
Цс була перша зустріч у цьому році. На обласний семінар 
з'їхались групкомсоргн молочно-товарних ферм всіх районів. З 
доповіддю про завдання комсомольських організацій по підго
товці до 100-річчя від дня народження В. І. Леніна виступив 
другий секретар обкому ЛКСМУ ЛІ. Гайдамака.

Ватажки комсомольсько-молодіжних колективів прослухали 
також лекцію головного зоотехніка обласного управління сіль-
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ського господарства А. Манойленка, поділилися досвідом, роз
повіли про свої плани по зустрічі Ленінського ювілею.

Олексієві Хитруку, групкомсоргу ферми колгоспу «Мир» Гай* 
веронського району, вручено прапор обкому комсомолу, яким 
нагороджено молодіжний колектив за високі показники в 1908 
році.

На фото: група учасників семінару. Фото В. КОВПАКА.

ШЕФИ

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМІТЕТІ КП УКРАЇНИ

Центральний Комітет КП Змагаючись за гідну зустріч 
України схвалив соціаліс- 100-річчя з дня народження 
тичні зобов’язання колекти- В. І. Леніна, вони зобов’я- 
вів шахти «Октябрьская» зались на основі прискореи- 
тресту «Куйбншеввугілля», 
металургійного заводу «За- 
поріжсталь» їм. Орджоні- 
кідзе, Новокраматорського 
машинобудівного зав оду 
ім. Леніна, Сєвєродонецько
го хімічного комбінату 
ім. Ленінського комсомолу, 
Дарницького шовко в о г о 
комбінату, Львівської взут
тєвої фірми «Прогрес», ВІН
НИЦЬКОГО м’ясокомбінату І 
тресту «Криворіжаглобуд».

ця технічного прогресу, 
впровадження наукової ор
ганізації праці, кращого 
використання внутрішніх ре
зервів забезпечити достро
кове виконання завдань чет
вертого року п’ятирічки, під
вищення економічної ефек
тивності виробництва, даль
ше зростання продуктивнос
ті праці, зниження собівар
тості і поліпшення якості 
продукції, скорочення стро-

ків будівництва і введення 
в дію нових виробничих по
тужностей.

Обкомам, міськкомам » 
райкомам КП України, мі
ністерствам І відомствам, 
партійним, профспілковим і 
комсомольським організа
ціям, господарським керів
никам промислових підпри
ємств, транспорту і будов 
республіки запропоновано 
розгорнути соціаліст н ч н е 
змагання за прикладом цих 
колективів.

Редакції республіканських 
і обласних газет, Комітет 
по радіомовленню і телеба
ченню при Раді Міністрів 
УРСР зобов’язано система
тично висвітлювати хід со
ціалістичного змагання.

НАРАДА
МОЛОДИХ 
ЖУРНАЛІСТІВ
Всебічне висвітлення боротьби Комуністичної пер

тії і радянського народу за перетворення □ життя 
великих заповітів вождя — одна з найголовніших 
завдань нгшої преси в дні підготовки де 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна. Це питання було обго
ворено на дводенній нараді працівиків молодіжної 
преси, радіо і телебачення республіки, скликаній ЦК 
ЛКСМ України.

Її учасники заслухали й обговорили доповідь пер
шого секретаря ЦК ЛКСМУ О. С. Капто про роботу 
молодіжних видань республіки по виконанню Поста
нови ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання ко
муністичного виховання молоді», Постанови Пленуму 
ЦК КП України «Про дапьше поліпшення партійного 
керівництва комсомольськими організаціями респуб
ліки», по гідній зустрічі 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Вони обмінялись досвідом роботи, роз
повіли про свої плани по висвітленню ленінської те
матики о газетах, радіо і телепередачах.

Перед молоддю виступили з лекціями заступник 
завідуючого відділом агітації І пропаганди ЦК КП 
України В. М. Мазур, директор Інституту літератури 
імені Т, Г. Шевченка АН УРСР, академік М. 3. Ша
мота, відповідальний редактор «Робітничої газети», 
доктор філологічних наук 10. А. Лазебник.

У взяли участь відповідальні праців-

публіканських відомств і організацій,
ними ЦК КП України, ЦК ВЛКСМ, а також ряду рес- 
публІКЛМГкким віплил*» * * І
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400:4=277
1П, помилки тут немає, тому 

що мова піде про Кремлів
ську гідроелектростанцію. На 
ній працює чотириста спеціаліс
тів, з них кожен четвертий — 
раціоналізатор. За минулий рік 
вони запропонували 277 нововве
день. Економічний ефект від них 
становить 7250 карбованців.

Ще одна цікава цифра. На 
власних потребах кремгесівгькі 
енергетики зекономили 293 тися
чі кіловат-годин електроенергії, 
якої б вистачило на цілий мі
сяць мешканцям такого міста, 
як наш Кремгес.

Е. ЯРУШОК, 
працівник редакції газети 
«Наддніпрянська правда*,

НОВОСЕЛИ—АМАТОРИ
Кілька днів тому в колгоспі 

«Дружба» Вільшанськиїо райо
ну відкрився новий Будинок 
культури. Просторе двоповерхо
ве приміщення має зал для 
глядачів на 650 місць, кімнату 
Слави, бібліотеку, спортивний 
зал. Сільська молодь на комсо
мольських недільниках охоче 
допомагала будівельникам «рос
тити» цю світлу споруду.

В Буднику культури вже осе- 
дилися драмгуртківці, хористи, 
любителі художнього слова.

Є. ВДОВИЧЕНКО, ■ 
• ’ ’ студент,

„НЕВЕЛИЧКА4 СІМЕЙКА
Тая, вона дійсно «невеличка».

В ній веього-па-всього... • 300 
; : і повноправних членів. Цс — Лю

бов та Володимир Краснцькі,
• і Лідія і Віталій Грнневнчі, Оле

на і Анатолій Вцтюговн та бяга-
* і то інших. ,

Лише за перший місяць. 190') 
■ року зареєстрували свій шлюб 

у нашому, місті 150 пар.
і 1 ; К. СУХДЧОПЛ,

завідуюча Кіровоградським 
,,... л»гс.о|и,........

ДРУЗІ 
_ НАДІЙНІ

— Наздоганяйте-е! — відвертаючись 
від поривчастого вітру, кричить Наталка 
Коваленко. — Аго-ов!

І мчать засніженим степом лижі. 50 
паралельних прямих націлилися вдалину: 
від Кремгеса до Андрусівкн.

З-під курток вибиваються яскраві 
стрічки. Метляються на вітрі. Та ніколи 
звертати на них увагу.

«— Хто найпершим дійде до лісосмуги? 
— голос губиться в завірюсі.

Це дівчата н хлопці Кремгесівського 
заводу металоконструкцій вирушили до 
свого підшефного колгоспу імені Леніна. 
А почалося з того, що Іван Лук’яненко, 
секретар комсомольської організації ме
тизного цеху, зайшов до комітету:

— Чи не зробити б нам агітпробіг до 
своїх друзів? Агітаторів, політінформато- 
рів візьмемо з собою...

— Видно село! коментує Наталка.

Близько року колектив Кремгесівського 
'заводу підтримує шефські зв’язки з тру
дівниками селч Андрусівкн.

Перша зустріч-знайомство відбувалась 
у клубі, куди приїхали кремгесівні з кон
цертом. Згодом андрусівці побували у 
шефів. Під час цієї зустрічі Олена Мусі- 
єпко, контролер відділу технічного конт
ролю, сказала: «Думаю, що наша дружба 
буде міцною». Ці ж слова нещодавно по
вторив і Секретар заводського комітету 
комсомолу. Володимир Дяченко. 1 як во
диться між справжніми друзями, ставали . 
спільними не лише години,дозвілля, з й 
виробничі інтереси.

