
РОЗМОВА ПРО ХЛІБ

нПРОЛЕТАРІ ВСІХ 'ЧА' ЄДНАЙТЕСЯ!

ЦК ЛКСМУ
I

заслуженим ав-ком-

— молодець! Торів. пере-

МВ

вручили 
конкурсу 
«Ударник

РЕПОРТАЖ
З ЗАВОДСЬКИХ ЗМАГАНЬ 
НА КРАЩОГО МОЛОДОГО 
ТОКАРЯ.

на комсо- 
Вони при- 
колективи 

, принци-

промовці > ово- 
дні всенародної 
100-річчя з дня 

Леніна, ко- 
комсомолу, первинні

Терещенко, секретар 
організації заеоду,

орган кіровоградського обкому лиску

Рік видання X 
№ ЮЗ (1115).

28 СЕРПНЯ 1969 РОКУ 
Ціна 2 коп.

Секретаріат обкому КГІ України затвердив тематику про
ведення прес-конференцій для працівників преси, радіо і те
лебачення на ]969 рік. Найближчим часом перед журна
лістами області мають виступити партійні і радянські пра
цівники, спеціалісти сільського господарства.

Минулого понеділка з журналістами зустрівся перший секре
тар обкому КП України М. М. Кобильчак, Він розповів про 
завдання партійних організацій області в боротьбі за завер
шення сільськогосподарських робіт, підготовку громадського 
тваринництва до зими. Значну частину свого виступу на прес- 
конференції М. М. Кобильчак відвів, зокрема, тому як хлібо
роби області боролися за високий урожай, за успішне вико
нання плану продажу хліба державі.

м. М. Кобильчак відповів також на численні запитання 
журналістів обласних та районних газет, радіо I телебачення.

В роботі прес-конференції взяли участь секретар обкому 
КП України Н. П. Сухарсвська, заступник голови облвикон
кому М. I. Куроп’ятник, завідуючий сільгоспвідділом обкому 
КП України Ф. П. Дзядух, начальник обласного управління 
сільського господарства В. С. Клюй, голова обласної о об’єд
нання «Сільгосптехніка» С. П. Степанов.

Комуністична партія, викону
ючи заповіти великого Леніна, 
постійно дбас про підвищення 
політичної і виробничої актив
ності молоді в боротьбі за пе
ремогу комунізму. Важливу 
роль в справі ідейного загар
тування і політичного вихован
ня юнаків і дівчат, в мобілі
зації їх зусиль на успішне ви
конання рішень XXIII з’їзду 
КПРС і XXIII з’їзду КП Украї
ни належить комсомолові, йо
го активу. Від політичної зрі
лості, діловитості, ініціативи 
і творчого неспокою кадрів у 
значній мірі залежить успіх ро
боти комсомольських організа
цій.

Про стан і заходи по даль
шому поліпшенню роботи ко
мітетів комсомолу по добору, 
розстановці і вихованню
сомольських кадрів йшла діло
ва розмова на черговому Пле
нумі ЦК ЛКСМ України, який 
відбувся вчора, 27 серпня. До
повідь у цьому питанні зробив 
перший секретар ЦК ЛКСМУ 
О. С. Капто.

В доповіді і виступах під
креслювалось, що в роботі з 
кадрами, як і в ухій. своїй ді
яльності, комсомол України ді
стає постійну допомогу і під
тримку з боку партійних орга
нізацій. Керуючись ленінськи
ми принципами добору, роз
становки і виховання кадрів, 
спілка молоді України висуну-

ла до керівництва первинними, 
районними, міськими і облас
ними організаціями великий 
загін ідейно загартованих, 
енергійних працівників. За ос
танні роки майже вдвічі зрос
ла кількість молодих комуніс
тів, які прийшли I 
мольську роботу. І 
несли в молодіжні 
партійну діловитість, 
повість, почуття нового, досвід 
ідейно-виховної, політичної 
та організаторської роботи.

На пленумі відзначалось, що 
до складу комітетів комсомо
лу стали сміливіше висувати 
спеціалістів народного госпо
дарства, новаторів виробни
цтва, які люблять громадську 
роботу, добре зарекомендува
ли себе серед молоді, корис
туються у неї 
торитетом.

Доповідач і 
риди, що в 
підготовки до 
народження В. І. 
мітети 
комсомольські організації ви
ступають ініціаторами бага
тьох патріотичних починань. 
Вони очолюють соціалістичне 
змагання молодих трудівників 
міст і сіл за дострокове вико
нання п’ятирічки, подають ве
лику допомогу у впровадженні 
в народне господарство до
сягнень науки і техніки, в під
вищенні ефективності громад-

ського виробництва. Кращі 
' представники . молоді беруть 

активну участь у державному 
будівництві, розвитку промис
ловості, сільського господар
ства, науки і культури.

На пленумі розповідалось 
про досвід роботи ряду КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ організацій. Зо
крема на Запорізькому мото
робудівному заводі налічуєть
ся 66 первинних організацій та 
215 комсомольських груп, 
які об’єднують 4,5 тисячі чле
нів ВЛКСМ. Первинні органі
зації та групи очолюють гра
мотні, з чималим досвідом 
комсомольської роботи інже
нери, техніки, робітники. По
ловина активістів має вищу і 
середню спеціальну освіту. 
Кожен другий секретар пер
винної організацч — комуніст. 
На заводі діє школа комсо
мольського активу, в якій ре
гулярно навчається понад ти
сячу чоловік. Більшість комсо
мольців мають громадські до
ручення, виконання яких допо
магає їм набути навичок орга
нізаторської роботи.

