. 
в її руках біліє хустина. Ке знаючи нас, во
на гукає знизу:
- Егей!..
— Добридень, дівчино! Хай щасливою бу

де твоя голуба дорога.
... А й по Висі могли б отак плавати 

човпи, спортивні байдарки. А па нашо
му довгому шляху стрілося чи не єдине 
місце здорового відпочинку біля води... 
Це там, де починається Вись. Па неви
сокому схилі влаштували невеличкий 
пляж. Берег посипали піском — чистим, 
жовтим, яскравим. Як тут багато людей 
у вихідний! Як гучно дзвенить сміх ді
тей! Як веселково здіймається вода, ко
ли засмаглі хлопчаки стрибають з неви
сокої вишки у воду.

Мрія... 1G5 кілометрів. Майже через 
З — 4 кілометри село й село. І в кож
ному пляж. Зустріч із річкою, відпочи
нок. Здоров’я. Сонячні бриіки. І побіль
ше райків і вечорів над річкою. З ву
дочкою. з удачами. І з легким зітхан
ням. А хлопцям і дівчатам — стежини 
біля калини. І не одне побачення.

Мрія веде далі. В гайку — п Кам’янці чи 
в Надлаку, в Капежі чи в Коробчппому — 
будинок відпочинку. Вірніш, не один. Є й са
наторій всесоюзного значення. І путівку в 
нього дістати нелегко. Є ж тут такі джере
ла, з такого цілющою водою шо не посту
пається і знаменитій «Нафтусі».

А біля берега човни. Парусні і моторні. 
Вітер так І напинає вітрила. Є ж і тепер 
розливи па півкілометра...

Ех. по всій Висі здійснити б подо
рож — вниз і вгору! Нам вдалося почу
ти цікаву легенду. А може, і не леген
ду. За селом Лікаревим є лди місцини, 
які звуться Пристань і Гола Пристань. 
Кажуть, одного разу після великої зли
ви, коли розмило береги, там вису
нувсь із землі великий десятипудовий 
якір і уламки човнів. Отже, великі чов
пи запливали з Синюхи у Вись, заплива
ли вгору майже па сто кілометрів. Зро- 

битй з степової річки транспортну ма
гістралі. неможливо та й не має рації, 
але попливти в екскурсію для знайомст
ва з рідним краєм, з людьми, для від
починку — як не прекрасно...

Мрії, мрії. Вірнться, що чимало з лих 
обов’язково здійсняться...

Скалеве.. Сшпоха...
От і закінчилася наша подорож.
Ми не кажемо Висі прощай, ми не 

кажемо їй і до побачення. Ми не може
мо .цього сказати. Вона наша. З усіма 
її радощами, з усіма болями. За все це 
ми ще дужче полюбили її. І гадаємо, 
що полюбили й паші читачі. Та після 
мандрівки нам хотілося б говорити не 
стільки про любов, як про долю річки, 
про тс. що ми можемо зробити, щоб 
зберегти її. Що можемо зробити ми — 
ти, я, агроном, механізатор, голова 
колгоспу, школярі, комсомольці, вся мо
лодь...

— Для чого тип городній! —• можуть 
вигукнути скептики. — Все одно Вись 
не стане повиоводнішою.

Будьмо оптимістами. Будьмо справж
німи хазяями, розумними співбесідника
ми з природою. Не треба панікувати, зна
ючи, що чим глибше врізається в землю 
плуг, тим більше грунт затримує вологи, 
тим менше води доходить до річок...