Якось у завком комсомолу надійшов 
тривожний'сигнал: «У колгоспі не відре- 
> ІГН ) • - > і « 1 ; ’ я Л • І і

монтовані елек
тродвигуни, немає 
транспортерів та 
корит для вівце
ферми». Друзі 
просили допомоги, 
і молоді робітники 
подали руку. Від
разу ж було про
ведено комсомоль
ський рейд, і че
рез кілька днів у 

транспортери, 7 
корит. Для ново-

артіль доставили 
електродвигунів, 100 
збудованого кормоцеху виділили 10 цис
терн. І не тільки цим допомогли КОМСО
МОЛЬЦІ своїм товаришам. Дуже часто 
постачають колгоспові ділові відходи ме
талопрокату, вали, кисень в балонах. Мо
лоді виробничники заводу під керівницт
вом інженера-конструктора Євгена Шум- 
ського розробляють конструкцію фракцій
ного молота для колгоспної кузні. І все 
це після зміни, за рахунок зекономлених 
матеріалів.

У директора заводу Юрія Дрьоміна та 
парторга Миколи Винниченка часто бу
вають комсомольці. Приходять, щоб по
радитись, як краще провести ту чи іншу 
задуману справу.

А минулого тижня секретар комітету 
комсомолу колгоспу імені Леніна стрічав 
заводчан у своєму селі. Тоді бригадир 
слюсарів-складальпнків Володимир Семе
нов обмінявся вимпелом з передовою до
яркою колгоспу Антонівок) Огир.

Міцна дружба зв’язує комсомольців 
Андрусівкн і заводу металоконструкції 
Працюють, змагаються, відпочивають ра
зом. Тіснішим стає зв’язок серпа к моло
та, сільської і робітничої молоді. Тож на 
комсомольських зборах, коли розгляда
лось питання про виконання соціалістич
них зобов’язань до 100-річчя від дня на
родження В. І. Леніна, Володимир Дя
ченко сказав: <

Те, що зроблено — це багато порів
няно з минулим, і мало порівняно з тим; 
що нам ще треба зробити..

Л. ПОПРАВКО.
Кремгесівський район.

і
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Твої сини, Вітчизно

МОВ КАЗКОВИЙ велетень, мов доб
рий Прометей, на пагорбах і в до
линах Кіровоград засвічує вогні. Місто 

трудиться і сміється, вчиться і спочиває, 
струмує потоками людей і матий — на 
вулиці Шевченка, на вулиці Леніна, на 
вулиці Карла Маркса, на Комсомольсь
кому проспекті, біля Інгулу. 1 в тих по
токах — найбільше юні з педагогічного 
інституту та інституту сільськогосподар
ського машинобудування, технікумів, 
шкіл, заводів, юні із своїми незмірними 
радоіцамп, з трепетним биттям сердець, 
зі своїм молодим і неповторним щастям.

А на горі, ще в щедріших вогнях, — 
вокзал. Від нього на Харків і Одесу, в 
далекий Сибір і на Донбас йдуть поїзди. 
І з них, і до них поспішають люди.

І хочеться крикнути і місту, і їм: «Зу
пиніться. На хвилинку. На мить».

Зупиніться — і ви почуєте грім кано
нади. Тріск кулеметів. 1 залпи рушниць. 
Ви почуєте горде, сміливе слово комсо
мольця" Андрія М^двчика...

До 25-річчя 
комсомолу України

ТРИДЦЯТЬ ДНІВ
ВІЧНОСТІ

М. СТОЯН, П. БЕЗТАКА

Бо тоді, коли розквітала весна, коли 
відходив квітень і наставав травень, мі
сяць сонця і теплих вод, місяць білих 
акацій і ще біліших вишень, місяць ро
жевих яблунь, тоді місто гасило вогні, 
поринало в темряву.

Йшов 1919 рік.
Андрій Муравчик, невисокий, але 

стрункий юнак, прямував стемнілими ву
лицями додому. Спинився над ще пов
новодим Інгулом.

Не біля річки, не біля срібних хвиль, 
не на шовкових травах минало його ди
тинство, хоч він так її любив, і зарослі 
вербами береги, і рудувате каміння. Він 
був сином робітника з робітничої Бала- 
шівки... Тільки вночі був він за Балашів- 
ськнм мостом, де починалися зарослі 
очерету, де починався інший світ — убо
га Лелс-ківка у вишневих садах з почор
нілими солом’яними стріхами. Мріяв не 
раз — вирушити у подорож, вгору і вго
ру до Чорного лісу, до першого витоку 
джерела або вниз і вниз за водами до 
Бугу, до Чорного моря, в світи.

Він із заздрістю дивився на дівчат і 
хлопців, синків., і дочок багатіїв, що в 
розкішному, одязі в розкішних човнах 
пливли річкою...

У нього дуже рано почалось інше 
плавання — ледве навчився у школі пи
сати й читати — і вже у дев’ять літ пі
шов з батьком на роботу, на важку і 
виснажливу роботу в млин купців Да- 
шевських. Спочатку виконував різні дріб
ні роботи і доручення. Руки ще були ві
льні... А ноги...'Як він гірко плакав від 
того, що так боліли ноги...

■■■<-* s'.

Мал. В. ОСТЛПЕВК/Х

А згодом стало важче — почалася 
перша світова війна, його однолітки- за
міняли на підприємствах своїх батьків, 
яких царизм погнав на фронт. Андрій 
змушений був тепер підставляти свою, 
ще зовсім дитячу, спину під наповнені 
до зав’язки мішки.

Він плив у інші світи, і вони розкри
валися перед ним іншою красою. Робіт
ники, батькові друзі, жаліли його і лас
каво називали не Андрієм, а маленьким 
Муравчиком. Він швидко входив у їхнє 
життя, вій ставав їхнім товаришем... Він 
знав, де друкують революційні листівки, 
де їх переховують, він переносив їх у 
надійні місця, він знав, де живуть біль
шовики, де їхній комітет. Старші ніколи 
не вимагали від нього клятви, але ко
жен з них був певний — малий Мурав
чик, хлопець з робітничої сім’ї, ніколи 
не зрадить робітників.

Бентежною радістю ввірвався в його 
серце буремний Жовтень. Тепер весь він 
був з революцією. Тепер всього себе він 

віддав Радянській 
владі.

23 березня 1919 
року в будинку, 
де ' знаходився 
слнсазетградський 
більшовицький ко
мітет (нині облас
на бібліотека іме
ні Н. Крупської), 
була створена 
міська комсомоль
ська організація. 
Андрій став од
ним із тих пер
ших, незабутніх 
що сміливо стали 

поруч у всьому з більшовиками. Роботи, 
справ вистачало. Бо вже через місяць 
комсомольці виряджали на фронт, у бої 
за владу Рад 50 своїх найкращих юна
ків.

Андрій теж протиснувся до столу, де 
йшов запис добровольців. Але йому від
мовили. Вій кинув у запалі:

— Хіба й я не такий?
Старий робітник в окулярах звів до 

нього очі:
— Не гарячись... Фронт і тут. Ми ство

рюємо н червоні бойові загони, щоб бо
ронити місто. Тобі ж воно дуже добре 
відоме. Ти ж дуже добре знаєш кожну 
вулицю, закуток. Невже ти, Муравчяку, 
не вступиш до червоного комуністично
го загону?

Він вступив. Роботи не кидав, як і 
всі комсомольці, виробляв зброю для 
фронту, після праці організовував шко
лярів на збирання серед населення хліба 
для голодуючих північних районів Ра
дянської Росії.

І в тому вирі, у тій круговерті наста
ло 1 Травня. Місто, як могло, прикраси
лось червоними прапорами.

Андрій ішов, не відчуваючи під собою 
землі, йому було легко і приємно. Сьо
годні він вперше, замість батьківської 
полатаної сорочки, одяг схожу на вій
ськову гімнастьорку, яку йому видали на 
свято в комсомольському комітеті. Пе
ред ним, струнким і підтягнутим юна
ком, розстелялась не бруківка, ие вули
ця, а життя. Він ішов поруч з прапоро
носцем, Він любовно дивився на древко, 
на червоне полотнище, що майоріло над 

будинками, над його містом, 
над його Інгулом, над дере
вами, що почали вбиратися 
у ще несміливий перший цвіт. 
Він бачив себе у майбутніх 
роках, бачив у тих майбутніх 
роках своїх друзів. Уявляв і 
не міг уявити, а серце билось, 
а серпе казало: буде добре, 
Андрію.