Юнаки та дівчата підприєм- 
_хтва беруть активну участь у 

технічній-творчості, ведуть на
полегливу боротьбу за підви
щення продуктивності праці і 
зниження собівартості продук
ції, високу якість, надійність 
та довговічність виробів, готу
ють гідну зустріч ленінському

ювілею.
Позитивний досвід роботи з 

активом мають чимало коміте
тів Донецької, Запорізької, 
Волинської, Херсонської та ря
ду інших областей.

На пленумі йшлося також 
про істотні недоліки у цій 
важливій справі. Подекуди пи
танням добору, розстановки і 
виховання кадрів не приділя
ють належної уваги, підміню
ють повсякденну роботу з ак
тивістами збиранням різного 
роду анкетних даних, прове
денням численних засідань і 
нарад.

Головне в роботі з кедрами, 
вказувалось на пленумі, ідейне 
загартування комсомольських 
активістів, перевірка на прак
тиці ділових якостей людей, 
систематичний контроль за їх 
діяльністю, предметна допо
мога в оволодінні мистецтвом 
політичної і організаторської 
роботи серед МОЛОДІ.

Учасники пленуму приділили 
велику увагу питанням добо
ру, розстановки і виховання 
кадрів пропагандистів, жур
налістів, видавців, піонерво- 
жатих, працівників культурно- 
освітніх закладів та фізкуль
турних організацій.

В первинних комсомольсь
ких організаціях республіки 
починаються звіти і вибори. 
Належить обрати 62 тисячі сек
ретарів первинних, 245 тисяч 
—цехових, бригадних, відділ- 

кових, факультетських, клас
них організацій, групкомсор- 
гів, десятки тисяч членів комі
тетів та бюро ВЛКСМ. Це —

велика й копітка робота. Не
обхідно подбати, щоб до ке
рівництва комсомольськими 
організаціями прийшли най- 
достойніші, щоб з перших днів 
роботи їм подавалась ділова і 
кваліфікована допомога.

Пленум приділив велику ува
гу питанням навчання комсо
мольських працівників і акти- ' 
вістів. В республіці працюють 
дві з половиною тисячі шкіл 
комсомольського активу, доб
ре зарекомендували себе пос
тійно діючі семінари , широко , 
практикується проведення та
бірних зборів на базі турист
ських, військово-спортивних і 
піонерських таборів. Протягом 
минулого року різними форма
ми навчання було охоплено 
близько 400 тисяч комсомоль
ських працівників і активістів.

Завдання полягає в тому, 
щоб і надалі вдосконалюва
ти форми й методи навчання 
комсомольського активу.

Учасники пленуму вказува
ли, що комсомольські органі
зації республіки будуть поліп
шувати роботу з кадрами, ви
ховувати юнаків і дівчат пере
конаними і активними бійцями 
за торжество комунізму, на
давати повсякденну допомогу 
партійним організаціям в їх 
великій роботі по перетворен
ню в життя рішень XXIII з’їз
ду КПРС і XXIII з’їзду КП Ук
раїни.

На пленумі виступив член 
Політбюро, секретар ЦК КП 
України І. К. Лутак.

В обговореному питанні 
прийнято розгорнуте рішення.

11 АЦІКАВЛЕНА людина могла б поду- 
мати: сьогодні ж субота, вихідний 

день. Чому ж з четвертого цеху Агре
гатного заводу чути шум моторів?

Біля-верстата з умовним позначен
ням «четвірка» юрмляться молоді тока
рі. Неважко прочитати захоплення на 
їх обличчях. Підходжу ближче і я, вже 
знаючи, що тут працює Павло Громов. 
Злегка нахмурене від напруги чоло і 
зосередженість у всьому — у спокій
ному, націленому на об’єкт погляді, в 
швидких, але неметушливих рухах.

На подвір’ї цеху стоїть святково прибра
ний стіл, у всьому видно якусь піднесеність. 
Ще травну зібралися майстри різця Агрегат
ного. щоб провести конкурс на кращого мо
лодого токаря заводу. Урочисто пншикували- 
г.я хлопці, а праворуч від них солідне жю
рі — суворі судді майбутнього змагання, 
очолювані заступником головного інженера 
заводу Юрієм Григоровичем Хомсиком. Го
лова організаційного комітету, начальник ін
струментального цеху Максим Якович Голуб 
оголошує умови змагання. Учасникам кон
курсу вручені листи з кресленнями деталі, і 
труна рушає до цеху. Суворе дотримання 
рівності умов кожного в роботі — розігрую
ться верстати, —• і через кількахвилинну 
перерву, протягом якої випробовуються ма
шини і освоюються робочі місця, починається 
власне тс, задля • чого зібралися сюди 
молоді робітники.