Звичайно, не можна ставити на терези — хліб 
чп вода? І колос, і краплина роси поклика
ні людиною для стимул юзания життя. Отож. 
1 треба розглядати їх п діючому спіпезі, а 
не в противазі одне одному. Так. з кожним 
роком зростає наше стенопе господарство. Та 
не міліли б річки, коли б ми дотримували
ся правильного регулювання подообігу в при
роді. Для цього не треба якихось особливих 
наукових знань, слід лише пам’ятати про 
деревонасадження і затримку частини вес
няних вод. Крім цього, треба було б особли
ву увагу звернути на д клину Великої Висі, де 
рослинність майже зіпішепа надмірним ви
пасанням худоби. В погоні за господарським 
використанням кожного клаптя землі часто- 
густо забувають про ерозію, яка призводить 
не тільки до обміління річки, а й через утво
рення нових яріг. і балок — до зменшений 
корисної земельної площі.

І дивує одне’ невже сільським това
риствам по охороні природи слід нага
дувати, що береги Висі мусять бути 
обсаджені вербами, осокорами, вільха
ми? Невже працівникам зональної стан
ції по боротьбі з ерозією грунтів не вид
но, до чого призводить безгосподарне ви
користання річкових долин і дерево-ча- 
гарниковнх угідь? Пора б розробити 
обгрунтовані заходи щодо ліквідації 
наслідків нераціонального господарю
вання.

Йдеться не тільки про долю річки, а 
й про долю лнеоких урожаїв. Не зможе
мо обсадити деревами русло Великої 
Висі за рік — зробимо за два, за три... 
Тільки починаймо сьогодні.

Сьогодні.
І не пізніше.
Бо кожна борозна на схилах Висі, 

кожен день отруювання воли нечистота
ми веде до досить сумного фіналу.

Наші думки — не вузлики на 
пам'ять, а пряме звертання до вчителів, 
лекторів, комсомольських ентузіастів: 
хап гучніше лупає ваш голос про збе
реження природи, про збереження річ
ки!

І всіх-всіх запрошуємо до великої 
розмови?Усіх, кого тривожить дума про 
Вись.

„ЗДОРОВ'Я“ БЕЗ ЗДОРОВ'Я
Довго | з нетерпінням чекали 

школярі поїздки в приморський піо- 
иерськиіі табір «Здоров’я». І ось дов
гожданий день настав. Веселі і збуд
жені зібралися вони на площі Кіро
ва, щоб звідси відправитись до Крем- 
геса. Але вже там їх ждало розчару
вання: дозго не було автобуса.

Батьки стати обурюватись:
Хто відповідає за відправку?

А організатори «потрудились» лише 
зібрати із двохсот дітей по два кар
бованці і замовили всього два автобу
си. Тож і довелось хворим дітям їха- 
ти а такий далекий рейс навіть по 
троє на одному сидінні.

Та на цьому не закінчилося. Через 
тиждень я побував у «Здоров'ї». І ще 
більше розчарувався. В їдальні, в па
латах — брудїю. Та й де тут буде 
чисто, коли немає прибиральниці. Ді
ти ))а самообслуговуванні.

іірн вході п табір висить лозунг: 
«іоловне. діти, вчасно поїсти». Цей

9 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. 4 серпня. Лерша про

грама. 9(іо _ ранкора гімнастика 
А’!’1 школярів. (М)'. 9.15 — Телеві- 
ма.и ив-шин. (М). 9.30 — «Будиль
ник* (од) _ сЬОГОдц| _ Дспь
з-’линіїчиича.іМ.). 10.30 — «Альбоц 
''Р'іродц*. (м/; ц.оо — «Лукомор’я», 

альманах.. (Тбілісі). 
/ п • Г в ефірі «Молодість». 
гмі ?.• — «Для пас. жінки».
і.'ЧІ. Г>.ао — Для. школярі». ' *Сзя-

лозунг, як щит, за яким заховалось 
керівництво табору. їх не цікавить 
якість приготування їжі.