Поруч з ним ішла дівчина, 
може,' комусь і звичайна, а 
йому — найкраща у світі, дів
чина із сірими очима, із ти
хою посмішкою.
(Закінчення в наступному 

номері).

|7К політичних плакатів подано на 
• ’ V Всесоюзний конкурс, при
свячений 100-річчю з дня народжен
ня В. І. Леніна. У ньому брали участь 
художники Москви, Новосибірська, 
Кишинева, Талліна, Якутська, Душан
бе та інших міст країни. Перед ними 
стояло завдання — показати багато
гранний образ Леніна — великого

ПЛАКАТИ РОЗПОВІДАЮТЬ 
ПРО ІЛЛІЧА

мислителя, революціонера і вождя, 
засновника першої в світі соціаліс
тичної держави, розповісти про вті
лення в життя ленінських Ідей.

Спеціальна премія присуджена за- ' 
служеному діячеві мистецтв РРФСР, 
художникові В. Іванову (посмертно) 
за багаторічну ' плодотворну роботу 
над образом В. І. Леніна.

(1АРС).

«У боротьбі

Чкалод.

у США

комбрп-

(АПН).

Про що найчастіше 
Вас під час них зу-

Пав.товнча, о чому 
життя. Я

Екіпаж літака <АНТ-25- (зліва направо): 
Герої Радянського Союзу В. ГІ, 
О В. Беляков і Г. Ф. Байдуков.

відчуваю життя»
1

Великий льотчик панюго, часу — так називали Валерія 
Павловича Чкалова. Про його мужність і героїзм, про істин
но російський характер, що поєднував у собі широку натуру 
і відвагу, незвичайну фізичну силу і ніжність, ще за життя 
ходили легенди, складалися пісні й вірші. Про нього напи
сані книги, нариси, йому присвячуються радіопередачі. Про 
нього знято художній фільм.

Він прославив себе на весь світ легендарними польотами. 
Улиплі 1936 року Валерій Павлович Чкалов, Георгій Пили
пович Байдуков і Олександр Васильович Беляков на одно
моторному літаку «АНТ-25» здійснили безпосадочний пере
літ по незвіданому маршруту Москва — Північний Льодо
витий океан — Петропавловськ-на-Камчатці — острів Удд 
(нині острів Чкалов). За 56 годин 20 •хвилин літак подолав 
9374 кілометри. Це був небувалий в історії людства дальній 
переліт, за який членам екіпажу присвоїли звання Героїв . 
Радянського Союзу.

А через рік, 20 червня 1937 року, американці аплодували 
цій відважній трійці, що здійснила вперше у світі безпоса
дочний переліт із Москва через Північний полюс у США.

Робочий хлопець з Волги — Чкалов народився 2 лютого
1904 року в селі Васпльово (нині місто Чкалсвськ Гсрькоя- 
ської області), — він пройшов шлях від підручного молото
бійця до прославленого авіатора, Героя Радянського Союзу, 
депутата Верховної Ради СРСР. За роки льотної діяльності 
Валерій Павлович випробував 65 типів літаків. Він і заги
нув (це трапилося у грудні 1938 року) при випробуванні но
вого швидкісного винищувача. ,

Напередодні 65-річчя від дня народження Валерія Павло
вича кореспондент Агентства Преси Новини Євген Іванов 
бесідував з дружиною Чкалова — Ольгою Еразмівною.

жати" осе Із вітчизняної авіа
ційної техніки. Були, звичай
но, і промахи, і помилкові 
рішення.

МІЖ іншим, дехто УЯВЛЯЙ 
Чкалова таким собі безша
башним, відчайдушним хлоп
цем. Це ні в якій мірі не від
повідає істині. Державний 
розум, почутті! партійної ВІН’ 
повідальності перед колекти
вом (пін вступив у ряди КПРС 
у 1936 році), рішимість, яка 
доходила часом до риску,але 
продуманого, виправданого 
риску заради досягнення ко
рисної мети, високий Інте
лект — це відзначав у Вале
рія Павловича кожний, хто 
був знайомий з ним. До речі, 
він дуже любов музику, мис
тецтво і був добре знайомий 
з багатьма артистами, був 
постійним глядачем москов
ських театрів. Ось цю е.іек- 
трорадіолу, грамзаписи кон
церту Рахмаиіиова у виконан
ні автора, симфонії Бстховеиа, 
твори Чайковсьяого, Римське- 
го-Корсакова,\ Мусоргського,

МИ СИДИМО я робочому 
кабінеті московської квар

тири Чкалова, що на вулиці 
імені Чкалова. Тут майже все 
збереглося так, як було за 
Валерія Павловича: той же 
масивний стіл, ті ж крісла і 
диван, оббиті шкірою. Тут все 
говорить про нього: на стіні 
численні фотографії, п кутку 
бюст Героя, зроблений з на
тури, в шафі книги, на об
кладинках багатьох з яких 
неодмінне слово — Чкалов. 
Ольга Еразмівна, енергійна, 
привітна, показуючи альбоми 
з газетними вирізками і знім
ками тих років, розповідає:

— Чкалова дуже любили и 
нашій країні, а для молоді він 
був справжнім кумиром, його 
й зараз пам’ятають і цінують 
як відважну, героїчну люди
ну — я знаю про це з числен
них зустрічей з школярами, 
студентами, молодими робіт
никами, з листів, які одержую 
кожного дня. Але ті, хто 
близько знав Валерія, перш 
за все любили його за людя
ність, велику душу. НІ слава, 
пі нагороди, ні почесті — а їх 
було дуже багато — не запа
морочили йому голову. Я ні
коли ие бачила І не чула, щоб 
Валерій поставився до кого- 
небудь зневажливо чи розмов
ляв звисока.

Коли товариші поздоровляли 
його з присвоєнням звання Ге
роя Радянського Союзу, Чка
лов відповідав без всякої ри
совки, з Щирою переконаніс
тю: «Та хіба ми герої? Наш 
робітничий клас, наші Інжене
ри, які створюють найкращі у 
світі літаки, — ось хто справж
ні герої!»

Ось маленький штрих. У 
Чкалова був легковий авто
мобіль — американський «Пак
кард», який одержав він у 
подарунок від Радянського 
уряду. Від’їжджаючи з аеро
дрому, пін завжди набирав 
повну машину попутників — 
товаришів по службі і незна
йомих людей. А коли дітлахи 
просили їх покатати, він охо
че викопував їх просьби.

історія знає випадки, коли 
розумним людям висота ста
новища запаморочувала голо
ву, і попи не могли пройти з 
честю випробуваний славою. 
Цс відбувається, па мій по
гляд, тоді, коли людина за
бував про самоконтроль. Чка
лов володів характерною 
особливістю — тримати само
го себе під критичним погля
дом. Він розумів, іио тепер, 
коли він у зеніті слави, не 
кожен зважиться сказати 
Йому про негативні прояви. 
Тому пін не раз питав, ніби 
між іншим, мене і близькім 
товаришів: «Скажіть відверто, 
я не зазнався?»

— Ольго Еразмівно, недавно 
Вам вручили Почесну грамоту 
ЦК ВЛКСМ за активну участь 
у комуністичному вихованні 
молоді. Цс заслужена наго
рода, тому що Ви ось уже 
багато років виступаєте перед 
молодими робітниками, кол
госпниками, школярами із 
спогадами про Валерія Пав
ловича. “ 
питають 
стрічей?

— Про те, який був девіз 
Валерія Глг;;;.— -------
вів бачив смисл 
визначу його одним словом — 
«боротьба». Але, мабуть, най
краще свій девіз сформулював 
сам Чкалов, Він якось сказав: 
«Там, де тяжке І незвідане, 
там я знаходжу своє місце. 
'Гам, де мова йде про щастя 
і славу мого народу, там я 
шукаю свою роботу. Решта —

— над ни- 
задумуюся.

почесті, небезпека 
ми Я НІКОЛИ не ___
Лише у боротьбі я відчувані 
життя, інакше втрачаю почут
тя його велич!, відчуваю 
нудьгу».