У кожного з учасників — свій секун
дант, а на столі в цеху сім секундомі
рів чекають своєї роботи. І, зрозуміло, 
якщо вони боліють за своїх підопічних, 
кожному з них захотілося б якнай
швидше зупинити біг маленької стріл
ки. Та невблаганна, як і повинно бути, 
рука судді диктує їм свої умови: в по
чатку і закінченні свого розміреного 
ходу точно наслідувати потужну роботу 
верстатів.

Таким був початок. А зараз, йдучи 
просторим ,світлим цехом, придивляю
ся до роботи молодих обранців семи 
цехів заводу, короткочасно зупиняю
чись перед кожним, Находу заступник 
начальника планового відділу заводу 
Валентин Журило інформує мене про 
види показників, за якими учасники 
набиратимуть бали і одержуватимуть 
оцінки.

Знову мимоволі довше, ніж звичай
но, затримуюсь біля «четвірки» Павла 
Громова. Навіть члени жюрі не можуть 
приховати задоволеної усмішки:

— Ото працює хлопецьі

Володимир : 
комсомольської 
розповідає:

— Пашиа у нас 
мігши своїх друзів-су перників па заводі, він 
виборов перше місце в змаганнях па кращо
го токаря міста. А потім ще іі на обласному 
конкурсі мав найкращі показники і залишив 
позаду себе всіх учасників...

Можливо, Володя говорив би ще, 
говорив би багато про цю звичайну 
людину і разом з тим визнаного майст
ра, бо ж є що розказати про нього, 
та в пригасаючому гуркоті верстата су
хо й запитливо клацнув секундомір, ні
би звертаючись до Павла, мовляв, тут 
ми з тобою перші, але це ж не кінець 
змагання. А господар «четвірки» по
правив берет і неквапно повернувся до 
нас, світячи білозубою, трохи зніякові
лою посмішкою.

Одинадцять хвилин замість Двадцяти ла 
нормою! Дійсно, було за що поздоровляти 
Павла. Болільники оточили його, вітали, 
хтось вже запитував про щось. 1 він, знову 
повернувшись до верстата, пояснював...

Невдовзі після цього від другого 
верстата сяйнуло радістю обличчя

Георгія Остапенка. Перекидаючи з ру
ки в руку ще теплу деталь, він пряму
вав до столу: зупинився ще один се
кундомір. На кілька хвилин відстав 
Георгій від Павла Громова і теж пе
ревиконав норму.

ОДИН за одним кінчали роботу мо
лоді токарі, трохи втомлено посміха

лися і, любовно потримавши в руках 
свій витвір з металу, обережно, ніби 
щось скляне, клали деталь на стіл.

А в кімнаті майстра вже чекає учас
ників заступник головного технолога 
заводу Микола Якович Кондров: прий
матиме екзамен з теоретичних знань. 

Заходить Павло Громов, сідає напроти. 
Мабуть, кожному знайоме те хвилювання, 
іцо зникає тоді, коли відоме запитання. Дум
ки спрямовуються на певну, ціль, відразу 
знаходяться слова. Так було н тут. Рука 
япевнено взяла різець, що лежав на столі. 
Пояснює. ІЦе запитання, ще. Подаю йому 
свою ручку: записує формули, обчислює. 
Члени жюрі задоволені.

Поки жюрі обчислювало загальну 
кількість балів кожного з учасників, 
Павло Громов розповідає мені про свої

перші кроки в професії токаря, з не
прихованою вдячністю говорить пр© 
Володимира Довбню, його першого 
учителя. Дванадцять років тому слідку
вав старий майстер за роботою шіст
надцятирічного хлопчини, допомагав 
йому.

...Знову урочисто вишикувались мо
лоді учасники, знову члени жюрі зай
няли свої місця за столом, тільки по
гляди старших вже не суворі. Юрій 
Григорович Хоменко наголошує:

— В конкурсі молодих токарів Агрегатно
го заводу, присвяченому 109-річчю т дня 
народження нашого пожди, Володимира 
Ілліча Леніна, переміг токар четвертого це
ху Павло Громов. Не набагато відстав від 
нього, посівши друге місце, Георгій Оста
пенко.

Останні слова вже не було чути за 
схвальними вигуками, оваціями, вітан
нями. Хтось запропонував:

— Качати ПашкуІ
Двом першим «призерам» 

премії, і кожен з учасників 
був нагороджений значком 
комуністичної праці».

А. НЕЧИТАЙЛО, 
студент КДУ 

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА 
м. Кіоовогоад.



2 стор. „Молодив комунар“ 2Н серпня року

ГТ О ПОЧАТКУ зміїні залишало- 
"А ся зовсім небагато, і через 
ро.чідну котився цілий людський 
юті’:.

_  Ти. бач. — легенько нітовх- 
іула ліктем Люда Павленко, 
tci із зошитами.

І в мене, і в неї в руках теж 
»ули зошити, трохи пом яті, як і 
< інших дівчат, бо працювали над 
іимн не один вечір, гортали не 
зал в обідню перерву.

Переодягнулись — і до робочих 
місць. Па цей раз я звернула 
увагу, що Люба Іванова, наіімо* 
поданні контролер нашої,дільниці, 
поклала зошит поряд з деталями 
на столі. А потім

Лора Пашкова, 
і Валентина Зозу
ля, Валентина 
Максимова... Зди
вовано 
«1 Іевже 
чий час 
гати?" 
звично бере крон
циркуль і першу 
деталь. Зрозуміло: 
конспект відкрие 
поіім. в очікуванні 
чергової партії деталей.