їх не цікавлять і заняття дітей. 
Тут немає жодного гуртка, не прова- 
дяться ніякі розважальні заходи. Від
сутня лікувальна гімнастика, пр°* 
цедури,-

Складається враження, що керівни
ки більше всього турбуються за здо
ров’я дітей і не хочуть переобтяжу- 
кати їх різними розвагами. Так ні. 
Коли сюди навідалася лікар-ревма- 
толег, то голова обкому профспілки 
медпрацівників т. Зіневич їй заявила: 
«Щоб вашої ноги тут по було. Ми са
мі організували цей табір, самі буде
мо і відповідати».

Не відомо тільки, за іцо ж саме від
повідають у таборі?

О. П ЛУЖ НИК, 
член групи народного контролю 
агрегатного заводу.

ЩОППІ Місця нашої Бзтькішцинп». 
«Ясна Поляна». (М>- 13.30 “ 
дітей. «Дударик». (К). 1.4.00 — Для 
воїнів Радянської Армії і Флотх. 
«Запасний га^іНзоп». (КалІппП.
14 30 _ «Музичний кіоск». і
- До Дня залізпичипка* «Бачу зо
лений». (К). 1а.-0 «їЕ1\-> •• •
15 50 _ «Камертон доброго иа,-
строго». (Ю-. 16-30 - Художшй
фільм. (К). 19.00 - Фестиваль са- 
■модіяльиих пнеамблш народно, 
танцю. (КіНииїїів). 20.1а — Ііа 1 
Всесвітньому’ фестивалі молоді' та 
студентів у Софії. Концерт лауреа
тів художніх конкурсів. (Передача 
з Болгарії)'. 21-00 - «Сім днів». Між
народна програма. (М). /жм — " ‘ 
ЇХ Всесвітньому фестивалі молоді 
та студентів У Софії. Великий іон
ії-рт. (Передача з Бо,■ гарії). -;»• ■"-> 
Щоденник фестивалю.' (Софія).

Пригадуєте епізод з кінофіль
му «Поема про море», коли ге
нерал Федорченко літаком по
спішає у своє рідне село на 
прощання з ним? В літаку між 
пасажирами точиться розмова 
про оновлення Дніпра. І генерал 
Федорченко нагадує, що пои бу
дівництві чергової після Кахов
ської — Кременчуцької ГЕС бу
де перенесено на попе місце ці
ле місто Новогеоргіївськ.

Автор «Поеми про море» Олек
сандр Петрович Допжеико — ви
датний письменник і кіноре
жисер — знав наш край. Буваю
чи тут іце до'Великої Вітчизня
ної війни, він знову приїздить 
на Кіровоґрадщнну в період по
чатку будівництва Кременчуць
кої ГЕС.

В записних книжках митця, 
що стосуються періоду його ро
боти над «Поемою про море», 
зустрічаємо такий запис:

«В готелі. 25.VI 1.1956. Кремен
чук.

Занесла мене доля до Кре
менчука. Був тут колись, зні
маючи «Звсіїигору». Давно це 
діялось. ЛІісто поруйноване і 
спалене фашистами. Але життя 
життям. Зараз у ньому населен
ня більше, ніж було до війни. 
А буде скоро ще більше, хоча, 
думається, шо поруч виросте но
ве місто Таборище.

Завтра їду до Таборища огля
дати будівництво греблі і до 
міста Повогеоргіївська, що йде 
під воду...»

Видатний митець відвідав бу- 
.дівннцтпр Кременчуцької ГЕС, 
старе місто. Розмах і масштаби ■ 
творення нового життя захопіїлн 

.його. Багато вражень залишили 
зустрічі з людьми — оновлюва- 
чами старої о Славутича. 11с ви
падково, що саме тут. на Кре- 
йеичукгесбуді, вже після смергі 
О. П. Довженка знімалися деякі 
сцени його фільму «Поема про 
море»,

А в записній книжці О. П. 
Довженка після відвідання Кре- 
ме'нчукгесбуду -»“явилися ■ тїо'ві 1 
записи:

полонил о 
НОВЕ МОРЕ
МАЛОВІДОМА СТОРІНКА З БІОГРАФІЇ О. П. ДОВЖЕНКА

сДеталі. Не забути чорногузів 
на хатах. Це дуже красиво.