— У цьому — весь Чка
лов, — продовжує .О, Е. Чка
лова. Він був людиною 
дійсно невгамовної пристрасті, 
пічного пошуку І риску. Адже 
його житгя складалося дале
ко ие З ОДНИХ рекордів І по
честей. Була напружена, по
всякденна праця, яка ппипо- 
енла часом і прикрощі, | ве
ликі неприємності. Він не міг 
мовчати, коли бачив неспра
ведливість, стикався з бюро
кратизмом. Своїми ризикова
ними польотами (наприклад.у 
Ленінграді під мостом над Не
вою) Чкалов хотів знайти но
ві приклади пілотування, ви-

Штрауса придбав dIh 
I привіз Із собою.

— Крім обов’язків 
га, льотчика-випробувача, Ва
лерій Павлович у 193S році вів 
велику роботу як депутат 
Верховної Ради СРСР. Розка
жіть, будь ласка, про цей бік 
його діяльності.

— Чхалсо нічого не міг ро
бити у піпенлп. І тут ВІН БІД- 
давав себе всього без останку. 
Так, за двадцять днів вибор
чої кампанії він виступив пе
ред виборцями 72 рази. Вико
нуючи секретарські обов'язки 
депутата, я зареєструвала 
близько трьохсот скарг, про
хань, листів, адресованих Ва
лерію Павловичу. ї жоден » 
них він но залишив без уваги. 
Характерна деталь: після за
гибелі Чкалова у кишені його 
куртки знайшли список облад
нання, яке пік збирався діста
ти для дитячого садка.

— Жаль, що Валерію Пав
ловичу не вдалося здійснити 
свою відважну мрію — обле
тіти «навколо кульки», -~ ска
зала наприкінці бесіди Ольга 
Еразмівна. — Але її здійсни
ли паші льотчикн-космоиавти. 
Вони . дали високу оцінку 
льотній майстерності Чкалова, 
написавши у передмові ді 
книги про нього: «Кожний ра 
дянський льотчик любить 
знає Валерія Павловича Чка
лова, пам’ятає його заповіти I 
хоче бути схожим па Чкалова. 
Ми, льотчикн-космоиавти, ба
гато чим зобов’язані Валерію 
Павловичу, хоча особисто 
ного не знали, але вважали 
сизім обов’язком бути чкалої:* 
ЦЯМИ».

«Будьмо ■ 
справжніми 
сучасниками»

(Закінчення. Початок в номері 
за ЗО січня);

ЗУСТРІЧ ЗА УРЯДОВИМ 
СТОЛОМ

Ще одна пам’ятна, незабутня 
зустріч, яка відбулася в ІЕК 
КПРС. Нас, переможців конкур
су, прийняв секретар Централь
ного Комітету партії П. Н. Дс- 
МІчев.

Разом з иіами були герої окре
мих творів: знатна голова кол
госпу і скромний чабан, студент 
1 просто баба Катя.

Петр« Нилович тепло вітав нас 
з перемогою у Всесоюзному кон
курсі шкільних творів, по-

пооажав новин успіхів.
Відбулася невимушена розмова 

про те, що об’єднує героїв різних 
творів: гаряча відданість своїй 
Батьківщині і душевна чистота, 

. революційна пристрасність І гу
манізм, немеркнучий подвиг стар
шого покоління. Йшлося про обо
в’язок школярів, про роботу 
шкільних комсомольських органі
зацій, ЯКІ повинні бути душею 
учнівських колективів, дбати, щоб 
учні твердо оволодівали 'знання
ми, були гідними своїх батьків.

Разом з памп у розмові взяли 
участь секретар ЦК ВЛКСМ 
1. О. Куценко, голова жюрі пись

менник Л, А. Кассіль, заслужена

вчителька Білоруської РСР О. В. 
Деревозна.

В ГОСТЯХ У «комсомолки»
А іцс ми були гостями журна

лістів газет «Правда», «Комсо
мольская правда», «Учительская 
газета».

Я потрапив у ірупу, яка підаї- 
Лала редакцію , «Комсомолки». 
Нам розповідали, як. робиться ги- 
зста, як готується матеріал, про 
нелегку, але почесну працю жур
наліста.

Цікавим був виступ спортивнії, 
го оглядача газети Павли Ми- 
хальопа. Торік він побував у Мс- 
»i\ivLl0,n0DKB про Олімпіаду, про 
тріумф, який випав на долю радянських спортсменів. 7 Р

Виступила І журналістка Тстл- 
йобувГчФ<,"ОП?’ Псрша гк,,|ка* "1(а 
їіикіи. |ркт"«1 серед инлрр- 

здла ’воїн ТУТ' " Лрктиц,> - «ка- 
snowMKn ' Т " "«-справжньому 
людей її ?арактеР Радянськії к 
людей, їх. невтомну жагу робити 
лій своєї країни добро/

• * *., *
І ОСІ. ПІДІЙШОВ останній Пеі'І 

нашо,о перебування Г’тЛ.'н

Морозним ранком, з вінками жи
вих квітів, Попрямували на Крас
ну площу до Мавзолею В. І ■ Ле
ніна. Ми дали клятву продовжу- 
ппшп Ч справу> ЯКУ почав наш 
вождь і вчитель.

уЖс ОСЧ,І’- Миготіли
З'І'ки на чорному москов

ському небі. Здивовано позирали 
казковс М,СТО( «ке лежало дл- 

ЧСКО внизу. Серце стоянці билося, 
як і завжди, ритмічно. І цей ритм '■агадуши, бій Кремлівських”"\-

■ час Сімдесят юнаків і
і «іі*аТпЛ Г)рал,,ся ,,а спій прощаль- 
і ■iitoMv0 п,11!К*‘ аалпшали один 
одному автографи, д на велико- 
з,їи,^™а”ськ«мУ аркуші, ПІД ве- 
н £ -«голоском «Ми - сучаг- 
тегишх с?,?’шй написав кільки 

І'',х ^'Іп про цю незабутню 
і?/ір '»• А 'Шрнява дівчина Сусан- 

•1 з Вірменії залишила в моєму 
Иіїшл’0« 1ак,,Й яалис! «Вас здру-

М«скпа- хай повториться 
.н/,,',“ аустріч’ “ мн бУ71" справ'«• 
»іемлЛ,У',аС’,НКами- Л,и толі «УстрІ- 
«смося. як старі добрі знайомі».

Лнаї ол ІЙ СА РЖ Г. В С Б К ИII. 
■"•'УРеат II Всесоюзного огля- 
ду шкільних творів. .1
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Почесна 
грамота 
і премія— 
Новгород-

І КІБЦЯМ
ЦК ЛКСМ України і ко

легія об’єднання «Укр- 
сільгосптехніка» підбили 
підсумки 
ського 
змагання 
у минулому році, 
ціалісти загонів 
них 
лень 
республіки перевикона
ли виробничий план по 
докорінному поліпшен
ню лук і пасовищ, тера- 

Усуаанню схилів, земле
рийних роботах на спо- 

I рудженні валів, ставків 
малого зрошення.

Перше місце з вру
ченням перехідного Чер
воного прапора Ргро-

■ шової премії в розмірі 
400 карбованців присуд-

. жене комсомольсько-
■ молодіжному загону 

Войтовецького відділен
ня «Сільгосптехніка» Во-

! лочиського району 
: Хмельницької області, 
і План механізованих ро- 
; біт тут виконано на 114
■ процентів, у тому числі 
І вапнування кислих грун- 
' тів — на 131 процент,

видобутку торфу на доб- 
; рива — майже в два 

рази. ' ‘ ,
Перехідного вимпела і 

грошової премії в роз- 
; мірі 300 карбованців 
І удостоєний за друге міс

це механізований загін 
ІБершадського районного
* об'єднання «Сільгосптех- 
! нІка» Вінницької області.
• Почесною грамотою ЦК 

ЛКСМ України і грошо-
: вою премією в розмірі 

200 карбованців наго
роджені механізовані за
гони об'єднань «Сіль
госптехніка»: Бахчиса
райський — Кримської, 
Чигиринський — Чер
каської,— Решетилів- 
ський — Полтавської, 
Новгородківський — Кі
ровоградської і Креме
нецький — Тернопіль
ської областей. Крім то
го, Почесними грамота
ми ЦК ЛКСМУ відзначе
но ударну роботу вели
кої групи комсомоль
сько-молодіжних механі
зованих загонів,

і Вирішено продовжити 
соціалістичне змагання в 
1969 році. Комсомоль
сько-молодіжні і всі ме
ханізовані загони, інже
нерно-технічні працівни
ки та інші спеціалісти, 
що обслуговують район- 

Д^ні об’єднання і відділен
ня «Сільгосптехн і к а», 
прагнуть новими успіха
ми зустріти 100-річчя з 
дня народження В. 1. Ле
ніна.