Теж берусь до роботи: визна
чно якість деталей. Як трохи по
вернусь. видно велику об'яву: 
«Сьогодні — Ленінський затік».

А після зміни, сюди, в черво
ний куток, квапилися всі.

Кілька місяців тому, на цехо
вих комсомольських зборах, 
секретар комсомольського, бюро 
цеху Віктор Малявкіи запропону
вав для вивчення нй першому ета
пі заліку праць В. І Лейіиа 
«Держана і революція»? «Дитяча 
хвороба лівизни в комунізмі», 
<Щп робити?» та «Завдання Спі
лок молоді . Паша група контро
лерів механоскладального цеху 
№ 1 (21 чоловік) вибрала промо
ву В. І. Леніна на 111 з’їзді 
РКСМ. Над конспектом працюва
ли самостійно. В консультаціях 
погреби не було, бо КОМСОМОЛЬЦІ 
груші, за винятком Люби Івано
вої, 
альиу середню оедіту, 
ловнна — заочники 
Опрацювали також

подумала: 
і в робо- 

будуть- чи- 
А Лора

Всі

Паради комуністичних і робітни
чих партій світу, червневого Пле
нуму ЦК КПРС (1969 [>.), ііере- 
горпм.ти сторінки Статуту 
ВЛКСМ.

І ось сьогодні — звіт про вив
чене. про зроблене.
О А ДОВГИМ столом, вкритим 

кумачем — громадсько - по
літична комісія, що прийматиме 
залік.

— Всі свої, — полегшено гово
рить Рая Му мига.

Секретар заводського коміте
ту комсомолу Володимир Тере
щенко гортає записник. Приготу
вав олівця другий секретар міськ-

з конспектами

ги Ось недавно вона повернула 
робітниці Неї рук браковані ва
лики. Якби не помітила — всьому 
заводу ганьба. А скільки разів об
мірює кожну деталь корпусу' во- 
лопомпп Валя Максимова, поки 
виб’є своє клеймо?! Своєчасно 
попередила про брак і однієї на
шої фрезерувальниці.

Надійне клеймо і у Раї Мухіній,- 
що перевіряє одну із найскладні
ших деталей — корпус маслонасо- 
са. А люда Журавдьова — воло
дар мандату кращого молодого 
коні ролера. Взагалі, починаючи з 
травня, на дільниці різко знизив
ся процент браку. І в цьому нема-, 

ла заслуга контро
лерів.
ПСЬ ВЖЕ ЗДА- 

ЛИ залік Ва
лентина Зозхля, 
Рая Мумиса, Лю
да Климова...

Я дивлюся на 
членів комісії і ба
чу. що 
волен і:
добре. Вдивляюся 
в своїх подруг. 
Відступило хвилю
вання, у в а ж и о 

слухають відповіді товаришів. Час 
від часу відчиняються двері, 
дягь комсомольці з інших 
ниць поцікавитись успіхами 
ришів.

До столу підходить Таня 
щанська.

— Я вивчала працю Леніна 
«Що робити?».

Цю працю готувала до заліку, 
також Рая Левік. Студентки-тре
тьокурсниці, вони вибрали значно 
складніше. До них приєдналась і 
Люда Павленко, яка в цьому ро
ці поступила в Одеську консер
ваторію.

Голова громадсько-політичної 
комісії Віктор Федотович Гладкий 
вручає залікову книжку Любі 
Івановій — останньому учаснико
ві заліку, і щиро поздоровляє з 
успішною здачею першого етапу 
заліку.

Зграйкою
КУТОК.

вони за іо-
залік йде

ЛЕНІНСЬКИМ ЗАЛІК

всі мають середню та спсці- 
маіїжс по- 
інститутів, 
ма геріа.тп

кому Юрій Руднєн. Спокійною ПО
СМІЙ! кою зустрічає нас голова ко
місії, інженер цеху Віктор .Федо
тович Гладкий. Поруч нього, схи
лявшись над столом, інженер ВТК 
першого механоскладально г. о 
Іван Пилипович Копонченко вив
чає список комсомольців. Секре
тар комсомольського бюро цеху 
Віктор Малявкіи то закриває, то 
відкриває іо-м Леніна, видно теж 
хвилюється.

Першим ПІДХОДИТЬ до КОМІСІЇ 
Віктор Годлевський. Протягує за
лікову книжку, одержує питания. 
А потім розповідає про те, що 
значить вшийся комунізму.

— Пе лише по кинзі вчитися 
комунізму заповідав Ленін. — 
продовжує згодом думку Віктора 
Танк Васильєва, — а поєднувати 
теорію з практичним будівницт
вом...

/ вже Лора Пашкова розпові
дає комісії про трудові діла ком
сомольців. Про себе каже скуііо: 
«Не допускаю браку».

Скромно каже. А робота кло
пітлива, вимагає неабиякої ува*

захо
ді іль- 
това-

До-

залишав мо червоний

робітниця
м. Кіровоград.