Деякі хліви пофарбовані тера
котою майже під стріху. Теж 
має дуже мальовничий вигляд.

Неодмінно вказати художни
кам. щоб скопіювали кілька не
величких хлівчиків під стріхою. 
(Для творів).

Дворики зелені. Все поросло 
зеленим споришем.

Особливу увагу звернути на 
вооота. Легкі і прозорі.

Звернути увагу: хати майже 
скрізь мають зелене оточення: 
пишні, груші тощо. Па стінах 
тінь. Може дати чарівний ефект.

Трилітній хлопчисько везе У 
позику дволітнього.

А як мило їздять і граються 
велосипедом!..»

Все цікавило визначного мит
ця. Він розпочинав зйомки _споєї 
«Поеми» і відбирав найбільш 
характерні місця, краєвиди, де
талі.

Повертаючись з Каховки, де 
закінчувалися зйомки «Поеми 
про море», О. П. Довженко зно
ву завітав на будівництво Кре
менчуцької ГЕС. Треба було ви
брати місце для зйомок в кот
ловані ГЕС, бо в Каховці цього 
пже неможливо було знобити. 
Саме цей момент перебування 
видатного митнії і зафіксував 
на плівку невідомий фотогпаф.

Літо 1056 року, коли О. П. 
Довженко відвідав Кремейчук- 
гесбуд, — останнє в його жатті. 
Через деякий час — 25 листопа
да перестало битись його мужнє 
серце.

В. ЖУРАВСЬКИП, 
член обласного літератур
ного об’едпаніпг,

м. Кремгес,
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ЖУРНАЛ ДОПИТЛИВИХ
Високі горн має земля, але ще виший 

Еверест людської мислі. Тисячі років то
му почало людство героїчний штурм йо
го вершини, а сходження те триває й до 
сьогодні, бо пізнання безкінечне і праг
нення людини до нього — безмірне. Що
дня в лабораторіях вчених, затишних ка
бінетах науковців вириваються в приро
ди нові й нові таємниці. Але хто може 
поручитися, що вони справді вперше 
осягнуті розумом, а не лише віднайдені 
давно забуті істини?

Ми по праву пишаємося красивими 
палацами і зручними житловими будин
ками, величними театрами і чудовими 
стадіонами, вважаючи це найновітнішим

досягненням генія зодчих. Та пригадаймо 
хоча б індійські доісторичні міста Мо- 
хенджо-Даро і Хараппу, які знайшли 
археологи в долині Інду. Сучасника вра
жає планування цих міст. Вулиці в Ха- 
раппі тягнуться паралельно і перегинаю
ться з іншими тільки під прямим кутом. 
Оселі в цих містах мали всі сучасні ви
годи: затишні спальні, ванни, водогони, 
їдальні, зали для ігор. Не бракувало й 
загальноміської добре впорядкованої ка
налізаційної системи.

За визначенням спеціалістів, розквіт 
цих міст припадає на III—II тисячоліття 
до нашої ери, тофто все це було п’ять ти- 

всяч років тому. Варто пригадати, що

* *

У світі живого

журнальну 
щось запад

на цс запи-

жлАБІНЕТ такий, яким завжди і уявляв* 
ся мені кабінет ученого: широкий, 

захаращений паперами і науковими ча
сописами стіл, стелажі для книг. Лабо
раторні кімнати поруч, за стіною, — і 
все ж навіть тут у шафах між книгами 
поблискують нікелем прилади...