І
І

ї

**.

республікан- 
соціалістичного 

механізаторів 
Спе- 

рвйон- 
об’єднань та відді- 

«Сільгосптехніки»

(РАТАУ),

Є ФЕЙЛЕТОН

Івась та
Червона

Наш суботній гість
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИЇХАВ ПРА

ЦЮВАТИ В НАШУ ОБЛАСТЬ. СКОРО ЙОГО ПЕРЕВЕ
ЛИ ДО ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ, В НЕЙРОХІРУРГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ. ЯКЕ ЩОЙНО ВІДКРИЛИ. ЦЕ БУЛ(» 
В ШІСТДЕСЯТОМУ. ТЕПЕР НА ЙОГО РАХУНКУ 
БІЛЬШЕ ТРЬОХСОТ ОПЕРАЦІЙ.

ОРДИНАТОР НЕЙРОХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
МИХАЙЛО ОМЕЛЯНОВИЧ ЦИМБАЛ СЬОГОДНІ НАШ 
ГІСТЬ.
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РЕПОРТАЖ З' ПОБУЖЖЯ
Арматура сонячних променів жужмом 

падає на ажурні стріли висотних кранів.
У такий час на будівельному об’єкті 

Побузького нікелевого заводу ранок ви
шиває на снігу мереживо людських слі
дів. У прокуреній інструменгалці мон- 
тажників-внсотників бригади Михайла 
Угольникова весело сміється електрична 
лампочка, вихоплюючи з пітьми розпаші
лі молоді обличчя господарів. Висотни
ки, жартуючи, затягують монтажні поя
си, одягають захисні каски і виходять на 
голубе морозне повітря.

Хлопців кличе висота.
Спалахує синій вогник автогена в ру

ках Івана Касяненка. Метрів за сорок 
над землею кріплять металеві балки бра
ти Юрко та Сашко Кабанови. Побужжя 
все — як на долоні. Добре видно просто
рі засніжені вулиці, центр селища, де пе
ред Будинком культури височить пам'ят
ник В. І. Леніну.

День набирає-висоту. На його крилі 
пливуть до обрію молоді монтажники з 
обвітреними лицями і важкими дужими 
руками...

А обід сьогодні незвичайний. Під час 
перерви біля інструмеиталки галасливе 
товариство оточило Івана Касяненка.

— Увага! — стрельнув у бік своїх дру
гів Сашко Кабанов. — Іван, скільки тобі 
сьогодні стукнуло?

— Тридцять два.
— Отже, 

неп злетіти під хмари.
«Бригада у нас невелика, — говорить 

бригадир, — переважно — молодь. Та цс 
і не дивно, якщо врахувати нашу профе
сію».

Михайло Угольников характерним ру
хом поправляє шапку і продовжує: 
«Хлопці бойові, товариські. У кожного з 
них є своя ціль — висота у житті. На
приклад, у Дмитра Любенка вона крута 
і важка. Нещодавно він закінчив остан
ній курс вечірнього філіалу Верхньо
дніпровського металургійного технікуму. 
А Толя Пнроженко ще навчається...»

Сьогодні бригада не в повному складі. 
Немає Анатолія Пнроженка: у нього се
сія.

Вітер шарудить за металевими стіна
ми тісної інструмеиталки. Спекою дихає 
«буржуйка». Монтажники забігли на 
кілька хвилин — погрітись і перекурити.

Пригадую, —- озивається ланковий

тридцять два рази ти пови-

переважно — молодь. Та цс

Юрко Кабанов, —- яг; ми вперше прийш
ли сюди. Степ гудів від пустоти і тиші.

— А зараз тут лунає ціла симфонія,— 
вставляє Борис Балашок, — і бульдозе
ри, і самоскиди, і крани...

— Ми, здається, теж граємо не остан
ню скрипку, — посміхається бригадир.

Вечір пройшовсь по будові, покликав 
хлопців.

Поспішати в кожного є причина. Юрко 
Кабанов крокує додому, де на молодого 
батька чекають Іра та Оленка. По доро
зі він обов’язково забіжить у магазин, 
щоб принести донькам цукерок «від 
зайця».

Його брат Сашко теж поспішає. Йо
го теж хтось виглядає. А хто? «Ну, це 
вже секрет», — примружується Сашко 
Кабанов і прискорює ходу.

Поважно ступає лише Іван Касянепко. 
Може, від того, що він іменинник, а мо
же, тому, що Іван — переконаний «хо
лостяк».

День, який ми провели в бригаді 
М. Угольникова, погасив багряний обрій 
і пішов на спочинок. Ми від’їжджали із 
Побужжя. В уяві стояли кремезні поста
ті монтажннків-вясотників. І чомусь зга
дувались слова їхнього бригадира про 

ціль — висоту у житті. 
Гак, ця «висота» в кож
ного різна. В одного во
на не вище розмальова
ної стелі затишної ко
мунальної кімнати, в 
іншого — не вище кабі
нетного столу. А в хлоп
ців бригади Михайла 
Угольникова ця «висо
та» вимірюється висо
тою неба, сміливістю і 
нелегкою працею.

В. ВАСИЛЬЧЕНКО.
На знімках: ланка Юрія 

Кабанова (вгорі): у Анато
лія скоро екзамен; іменин
ника — під хмари. 
Фото С. КУКУРУДЗИ.

Голованівський район.

Шапочка
Якби Івась не навчився чи

тати, можливо, Й не було б 
цієї історії. Та факти — річ 
уперти, коли навчився, то на
вчився, Тут вже діватися ні
куди. Особливії вподобляг. 
Івась казки, а про Червону 
Шапочку знав, навіть, на
пам’ять.

Тож коли вийшли вони з ма
мою в місто, Івась і прочитан: 
«Червона Шапочка». Ухопився 
за руку та Іі тягне: зайдемо І 
кран.

— Там черга, мабуть... — 
спробувала протестувати мама.

Та Івася не проведеш. Від
разу на очах сльози і:

— Мп-а. їсти!
Ледь зайшли, Івась до ма

тері:
— А чому на тітоньці не чер

вона шапочка?
— Бо цс офіціантка.
- А де ж Вовк?
— Гам! — сказав вусатий 

дядько, вдаючи Вовка.
З’їсть чи не з’їсть Вовк 

Червону Шапочку? Івась заці
кавлено глянув на дядька, а 
той, по-дружньому підморгую
чи, налягав на котлету.

Сподобалось Івасеві в дитя
чому кафе. Всі йому посмі
хаються, всі виявляють увагу, 
Ось тільки мама чомусь по
хмурніє. Здогадався Івась, що 
то вона підшукує очима віль
но місце за столиком. А йото 
немає. Дяді й тьоті, посмі
хаючись, сиділи незворушно...

І тут трапилося, як і в Іва
севих казках, коли з’являє
ться добра фея, і псі хитро 
сплетені ситуації розплутує 
помахом хусточки. Тільки «е 
була не Фея, а старша офі
ціантка дитячого кафе «Чер
вона Шапочка» Вали Юр- 
ченко. д

— Звільніть, будь ласка,.

місце для дні инн, — зверну
лася фея до веселих тіточок. 

Тіточки посміхатися переста
ли. А одна так навіть серди
тою стала.

— А ви знаєте, хто я? — 
відповіла.

Іиась знав, що пін — Івась. 
Мабуть, тіточка хоче позна- 
йомит ися,

—• Клавдія Федосіївна Бон
дар! — і справді сказала ноп.і.

— Івась... — простягнув ру
ку, як І вчила мама.