Ji. ВЕРШИ III НА.
Агрегатного заводх.

П'ЯТИРІЧКУ РУКАМИ МОЛОДИК

НАЙВИЩА ЦИФРА—1100
У колгоспі імені Чк їлова Голова пінського району 

Нидію Суховій Ііо праву називають майстром своєї 
справи. Молода гелягпиця добилася значних успіхів 
у відгодівлі телят. Всі сорок голів молодняка щодня 
прибавляють у жирій вазі 100(1—-1100 грамів. І спер 
пе найкращі показники в артілі.

У липні телята комсомолки 11, Суховій дали 12.5 
центи‘рів приросту живої ваги. Працює Надія на 
фермі вже другий рік її заняття Гі наполегливістьп 
роботі говорять Про тс. що вона зможе ВІЯІИ ще ви
щі рубежі.

Л. ПОЛІЩУК.

РЕПОРТАЖ

ІСОЛЬОР.
НАСТРОЮ

Толя Козак ще зовсім 
маленький. Його навіть не 
видко з-за квітів, що 
розрослися біля Приютян- 
ської середньої школи. 
Квіти — це перше, що 
владає з очі на шляху 
до школи. Толя не дуже 
ще й знає, що його чекас 
у світлих класах. Він зу
пиняється біля клумб і з 
цікавістю роздивляєть
ся на білокрилих метели
ків.

— Дядю, що вони роб
лять, метелики? — запитав 
він мене.

Розповів. А потім дові
дався від нього ,що То- 
лин батько працює на 
тракторній бригаді, що 
коли Толя стане дорос
лим, теж водитиме маши
ни. А поки що! Поки що 
Толя йде на заняття під

готовчої групи до першо
го класу.

До навчального року 
залишились лічені дні. А 
в школі повний порядок. 
І це завдяки тому, :цо 
турбувались про неї про
тягом літа. Всі класи й ка
бінети наново пофарбова
ні й побілені в приємні
кольори, що дуже важ
ливо для працездатності 
учнів. Класи поповнились 
наочністю. В кабінетах 
фізики, хімії з явилось
нове приладдя. Всі стен
ди перефарбовані. Куточ
ки стінної преси розміще
но зі смаком, творчо.
— Звичайно,—розповідає 

вчитель математики Сіма
Василівна Чубар, — самим 
все це зробити було важ
ко. У нас постійний зв’я-
зок з правлінням копгос-

Важко иріійгн поел шкільний 
базар, не зупинившись тут. Че
рез кілька днів — початок уч
бового року, п студентів, школя
рів. батьків спільна турбота: 
придбати вчасно учбове при
ладдя. дошити, підручники.

Фото Ю. ЛІВАНІ НИКОВА.

ШКОЛИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

пу. Воно допомогло нам 
коштами, будівельними 
матеріалами.

І це дійсно так. Йдеш і 
не намилуєшся світлістю 
класів, коридо рів. У 
шкільній майстерні теж 
порядок. У чеканні на уч
нів стоять новенькі верста
ти. На стелажах безліч 
столярських інструмен
тів.

Потурбувались господа
рі школи, щоб добре бу
ло й тим, хто проживати
ме в шкільному інтернаті. 
Заслуга в цьому шкільних 
технічок Євдокії Куліш, 
Марії Соколової, Раїси 
Гордієнко. Це вони май
же своїми силами рекон
струювали одну з кімнат 
інтернату. Зробили її 
значно більшою.

На присадибній шкіль
ній ділянці учні виростили 
добрий урожай овочів, 
фруктів. Будуть, як ка
жуть, свої яблука і помі
дори.

— Ви, мабуть, дивує
тесь — якось сказала Сі

ма Василівна, — що в 
класах у нас немає квітів 
Що ж, буде можливість; 
завітайте на перше верес
ня і побачите. Справа в 
тому, то в «ас кожний 
учень влітку догля
дає квіти вдома. На 
перше вересня вони 

принесуть свою працю у 
всі класи, в кімнату Воло
димира Ілліча Леніна. І 
обоз язково по традиції, 
насіння квітів надішлють 
узбецьким друзям, з яки
ми дружить наша школа.

Зараз у Приютянській 
десятирічці йдуть останні 
приготування. Приготуван
ня, яким передувала й 
передує досить-таки хо
роша турбота правління 
колгоспу, сільської Ради. 
Доречно сказати, що ця 
турбота була виявлена й 
до інших шкіл, які зна
ходяться в селах колгос
пу.

М. ЛИТВИИЕНКО.
с. Прінот,
ІІовоукраїнського 
району;

ТУЗЕМЦІЗ „ГОЛУБИХ ОЗЕР“
СІМНАДЦЯТИРІЧНИЙ 
КАПІТАН

Ми на борту теплохода 
«Сильний».

— Віддать лівий швар
товий, — наказує матросу 
капітан-механік Панчен
ко.

Дизель набрав обертів. 
Гойднулась палуба. За 
ілюмінаторами штурваль
ної рубки побіг зелений, 
лісок.

— Десять років тому 
тут були голі піски, ---
зауважив Федір Іванович і 
взяв бінокль. — Але ри
балки артілі імені Петров- 
ського посадили ліс. Ге
лер тут піонерський табір 
«Дружба» та міська чов
нова станція.