Господар кабінету повертається в кріс
лі боком до столу, мружить на мене очі:

— Питаєте, як розвивається останнім 
часом біохімія? Стрімко. Так стрімко, як, 
скажімо, кібернетика. 1 це зрозуміло. 
Стрибок у розвитку науки, що вивчає хі
мію жптгя, хімічні перетворення в орга
нізмі живих істот і закономірності, яким 
ці перетворення скоряються, — стрибок у 
сучасному розвитку біохімії, ДОПОМОГЛИ 
зробити суміжні науки, 
особливо хімія і фізика. 
Важливу роль відіграли 

' тут новітні методу до
сліджень, запозичені у 
цих «сусідок по науці»,— 
різні відміни методів
електрофорезу, різнома
нітні хромаграфічиі, а 
також оптичні методи, 
днференційнс центрифу
гування, — мається па 
увазі застосування різних 
градієнтів густоти середовища... Щоб об
минути хащі термінів, скажу тільки, шо 
озброєння експерименту в біохімії за 

І останні ГО — 15 років зросло незмірно, і 
І це тех< принесло вагомі плоди, — адже 

без експерименту майже неможливо до
вести яку б то не було гіпотезу.

І — Над чим працює зараз ваша лабора
торія?

І — Ви збираєтесь писати 
І статтю? — Погляд у вченого 
І то хитрий.

— Так.
І — Боюсь, що для відповіді 
І тання не вистачить і книжки. А втім — 
І давайте пройдемось по лабораторії, по- 
I знайомлю вас з вашими співробітниками.

Напишете про те, що здасться иайцікаві- 
I шим.

Виходимо в довгий світлий коридор, I 
І Максим Федотович провадить далі:

— Коли говорити и адміністративному, 
І так би мовити, плані, то наша лаборато- 
Е рія — цс 9 кімнат і ЗО співробітників. 

Розповім, шо я виніс інтересного З ЦИХ 
9 кімнат.

9 грЕОРІЯ... Здавалося б, цс те, що ві-
■ дірпанс від життя. Насправді ж те, 
І що сьогодні являє собою теорію у чисто-

I му вигляді, завтра
І прикладного значення. І ота «презренна» 
і практика ставить інколи перед теорією

■ такі запитання, які прискорюють її роз- 
I виток, дають поштовх до нових відкрит

тів.
1 Науковий центр, до якого належить ла

бораторія, очолена М. Ф. Гулнм, — це та-
■ ми перш за все теорія. Та чим глибше
■ знайомлюся з роботами невеликого заго

ну науковців, де переважає молодь, тим
■ дужче розумію іронію, з якою подивився 
В на мене Максим Федотович. Для справж-
■ ньої, суто наукової розмови, звичайно ж, 

І і книжки не вистачило б. Та хіба вве- 
[ деш у звичайний репортаж оті довже-

■' лезні колонки формул, оті безперервні
■ низки спеціальних термінів, якими оперу-
■ вали п розмові зі мною спеціалісти?
■ Тому — в загальних рисах про найін-
■ тсресніше.

Давно відомо і, здавалося б, безпереч
но доведено, що матрицею при біосинтезі 

Ц білка служать нуклеїнові кислоти. До-
■ слідження наукових співробітників лабо-
■ раторії ставлять під сумнів цс положен

ня. Доведено, що в умовах пробірки, не
■ змінюючи нуклеїнової кислоти, можна
■ змінити структуру і властивості білка.
■ Важливе завдання стоїть зараз перед на-
■ уковцями: довести цю можливість не ли-
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температурах, при звн. ( 
в той час, як хімічні на- , 

______ _ виявлення своєї дії часто 
потребують величезних тисків, надвисо- . 
ких температур тощо.

Так от, у 1946 році науковці Інституту 
мікробіології АН УРСР М. ЛІ. Підоплічко
і В. И. Білай у культуральної рідини од- ■ 
ного з грибів помітили високі бактерії- 1 
цндні властивості, 3 цієї рідини був ви
готовлений широко відомий медичний 
препарат «мікроцид». Скоро стало відо- і 
мо, що антибактеріальною дією мікроцид 
завдячує ферменту і люкозоокендазі, яка 
є його головною складовою частиною.