— Директор магазину «Ди
тячий світ», — глипнула на 
хлопчика.’

Клавдія Федосіївна, мабуть, 
остаточно вирішила зіграти 
роль Вовка. Тільки їсти хоті
ла не Івася, а, як І годиться, 
Червону Шапочку.

— З роботи зніму! — по
обіцяла.

Того, що було потім, Івасі, 
вже не бачив. У мами не ви
стачило терпіння, і вона по
тягла його геть,

А було таке. Червона Ша
почка злякалася ~.,_- 
■»-„ і попросила пробаченії». 
Та Клавдія Федосіївна не за
спокоїлась і подзвонила ди
ректору ресторану «Україна* 

•а : • •« І ’! Т’і ’і ’.і

(дитяче кафе — його філія) 
М. В. Черечанському:

— Колеги ми, чи не колеги?
— Колеги.
— То покарай Валентину 

Юрченко.
На протилежність директо

ру «Дитячого світу». Миколі 
Васильовичу роль Вовка не 
до вподоби. Та й як її грати, 
коли напевне знає, що в ди
тячому кафе в першу чергу 
обслуговуються діти. Він об
межився усним попереджек- 
ним.

На цьому розповідь про 
«Червону Шапочку* можна б 
і закінчити, ньбн випадок був 
єдиним, якби 4 зараз не про
стоювали Івасі в чеканні віль
ного місця. На свідомість від
відувачів, як бачимо, уповати 
не доводиться. Більшість з 
них поспішають і, вс.упепеч 
власному сумлінню, залишаю
ться на місцях, хоч поруч- 
стоять діти. Дитяче кафе маг 
належати дітям. З цим по
годжується і директор ресто
рану «Україна» М. В, Чере- 
чіиіськніі. Але поки що ліпне 
погоджується...

В. ШАРІЙ.
аг ‘Кіровоград. а

Мозок
і скальпель
Признатися відверто, 

перші кроки в нейрохірур
гії були для мене несподі
ваними. Та й дивуватися 
було чому: за весь час на
вчання е інституті та за 
коротку практику я не мав 
великого уявлення про 
справжню нейрохірургію.

Що ж таке нейрохірур
гія, чим займається вона? 
Як самостійна галузь ме
дицини, вона ще дуже мо

лода. їй нараховується 
всього п'ятдесят років. 
Але своїм корінням вона 
сягає в сиву давнину. Ще 
24 століття тому Гіппократ 
присвятив їй один із томів 
своїх праць. Нейрохірур
гія займається лікуванням 
хворих з пухлинами голов
ного і спинного мозку, по
шкодженнями центральної 
та периферичної нервової 
системи. Це одна з най
складніших галузей меди
цини: по-перше, вона зай
мається лікуванням дуже 
важкої категорії хворих, 
по-друге, майже всі опе
ративні втручання, до яких 
ми вдаємося, — складні, 
до того ж нетипові, кожне 
неповторне, оригінальне.

Нейрохірургія значно 
більше, ніж будь-яка га
лузь медицини, потребує 
великої напруженої уваги, 
тонкої майстерності і по
стійного вдосконалення з 
теорії І практики.

Відчув я це, потрапивши 
в колектив обласної лі
карні, де працювали вже 
досвідчені 
завідуючий 
Володимир 
Яровий та ординатор Ана
толій Антонович Бугрій. 
Мені не пощастило пра
цювати з їх учителем — 
талановитим нейрохірур
гом, кандидатом медичних 
наук Григорієм Дмитрови
чем Назаровим. Та ті тра
диції, які він зумів при
щепити своїм послідовни
кам, відчуваю майже що
денно.

Наше відділення єдине 
з області. Тому часто до
водиться виїздити в район
ні лікарні, оперувати хво
рих зі складними пошкод
женнями черепа та хреб
та. Досить назвати таку 
цифру; лише за два остан
ні роки — триста терміно
вих виїздів і вильотів, 
прооперовано майже 180 
хворих. Цифри, як 
жуть, завжди сухі, але 
кожною з них стоїть люд
ське Життя. І ЯК приємно, 
коли зустрічаєш зовсім 
здорову людину, яка не 
так давно перед твоїми 
очима була на грані смер
ті. Повернені до життя 
хворі —- це наша гордість, 
наше велике моральне за
доволення. Проходять ро
ки, а ми їх пам'ятаємо.

Якось до нашої лікарні 
у важкому стані 
десятикласницю Люду Л. 
з Новоукраїнки. “ 
розбив дівчину саме пе
ред екзаменами на атестат 
зрілос,У? Важка хвороба не 
дала їй закінчити десять 
класів з медаллю, бо Лю
да добре вчилась. Діагноз 
грізний — велика пухлина 
спинного мозку в грудно
му відділі. Успішно прове
дена операція повернула 
Люду до життя. Зараз во
на студентка першого кур-L-

су медінституту лікуваль
ного факультету. Можли
во, саме після операції і 
вирішила Люда присвяти
ти своє життя медицині.

А ось іще цікавий ви
падок. Літня жінка Мар- 
фа Д. з Дереївки захворі
ла. В лікарні їй встановили 
діагноз — пухлина правої 
легені. Успішна операція, 
зроблена Василем Фоіси- 
чем Савченком, припинила 
її страждання. Та через 
шість місяців сталось не
сподіване — почала рости 
пухлина мозку. В ході 
операції довелось здиву
ватись — величезна доб
роякісна пухлина вразила 
своїми розмірами. Не
вдовзі минув параліч, по
вернулась свідомість. Бу
ло це п’ять років тому. А 
зараз наша пацієнтка — 
весела, життєрадісна жін
ка, працює по господар
ству. Таких прикладів без
ліч.

.Нейрохірургії належить 
майбутнє. За порівняно 
короткий строк вона внес
ла багато нового і часом 
несподіваного о лікування 
важких захворювань. Так, 
до недавнього часу епі
лепсія (падуча, як кажуть 
е народі) дуже важко під
давалась лікуванню кон
сервативним (без опера
тивного втручання) метс- 

А тепер її успішно 
хірургічним спо-

нейрохірурги: 
відділенням 
Купріянович

та

ка- 
за

привезли

Параліч

дом, 
лікують 
собом.

...Жителька Кіровограда 
Євдокія Л. з 1947 року 
страждала важкими при» 
ступами епілепсії. Іноді 
кількість їх доходила до 
тридцяти на добу. Нічим 
не могли допомогти жінці. 
Запропонували операцію. 
І ось з грудня 1964 року 
Євдокія Л, почуває себе 
добре. Вона назавжди за
була, що таке приступи; 
ходить в кіно, читає книж
ки, чого раніше не могла 
робити. Повноцінне життя 
вернулось жінці.

Новиною є хірургічне 
лікування крововиливів у 
мозок. Правда, смертність 
і після операції велика. 
Але якщо із десяти хво
рих вдається врятувати 
життя трьом - чотирьом— 
це вже перемога.

До нас доставили в 
безнадійному стані Ган
ну К. з Онуфріївського 
району. Діагноз — крово
вилив у мозок. Термінова 
операція — і з мозку ви- І 
далили близько двохсот 
грамів запеченої крові. 
Після операції хвора по
чала одужувати: віднови
лись рухи в паралізованій 
руці і нозі, жінка стала хо
дити, розуміти мову, роз
мовляти. Зараз почуває 
себе добре, працює по 
господарству.

Мозок — свята святих 
людського організму. То
му нейрохірургія, як га
лузь медицини, що при- 

г четна до лікування хворих 
з пухлинами мозку та по
шкодженнями нервової 
системи, несе велику і по
чесну місію перед людь
ми.

М. ЦИМБАЛ, 
ординатор нейрохірур
гічного відділення об
ласної лікарні, 
м, Кіровоград.



стор. »Молодий комунар“
.і

- 1 лютого 1969 року

Що обіцяє людяні космос’ 
Чому виникла проблема кос
мосу? Для чого запускають 
дослідницькі ракети, штучні 
супутники, міжпланетні авто
матичні станції і пілотовані 
кораблі? Може, це плід пус
тих мрій, зайва поспішність? 
ІЦо дає, хоча б у загальних 
рисах, вирішення проблеми 
польоту до інших світів? Чи 
будуть зусилля, затрачені 
людством на шляху -до цієї 
мети, виправдані кінцевими 
результатами?