— Федоре Івановичу,- 
можна, я поведу тепло
хода? — запитав чорнявий 
хлопчина, і помітивши в 
очах свого вчителя згоду, 
взявся за штурвал.

Трудова картина життя 
Федора Панченка розпо
чалась ще в роки першої 
п'ятирічки, Та ось в риб- 
артілі він уже трудиться 
понад 14 років. Зранку й 
до пізнього вечора його 
теплохід доставляє ри
балкам на дальні острови 
питну воду, пальне .свіжі 
газети, харч. Щоправда, 
цього разу вантаж досить 
незвичайний: розч и н,
дошки, цегла.

Завдяки ініціативі ком
сомольців і турботам пар
тійної організації, . яку 
очолює комуніст Машу
ков, колектив рибалок за 
рахунок заощаджень ар
тілі взявся спорудити на 
Воронівському острові бу
динок. До послуг рибалок 
буде тут телевізор і маг
нітофон, бібліотека, чер
воний куток, буфет та 
спальні кімнати. Для цьо
го правління виділило по
над ЗО тисяч карбованців.

Важко перелічити все 
те, що доводиться робити 
Федору Івановичу. Зараз 
будівельний матеріал під
возить, а трапиться щось 

в морі — тут же піде на 
порятунок. Стриманий, 
чуйний, відважний.

...За кормою, ніби роз
різаний на дві половини, 
стелився бурун. «Сильний» 
легко йшов вперед. За 
штурвалом стояв сімнад
цятирічний стерновий Вов
ка Меташоп. Це десятий 
юнак, пристрасть і любов 
до моря якому прищеп
лює Федір Панченко.

СІМ ФУТІВ ПІД КИЛЕМ
Ховаючись у хвилях, 

повз нас пройшов, важко 
осівши у воду, баркас.

— Пробоїна, мабуть? 
— запитуємо.

— Хтозна, — відповів 
Федір Іванович і посміх
нувся. — Це наш рибал
ка Юрій Донченко. В ра
хунок жовтня уже тру
диться.

Піймавши засмаглого 
трудівника у бінокль, тут 
же переконуємось, що 
баркас, дійсно, вщерть 
завантажений рибою.

— Центнерів шість, не 
менше, — діловито ки
нув Вовка.

...Вечоріло. Сонце сіда
ло за обрій, коли «Силь
ний» пришвартувався до 
острова «Голубих озер».

—Вже давно на вас 
чекаємо, — сказав шкіпер 
Микола Миколайович Пав- 
люковський.

Почувши сирену, із вер
болозу, переганяючи один 
одного, поспішали бар
каси. Кожна ланка нама

галась якнайскоріше зда
ти свіжу рибу. На вагах 
з’явилися лящі, коропи, 
добірні судаки. Та ще й 
якії
— Ну і суд-а-ак! — ви

гукнув ланковий Микола 
Вереда.

— Уп’ятьох тягли, — 
жартівливо кинуа передо
вик промислу Михайло 
Сергійович Метелик.

Зважили. Виявилось по
над півтора пуди. Але це 
не сенсація. На початку 
серпня при плані один 
центнер Михайло Сергійо
вич фактично здав за 
день 10 центнерів добір
ної риби.

— З ранньої весни і 
до перших заморозків 
тут рибалки днюють і но
чують, — розповідає шкі
пер плавучого гуртожит
ку. Не скаржаться.

1 дійсно, нарікати мож
на було б хіба-що на від
сутність .сім’ї... Тут все 
передбачено для праці і 
культурного відпочинку 50 
рибальських ланок. Є на 
острові склад пального, 
приміщення для ремонту 
рибацьких сіток, буфет, 

радіовузол, бібліотека 
три спальних кімнати, 

і... електростанція. Все це 
міститься у баржі. Чисто, 
охайно, привабливо і тро
хи романтично. Часті гості 
цього «салону» рибалки 
Черкаської та Полтавської 
областей.

Гарячі, шкарубкі руки, 
засмаглі обличчя, жарти, 
гостинність і відвертість 
— все це не тільки подо
балось, а навіть зігріва
ло. І прощатись з трудів
никами моря аж ніяк не 
хотілось. Однак, заванта
жившись рибою, ми взяли 
курс у відкрите море.

— Сім футі» вам під 
килем, — побажав нам 
шкіпер, махаючи рукою.

500-Й РЕЙС
У рибалок трудовий 

день кінчався, а у водія 
рефрижератора «03-67 
КДВ» Миколи Донченка 
тільки розпочинався.

Баркас зд баркасом під
ходять до бази. У блок
ноті рахівника з’являють
ся все нові цифри. Ось 
вони сягнули за 130. А 
на день передбачено зав
данням виловити 82,5 
центнери риби. Баркаси 
везуть і везуть дари мо
ря. Везуть їх Іван Шумей
ко, Гнат Криницький, Се
мен Ткач, Олександр Су
хенко...

Вантажаться світло-
водські машини. Тут нее 
підрулює і рефрижера
тор. На ранок він доста
вить свіжу рибу мешкан
цям Кіровограда. І хоч 
майже щодня один і той 
же маршрут — Микола 
Миколайович Донченко 
задоволений. А сьогодні 
у нього 500-й рейс...