Через кілька років науковці інституту 
біохімії та Інституту мікробіології і віру
сології АН УРСР опрацювали оригіналь
ний метод одержанні! чистої глюкозоок
сидази. Метод. можливо, й ДОСИТЬ про
мітний, але порівняно з іншими — зару
біжними і вітчизняними — найпрогреснв. 
нішнй, даз високоочищеннй продукт і. 
що теж дуже важливо, вп’ятеро дешев
ший від імпортного (до речі, кілограм 
імпортної глюкозооксидази коштував по
над 200 000 карбованців). На основі тех
нології, розробленої українськими вчени
ми, спроектована промислова установки

ше в пробірці, а А у живому організмі, 
йде захоплююче дослідження двох но

вих ферментів, відкритих недавно при 
вивченні так званого трикарбонового цик
лу — заключної фази окислення оцтової 
кислоти в організмі.

Людину-вспрофесіонала перш за все ці
кавить: а що цс дас на практиці?

Давайте поговоримо і про це.
Чн знайоме вам слово «глюкозооксида

за»? Коли ні, то скажу, що цс — не так 
давно відкритий фермент.

А що таке фермент? Цс білкова речо
вина, своєрідний прискорювач хімічних 
реакцій у живому організмі. Правда, хі
міки про такий прискорювач тільки мрі
ють, — він активізує процеси в організмі

ШУКАЮТЬ 
РОЗГАДКУ 
ЖИТТЯ

закінчення 
Федотович

В 1924 ропі, після 
профтехшколи, Максим -----
Гуліїй став слюсарем. Здавалося б, 

- жпттєйнй шлях обрано.
Та радянська дійсність тим і ха

рактерна, що завжди допомагає 
зробити покликання дійсністю. А 
покликання у молодого слюсаря бу. 
ло не фаховим...

Через кільки років Максим Федо
тович став студентом ветеринарно- 
зоотехнічного інституту. А потім — 
той стрімкий підйом но сходах на
уки, який завжди супроводить 
справжній талант: початок наукової 
діяльності, аспірантура, кандидат
ська, згодом — докторська дисерта
ції. 194В року Максима Федотовича 
обрано членом-кореспондентом АН 
УРСР, а 1956 року — академіком.

Зараз М. Ф. Гуліїй завідує лабо
раторією біосинтезу і біологічних 
властивостей білка в Київському ін
ституті біохімії АН УРСР. 

при звичайних 
чайних умовах, 
талізатори для

той час, скажімо, на території сучасної 
Англії найкращим житлом вважалася 
печера.

Які ж люди населяли ті чудові міста, 
чому і куди вони гак раптово поділися? 
На ці питання ще належить відповісти 
вченим.

Та ким би не були ті далекі наші ро
дичі, у них є риси, які характерні н для 
нас сьогодні, — цс праця, знання.

Знання та праця...
Цим,зрештою, і визначається люди

на, це й допомогло їй виділитися серед 
усього живого на планеті, приборкати 
природу та змусити служити своїм інте
ресам.

Журнал ЦК ЛКСМУ для юнацтва 
«Знання та праця» розкриє перед тобою, 
юний читачу, не одну цікаву сторінку за
гальнолюдської і вітчизняної історії, по
веде у мандри по заморських країнах, 
познайомить з дивовижним світом фан-

ф Гриби — чемпіони з швид
кості росту. Якщо більшість рос
лин тягнеться вгору з швидкістю 
0,3 міліметра на годину, то 
деякі гриби за цей час могли б 
вирости иа ЗО сантиметрів, бо 
щохвилини вони збільшуються 
на 5 міліметрів.