Ці питання хвилюють сьо
годні всіх. їх задають не тіль
ки люди, охоплені гострою ці
кавістю до майбутнього кос
монавтики, але й скептики, 
що вважають науково-техніч
ний підхід до проблеми пе
редчасним, ті, хто дивується, 
чому людина прагне покинути 

. Землю.
Як відповісти на ці питання? 

Сьогодні кожному ясно, що 
дослідження безмежних кос
мічних просторів — проблема 
складна. її успішне вирішен
ня зв’язане з розвитком кос- 
М'ЧНОЇ техніки, вибором мето
дології, особливостями орга
нізації і проведення основних 
льотних експериментів.

,, Древні недарма називали 
“'тернистий шлях людського 

розвитку дорогою до зірок. 
Розвідка неба і космосу стала 
змістом людського прогресу 
XX століття. Проникнення в 
таємниці Всесвіту, оволодіння 
небаченими джерелами енер
гії, освоєння інших планет 
відкриває такі перспективи, 
про які люди не сміли й 
мріяти.

Існує багато практичних 
міркувань на користь дослід
жень космосу. Тим, хто хоче

ч.---------------- ---------  

одержати.точну відповідь, ска
жемо коротко: унікальні «ре
сурси» цього нового світу 
більш ніж компенсують всі 
витрати.

Дослідження міжпланетно
го простору за допомогою 
найскладніших, оснащених 
різними приладами супутни
ків і ракет породжують тисячі 
нових ідей, винаходів і техно
логічних удосконалень, багато 
з яких знаходять практичне 
застосування у нашому по
всякденному житті. «Продук
ти» космічної технології вико
ристовуються в медицині і 
промисловості, будівництві і 
на транспорті.

Ми з великою увагою слід
куємо за пілотованими косміч
ними кораблями (що цілком 
природно), але величезну час
тину корисної інформації при
носять нам і безпілотні до
слідники космосу. У технічно
му плані дані, одержані пер
шими автоматичними розвід
никами, уже змінили те 
уявлення, котре ми мали про 
наш світ. Супутники, зокре
ма, дозволили уточнити фор
му і виміряти радіус нашої 
планети, з великою точністю 
встановити відстані між кон
тинентами. Ми довідалися, що 
паша планета щоденно втра
чає майже сто тонн водню в 
результаті випарову в а п н я 
океанів і морів, що метеорити 
приносять нам тисячі тонн за
ліза. Вченим довелося пере
глянути багато уявлень про 
те, що відбувається в океані 
Всесвіту і в глибинах мантії 
нашої Землі.

Посланці людини в космос 
створили передумови для ство
рення всесвітньої мстсороло- 

гії. Якщо наземні обсервато
рі” можуть фіксувати лише 
місцеві і скороминущі зміни 
погоди, го апаратура, виведе
на на космічні орбіти, може 
дати нам загальну картину 
кліматичних явищ, зібрать 
відомості про утворення і рух 
хмар, про радіаційний баланс 
системи Земля — атмосфера, 
про зміни снігового і крижа
ного покриву, про зміщення 
повітряних мас і утворення 
циклонів. Гз космосу до нас 
приходять попередження про 
смертоносні тайфуни, капризи 
погоди та інші небезпеки.

Але все це — тільки перші 
кроки. Навчившись узнавати 
погоду, ми кінець кінцем на
вчимося і контролювати її. 
Володіючи «машиною пого
ди», людина зможе направля
ти дощ у сухі райони, знищу
вати туман, попереджувати 
тайфуни. Знаючи точний 
прогноз погоди, можна буде 
вирішувати, які культури слід 
саднги і коли приступати до 
збору врожаю.

Не ппключено, що супутники 
зп’язку зможуть «розносити» 
посилки I листи, використо
вуючи космос, як повий пош
товий маршрут. їх можна бу
де використати для детально
го вивчення світового океану, 
його течій, обмілин, виправ
лення і уточнення географіч
них карт. Штучні супутники 
допоможуть вивчити розподі
лення мас у земній корі. А ці 
знання — ключ до розгадки 
таємниць будови Землі і вико
ристання її природних ба
гатств.

Михайло РЕБРОВ, * 
інженер.
(АПН).

ГАВАЇ. Таїті, свято Нептуна на екваторі, зорі південного неба — Вега, Нат, Капелла, 
Альціона. Кого не хвилюють ці слева, та ще в молодості! Та море — це не тільки краси

ві слова. Це зірпі і сильні друзі і туга за Батьківщиною, це життя пряме і суворе. Яке 
воно, це життя, пізнав наш земляк Леонід Тендюк

Народився він 1931 року в с. Володимирівні Кіровоградського району. У 1951 році закінчив 
Велпковнсківську середню школу і вступив до Харківського університету, потім вчився па 
факультеті ■ журні лістики Київського університету, працював кореспондентом «Молоді 
України».

У 1962 році поїхав у відрядження на Далекий Схід І, зачарований цим краєм, не міг по
вернутися нзззд. Багато подорожував, писав. І ось автор поетичної збірки, епіграфом до 
якої взяв пушкінські слова «Поля! Я предан вам душой», ьндае цікаву, захоплюючу книгу- 
щоденних «Одіссея східних морів».

Я — степовик. ,
Та б'ється змалку
Морська стихія у душі. —

цими словами кінчає він езою «Одіссею».
Л. Теидюк плавав матросом і на науково-дослідному судні «10. М. ШскальськнЙ». Ця по

дорож дала нову книгу «Шукачі тайфунів».
Сьогодні ми починаємо друкувати уривки а нової книги Леоніда Тсндюка, яка незабаром 

вийде в одному з київських видавництв.

Скажи ж мені: чи не кращий 
той час, коли ми були молодіі 
блукали в морях?

Джозеф КОНРАД,

«витязь» 
виходить 
В ОКЕАН

У бухті — десятки кораблів. Тепер, коли над 
океаном занотували осінні циклопи, суденця 
ті в запішннх гаванях шукають надійної сто
янки. 1 лише наш «Витязь», як непокірний 
блуяач-альбатрос, вирушає назустріч бурі.

Здрастуй, океане, — голуба, розгойдана ко
лиско! А втім голубою її не назвеш: скільки 
сягає око, біліють вали-горн па її темно-сірій 
ковдрі. Хвилі — на палубах, забризкують на
віть капітанський місток. Океан розгніваний. 
І свою лють ьганяе па мореходцях. Хсч ’ 
дають солону кету, а баталер відпускає кож
ному по банці огірків, все ж апетит зник, І до 
їдальні ніхто не навідується. З’явилися перші 
жертви морської хвороби.

— 0-ох! — доноситься з каюти. Це наш 
новачок, океанолог.

—••Висадіть мене де-небудь! — виснажений 
штормом, прохає він.

— Де ж тебе висадити, якщо навколо без
людні острови?

— Висадіть хоч на безлюдний острів’.
Штормить о як штормить! Гори води пере

кочуються через палубу. Я теж пластом лежу 
в каюті. Злими демонами витають пал! мною 
якісь тіьі. То корабельні дотепники Марченко 
І Заєць. З ними я до обіду п трюмі вичерпу
вав воду, переставляв ящики з тропічним ви» 
пом. І вони тепер нагадують мені, що там, 
мовляв, чекає робота. Але мені не підвестися.

Марченко: Сьогодні третій день, як він 
не їсть.

Заєць: А людина може жити без їжі оди
надцять діб.
Марченко: Отже, Левкові залишилося 

ще вісім днів. Чуєш, жмурик, збирай свої ма
натки на той світ! (Сіпає мене за ногу, тягне 
з лави).

Заєць: А навіщо йому збиратися — ми 
самі поховаємо. До ніг прив’яжемо колісник 
або якір — І у воду. На карті місце те позна
чимо хрестиком.

Марченко: А некролог поч
немо так: «Нарешті, смерть вихо
пила з наших лая ще одного муж
нього приборкувача океану...»