Е. ЯРУШОІС
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трактористів, 
льотчика, не 

проводжав до

мрія. Серце рва- 
п руках ііомсти- 
і за всіх!..

С. В. Виска

Час випробувані.. 
людеГі-піаиільникін 

Майстрсіїко

пра- 
з важ у вались. 
Серпе можеАрхипоппч в Ра-

— комсомолець.

УСПІХОМ, друже! Щастя тобі, 
здоров'я!

Всі наперебій іис.ти руки, а иіц дя
кував і .'інше встигав вставляти: 

радянському на- 
Довір’я виправ

— Служу... Служу 
роду... Стараюсь..., 
даю..

Потім — спогади, невимушена бесі
да... Один з товаришів, колі осиний ме
ханік, сказав замислено, немов думав 
уголос:

— Хго з нас іадаа про таке? Доктор 
наук з села Велика Виска...

Валентин і його ровесники — сільські 
СВІПО 
один.

клоіічакн — псе літо лаштували 
«ем-те-ес», Директором ставай то 
то інший.

— Ля — тракторист, — говорив 
Виросту — льотчиком буду...

захоплювався 
майстрував в

ко.
В дитинстві хлопець

технікою. Днями шось ____ -
батьковій майстерні. Заздрісно ноглзз-

— Вчитись...
Екстерном складає екзамени за се

редню школу. Вступає до Одеського 
медичного інституту. Ідуть роки... Роки 
навчання і праці... Праці I навчання... 
Не леї ко... Ой як не легко брати рубе
жі науки! Особливо, коли умови уск
ладнюються. Старенькі батьки-колгосп- 
ники не могли допомогти синові маїс, 
ріальио».

От, буто, прийдуть канікули, а їх 
студент — іа працю. В ,колгоспі... На 
ремонті ніколи... В Одеському порту... 
і так рік... другий... п’ятий. Пані 
сільський хлопчина сіає лікарем. Ми 
мали пагоду переглянути всі відзнаки 
і сувеніри свого іемляка: грамоти, по
чесні дипломи, численні подяки.

— А оце — найдорожче... — І Вален
тин Архипович показав нам частину 
особистої пошти.

Наша увага затримиласі

„Молодий комунар**

яку вів наш доктор медичних наук... 
Цс було в нейрохірургічній кліціці 
Московської лікарні № 2 Міністерства 
шляхів сполучення. Нині цією клінікою 
•завідує Коиірєв. Була присутня група 
молодих спеціалістів з різних міст Мос
ковської області, їх особливо цікавили 
операції Кознрєва. Дещо по ходу опе
рації пояснював сам Валентин Архнпо- 
взіч. Але основну оцінку його Праці да
вав спеціальний медпрацівник.

— Без перебільшення — оперування 
головного мозку рівнозначно операції 
на серці.

— Практично, — вставляє Валентин 
Архииооич, — це складніше. Велика 
кровотеча І трудомісткість роблять її 
особли вою...

— Не можна не погодитись. Ось по
гляньте на величину пухлини... Якиіі 
об'єм мозку

З стор........ —

----------------------- (
квиток 
до
КРЕМИК0ВЩВ

дав на перших сільських 
А коли зустрічав в селі 
втримувався, біг назирці, 
самої хати.

...До інколи Валентин 
річним хлопчаком.

пішов іііести- 
;.!. Батьки, навіть, не

знали про це. Коли вчителька закінчи
ла ознайомлення з учнями. Валентина
попа не назвала. Він розплакався і ска
зав, що з класу не ніде.

— Я хочу вчитись. — запевняв 
іельку. — Я вже букви знаю...

Він залишивсь у школі. Восьмий клас 
закінчив па «підмінно»...

Рік 1911-й в дитинство і юність 
раався пінною...

Вальки стає своєю людиною в сім’ї 
Івана Матвійовича Майстренка, одного 
з організаторів підпілля, і вміло вико
нує важливі доручений. Валентин Ар- 
хинопич згадує:

— Найчастіше ми по звуку чули, чиї 
пролітають літаки над селом... 1 майже 
ніколи не помилялись. Як тільки про
летить паші, ми вже в полі. Олександр 
Лефтор я один край. Колька Бнканов— 
в другий, я —-в третій. І кожен т пас, 
мабуть, думав, що піп — назїхнтрі- 
ший... А увечері — листівки і газети на
ші вже я надійних людей. Про не часто 
згадують і Валентина Федорівна Май- 
стрепко. і Іван С.вирндопович Бобрн- 
шов, і багато інших...

— Одною разу Аи «провалились», — 
продовжує наш земляк. — Було не 
виїмку І91.’-іо. Якось дуже багато лис
тівок І газег скинули паші літаки.

— в поле... Аж, глядь, до пас під- 
а наближається.... На ній — ї»до- 

з Глибокого Яру, а з ним — по
ліцай.

— Що, спіймались? — гримнув він. — 
Ану, подавайте вашу літературу!

— Та що ви. — кажу, — мн па лиж
ну прогулянку вийшли.*..