ф Вираз «пташине молоко» 
не такий уже й безглуздий, як 
здасться на перший погляд. 
Річ у тім, що піїігвінн мають 
особливі залози, котрі перероб
ляють жири у кисле «пташине 
молоко». Ним пінгвіни вигодо, 
вують свое потомство

заговорили 
про дель- 

облетіла

Його звали Пелорус 
Джек. Це був дивовиж
ний дельфін. Вперше він 
з'явився біля пароплава, 
що возив пошту з Веллінг
тона до Нельсона, в 1888 
році і відтоді добровіль
но «служив» лоцманом, 
проводячи кораблі через 
вузьку і небезпечну про
току Пелорус біля берегів 
Нової Зеландії.

Про нього 
газети. Слава 
фіна-лоцмана 
весь світ.

Невідомо, ця чи інша 
причина послужила приво
дом, а тільки 1904 року 
стався трагічний випадок: 
один з пасажирів паро
плава «Пінгвін» вистрелив 
у Джека. На щастя, він не 
вбив, а тільки поранив 
дельфіна. Залікувавши ра
ну, Джек знову проводив 
кораблі, але ніколи не 
підпливав до «Пінгвіна». 
Цікаво, що пізніше судно 
це загинуло, налетівши на

для виробництва 500 кілограмів глюко, 
зооксидазп на рік.

Ну, а крім властивостей антибіотика, — 
чим ще цінний цей фермент?

В тій же медицині він використовує
ться для аналізу середовищ на вміст 
цукру у хворих на цукровий діабет. Коли 
раніше такі аналізи були складними, 

, майже неможливими в умовах сільських 
лікарень, то зараз поки робляться еле
ментарно: варто опустити у досліджува
не середовище папірець, просочений пре
паратом глюкозооксидази, а потім звіри
ти зміну його кольору із спеціальними 
таблицями — і можна точно встановити 
наявність цукру в крові хиорого.
РОБОТИ лаоораторії М. Ф. Гулого ду

же тісно пов’язані з проблемами 
сільського господарства. Воно й зрозумі
ло: біохімія вивчає хімічні перетворення, 
що відбуваються в організмі в процесі 
його життєдіяльності, і насамперед — цо 
обмін речовин. Навчитися керувати обмі- 
лом речовин у тварин означало б зроби
ти революцію в біології.

Це справа майбутнього. Але деякі успі
хи вже є. З робіт лабораторії останнього 
часу хочеться назвати, насамперед, до
слідження академіка АН УРСР М. Ф. 
Гулого про вплив дріжджів на підвищен
ня жирномолочності великої рогатої ху
доби. При мінімальних затратах коштів 
цс дає змогу підняти жирність молока на 
0,3—0,4 процента. В масштабах країни 
таке підвищення дало б результат вели
чезної ваги. Недарма цей метод відра, 
зу ж взяли на озброєння тваринники Че- 
хос.юваччини і Румунії.

Науковці лабораторій обгрунтували ме
тоди збагачення силосу білком за допо
могою обробки його амонійними солями, 
що теж увійшло в практику і у нас, і за 
кордоном.

На закінчення хочеться розповісти про 
новину, яку з повним правом можна на
звати сенсаційною.

ІЦс донедавна вважалося, що вугле
кислий газ повітря потрібен тільки рос
линам, котрі перетворюють його в орга
нічні сполуки за допомогою фотосинтезу.

В результаті naj нових досліджень до
ведено, що насправді в здатності утилі
зувати вуглекислий газ між рослинами і 
гетеротрофами, в тому числі тваринами і 
людиною, нема істотної різниці. Коли 6 
зник з атмосфери вуглекислий газ, ні лю
дина, ні тварини не могли б існувати. 
Різниця тут лише в природі енергії, що 
призводить до біосинтезу (у рослин цс — 
світлова енергія сонця, у тварин — енер
гія перетворення органічних речовин).

А що, коли якимсь чином стимулювати 
фіксацію вуглекислого газу в тваринному 
організмі? Можливо, цс приведе до збіль
шення в ньому органічної маси? І чи є 
такі стимули горн?