— Заєць, і тн, Марченко, і всі 
ви! — кричу я. Ідіть ви під три 
чорти! Мені й без вас дихати важ
ко.

Увійшов боцман, і забрав цю 
демонічну братію, а мені наказав 
лягти і на роботу сьогодні не ви
ходити.

Так ми пливемо.
Треба мати неабияку спритність, 

щоб утриматися на ногах: палу, 
ба — ходором. І все ж учені, чле
ни експедиції, від наміченого пла
ну пе відступають: через певний 
проміжок часу зупиняємося, суд
но лягає носом до хвилі, океаноло
ги випускають за борт батометри, 
прилади-вертушки.

Але щоразу океан приносить нам сюрпризи. 
Не встиг я влягтися перепочити, ян до ка

юти влетів боцман.
— Вставай! — пробасив. — Шторм наробив 

халепи. У малярці все догори ногами.
Нашвидкоруч одягнувшись, вискакую на па

лубу. Що за картина! Сурик змішався з бі
лилом, шарова фарба з черню, блакитна з 
чорною — воїстину багатюща палітра! А за 
кілька хвилин ми з Марченком уже теж з ніг 
до голови в цих мастилах.

Тут як тут, де не візьмись, і старпом. Огля
нув нас критично. Підкликав боцмана:

— Востаннє попереджаю, щоб люди у тебе 
не ходили замазюренимн, як сажотруси!

Люзн — це Марченко і я.
А потім трохи рнпсгоднлося. Вітер влігся. 

Небо прояснилося.
— Ну, старий, — вбіг до мене енпоптик. — 

Гарантую тобі класну погоду, принаймні па 
кілька днів.

— Колю, — вислухавши його натхненну ти
раду, ледве подаю голос. — Подібне я вже 
чув перед Японією.

— Ні, тн зрозумій!.. — і він почав розпові
дати щось довго і незрозуміле про циклон, 
про алеутський мінімум і гаванський макси

мум — всі ті синоптичні премудрості, що ДЛЯ 
мене як китайська грамота.

Цим його циклонам я не дуже-то вірю, а ог 
обличчя Миколине — вірний барометр: щоки 
порожевіли, зникла смертельна блідість. І 
увесь він став якийсь рухливіший, сповнений 
життя. Отже, справи йдуть, здається, на 
краще.

Уже кілька днів навколо ні душі: ми знахо
димося серед пустельних просторів Тихого 
океану — навіть чайки давно відстали, одні 
альбатроси чорними блискавками невідступно 
шугають угорі, та шторм розправляє свої хижі 
крила.

Дороги океану. Які вони грізні! В рейс ві
дібрали найвнтриьаліших і небагатьох — 
всього сто двадцять чоловік. А з якою заздріс
тю дивилися на вас ті, хто споряджав судно!

— Великому кораблю — велике плавання, — 
говорили вони. — Навіть од ваших замазюре- 
иих роб віє вітрами далеких доріг.

О, що б сказали ви, побачивши, як нас ви
мучує шторм!

Десь зосталися скелясті береги Японії, десь 
там і ти, рідний берег...

(Далі буде).

СПОРТе СПОРТ

Наісильніші хокеїсти „Факела“
Дев* яносто юних хокеїстів шести домоуправлінь 

Кіровограда закінчили 29 січня останні поєдинки на 
льодовому майданчику. Після тижневих змагань вияв
лено найсильнішу команду, яка і стала володарем 
почесного призу «Золота шайба». Це — «Факел» (Ле- 
леиівське будиниоуправління). На другому місці хо
кеїсти «Шторму» (комунально-експлуатаційна части
на ШВЛП), на третьому — спортсмени «Юпітера» 
(будиниоуправління № 7).

В. ШІГІН, 
інструктор обласного комітету по фізкуль
турі і спорту.

УСПІХ КРЕМГЕСІВЦІВ
В Олександрії закінчилася першість обласної ради 

ДСТ «Авангард» з волейбола. В змаганнях взяли 
участь чоловічі і жіночі команди Олександрії, Крем- 
геса, кіровоградського спортивного клубу «Зірка», 
Кіровоградського машинобудівного технікуму.

Найбільший успіх здобули спортсмени Кремгеса. 
Обидві команди — чоловіча й жіноча —• міста над 
Дніпром здобули перемоги над всіма суперниками. %

Т. МИХАЙЛЕВИЧ,
інструктор обласної Ради ДСТ «Авангард».

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 2 лютого.. Перша 
прогрзмч. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Теленовпви. (М). 9.30 — Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — «Музичний кіоск». (М). 
10.30 — Інтербачення. .«Фортеця 
па СІверському озері». Телена
рис. (М). 11.00 — Для юнацтва. 
«Шукачі». Телсклуб. (М). 11.50 
— Наша афіша. (К). 11.55 —
Мультфільм. (К). 12.15 — До 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна. «Скульптор В. Мухін». 
(Луганськ). 12.45 — «ТЕК-69». 
(К). 13.15 — «Гарантуємо усміш
ку»- (К). 13.55 — Програма пе
редач. (К). 14.00 — Передача
для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (Ташкент). 14.30 — «Ду
дарик». Передача для дітей. 
(К). 15.00 — Художній фільм. 
(К). 16.30 — «В серці народно
му». Музична передача. (К). 
17.00 — Програма передач. (К). 
17.05 — «Вулиця, повна неспо
діванок». (К). 17.25 — Реклама. 
(К). 17.30 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 20.00.— 
Літературний театр. «В редак
цію не повернулися». (М). 21.00
— «Сім днів». Міжнародний 
огляд. .(М), 21.45 — «Камертон 
доброго настрою». (Львів). 22.15
— Телефільм. (К). 22.45 — Пер
шість світу, а, швидкісного бігу 
на ковзанах, жінки. (Гренобль).

£ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, ; 2 лютого. 9.00 — 

Гімнастика для діісй. (М). 9.15 
— Телевізійні новини. (М). 9.39 
—’ вВудвльннк». (М). . 10.00 =

«Музичний кіоск». (М). 10.30 — 
•«Фортеця па СІверському озе
рі». (М). 11.00 — Концерт ан
самблю Одеського військового 
округу. 11.55 — Мультиплікацій
ний фільм «Чуня». (К). 12.15 — 
До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. «Скульптор В. Му
хін». (Луганськ). 12.45 — «ТЕК- 
69». (К). 13.15 — «Гарантуємо
усмішку». (К). 14.00 — Для
воїнів Радянської Армії 1 Фло
ту. (Ташкеїп). 14.30 — Для ді
тей. «Дударик». (К). 15.00 — 
Художній фільм '«Удар, піе 
ударі». (К). 16.30 — «В серці
народному». Музична передача. 
(К). 17.05 — «Вулиця, повна не
сподіванок». (К). '17.30 — Про
грама кольорового, телебачення. 
'«Клуб кіномандрівннків». (М). 
20.03 — Літературний театр «До 
редакції не повернувся». (М). 
21.09 — «Сім днів». Міжнародна 
програма. (М). 21:45 — «Камер
тон доброго настрою». (Львів). 
22.15 — Телевізійний фільм «ІІз 
дачі». (К). 23.00 —' Першість 
світу а швидкісного бігу н» 
ковзанах. (Гренобль).

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА 
ВІДПОВІДЬ

«Дорога редакція! Ми, жителі села Розливи .П. Снвояіиь, 
Є. Смирпов, Ф. Стовповий, працюємо па Ново.миргородськомт’ 
шкіряному заводі кочегарами, але умови праці дуже погані. 
Вугілля складене далеко від котельної, змерзлося. Доки наби
раємо його, котлі: залишаються без догляду. Та й це не все. 
Спітнілі, ми вибігаємо на мороз. Де ж охорона праці на шкі
ряному заводі?»

Редакція звернулася до виконкому Новомиргородської район
ної Ради депутатів трудящих з проханням допомогти робітни
кам. Як повідомив нам заступник голови виконкому тов. Ко
валь, для поліпшенпя умов праці робітників котельної біля при
міщення створено місячний запас вугілля. Крім того, 
адміністрацію ваводу зобов’язано створювати добовий запис 
вугілля безпосередньо в котельній.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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