Виявилось — єг
Експерименти, проведені інститутом 

біохімії АII УРСР, показали, що можна 
значно підвищити продуктивність тварин
ництва, не змінюючи кількості і якості 
кормів.

Ці досліди були поставлені в промисло
вому масштабі. На численних птахофаб
риках, в тім числі й на Васильківській і 
Глеваськііі Київської області, застосуван
ня стимулятора (до речі, вчені вже одер
жали на нього авторське свідоцтво), дало 
приріст ваги бройлерів порівняно з кон
трольною групою на 23—50 процентів при 
одних І тих же кормах.

Щоденний надій молока від корови 
стимулятор підняв на 1,5—3 літра.

Ось такі подарунки робить практиці 
наша наука.

І, мабуть, ніякий пророк 
зараз передбачити, що ше 
лабораторія академіка М. 
найближчі роки.

не взявся б 
подарує нам 
Ф. Гулого я

к. володій.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» R- 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград,

тастнкн, відчинить двері в лабораторії 
вчених і дасть змогу разом з ними за
глянути в наше прийдешнє. Читай цей 
часопис і ти збагатиш свої знання з ма
тематики, фізики, астрономії, хімії, гене
тики, біоніки, кібернетики, електроніки.

В журналі ти знайдеш розповіді про 
найцікавіші та пайперспективніші профе
сії XX віку, познайомишся з іменами мо
лодих Героїв Соціалістичної Праці полів 
і заводів. Можливо, саме вони допомо
жуть тобі вибрати вірну життєву стежку,

Якщо ж ти любиш своїми руками кон
струювати прилади чи машини, то й тут 
журнал стане твоїм помічником і порад
ником.

Любителям спорту пропонуються впра
ви спорту мужніх — самбо.

І. ВЛАСЕНКО, 
відповідальний секретар журналу 
«Знання та праця».
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ПЕРШИЙ УКАЗ 
ПРО ЗАХИСТ ДЕЛЬФІНА

риф у протоці Пелорус.
Після спроби вбити Дже

ка громадськість Нової 
Зеландії вперше стала 
вимагати від уряду за
хистити улюбленця. І 26 
вересня 1904 року губер
натор Ново» Зеландії 
вперше в світі видав уря
довий указ, який захищав 
дельфіна. «Протягом п я- 
ти років з дня опубліку
вання в газетах цього роз
порядження, — говори
лося в ньому, — всякий, 
хто підніме руку на рибу 
чи ссавця, відомого під 
іменем Сірого дельфіна, 
у водах протоки Кука, за
токах і прилеглих естуа
ріях, оголошується поза 
законом» і що «всякий, 
хто порушить це розпо
рядження, підлягатиме 
штрафу від п’яти до ста 
фунтів стерлінгів».

Пізніше термін дії цьо
го указу двічі продовжу
вався. .

----2.-----—

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

Один з пайрозповсюдженіших овочевих соків — 
томатний сік.

Спитайте у домогосподарки, з якого продукту 
вона найчастіше готує приправу для перших страв 
та делікатесні соуси для багатьох других страв — 
м’ясних, рибних, овочевих, — і вона, не замислюю- 

- чись, відповість: «З томатів!».

том ділнии сік-

Вироблений з томатів сік не втрачає смаку й по
живності стиглих плодів. Він значно краще, ніж 
тільки що зібрані томати, засвоюється організмом

Томатний сік містить вітаміни, мінеральні солі 
органічні кислоти. Він необхідний для правиль
ного обміну речовин, зміцнює нервову систему ЛЮ
ДНІШ.

Сік також добре втамовує спрагу, підвищує апе
тит. /

Пийте томатний сік — сік здоров'я!
Томатний сік продається в продовольчих магази

нах споживчої кооперації.
УКООПСПІЛКА !

КОМБІНАТ МАСОВОЇ РЕКЛАМИ.
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