— 8ам що, повила лило? Не бачите — 
газети? Збирайте, а ми за ними при
їдемо! — Вони поїхали, а ми зайня
лись своєю справою. Коли ж ті повер
нулись, ми їм показали з десяток газет.

— Де решту поділи? — прискіпався 
поліцай.

— Спалили, — кажу. — Вас довго не 
було. Лін замерзли, і грілись. — Полі
цай став гримати, полоснув мене на
їдем. а потім і каже:

— Ну, ию ж. поїхали. А ви, лобуріїзі. 
не попадайтесь іншим разом!—От. я й 
зараз думаю, чому він не потягнув нас 
до начальника?

...Тяжкий час... 
Скільки хороших 
втратили пе.'іиковіїїцани!.. . 
Іван Матвійович. Жсрдій Андрій Дмит
рович, Снісарепко Микола Миколайо
вич, Маїпієико Іван Васильович, Жср
дій Володимир Федорович, Саіайдак 
Іван Іванович, Сагайдак Михайло Іва
нович... Понад вісімдесят чоловік таких 
героїв.,.

Рік 19)1.й. Валентин 
дянській Армії, Він 
воїн.

— Тоді то була моя 
лось... Щоб і з зброєю 
тись ворого.зі за все... .

Своє життя він оглядав очима солда- 
. Він Ішов, як ви іволнтель. І не Раі 
»ставала перед йою очима смерть.
Мабуть, саме тоді пін по-справжньо

му і.тміїслипсь над мстою свого життя...
Кінчилась війна. Вісімнадцятирічний 

воїн запитав: «Ну. а куди ж тепер сте
лишся ти. моя доленько?», і відповідь 
була одна:

листівці і Луїанська. її автор хвора 11. 
просить вибачення, що довго не писала: 
«Після Вашого переходу в ниву лікар
ню я ніяк не могла встановити ваше 
місце знаходження... Почуваю себе лоб 
ре... Працюю».

— Приємно.. Не забула, — тепло 
сказав Валентин Архипович. — Дружи
на льотчика. Весела, життєрадісна. А 
лихо спіткало непомітно. Відмовили но- 
ні... Після операції, як бачите, пра
цює...

Валентнії Архипович розповідає про 
свій шлих у нейрохірургію:

— Це було в 1955 році... Я вирішив 
вступати в аспірантуру в Ленінграді. 
Все було вирішено. Зібрав свої пожит
ки... І рангом — випадок. Прочитав 
лист і замислився...

А замислитись було чого. Кознрєва 
В. А. запрошували в ординатуру інсти
туту нейрохірургії ДМП ім. Вурденка, 
як дипломанта з відзнакою...

Проїздом в Ленінград піп зупинився 
в Москві.

Засновник вітчизняної нейрохірургії 
академік Бурденко не встиг детально 
розробити ослони цієї науки. Та її віз- 
і алі чи ж можливо було не? Адже 
людський моток — не 14—15 мільярдів 
клітин.

Та послідовники великого хірурга жи
ві... Двох з них і зустрів, йдучи у ве
лику науку, молодий лікар. Цс були 
директор інституту Б. Г. Егоров і заві
дуючий кафедрою Андрій Андрійович 
Арендт. Останній став добрим ’вчите
лем, великим другом і вихователем сві>- 
10 молодого колеги.

Цікава це людина. Ного прадід ліку
вав О. Пушкіна. Під керівництвом 
А. А. Арендта Козпрєв повністю сфор
мувався не тільки як лікар-иейрохірург, 
вчений, а й як людина. Людина добра, 
чуйна, проста...

Перша наукова праця Комірева «Кра- 
піззстсіїо.з». За неї її 1960 році йому 
присвоєно звання кандидата медичних 
наук. Опоненти і більшість присутніх 
під час захисту дисертації одностайно 
оцінили її як докторську. А на першій 
сторінці книжки чигаємо: «Присвячую 
свою працю моєму дорогому вчіігелю 
заслуженому діячу науки професору 
А. А. Арендту...».

...Паш туристський поїзд, що здійс
нював восени І'іііХ року поїздку по міс
тах стародавньої Русі, зупинивсь на Ві
тебському вокзалі Ленінграда. Нам 
зустрівся цікавий дідусь. Пенсіонер, 
батько дев’яти дітей. Пережив блока
ду... На диво іовіркип. життєрадісний. 
Дізнавшись, що ми з України, дідусь 
згодився стати нашим гідом.

— Ніколи не забуду Кіровоград, — 
сяйнувши очима, сказав. І повідав істо
рію.

...11 років пролежала його дочка. Міс
цеві лікарі і дізиіоз встановили 
внльно, а на операцію не 
«Серце. — говорили. — 
підвести...».

...1 от один товариш, 
Москві, почув про лікаря

побувавши в 
Кознрєва.

— Чудеса. — ківоріїв. — Підіймає на 
ноги отаких, як твоя. Га хіба тільки це? 
Працює па ї оживленням мотку в стані 
клінічної смерті... І ми поїхали в Мо
скву. Виявляється, с такий Козирів. 
Вислухав нас. а потім:

— Можемо госпіта ні туїзагн. — сказав.
А пере і чотири тижні приїхала дочка 

додому. Здорова.
Автору цих рядків поталанило бути 

присутнім під час однієї з операцій.

величину ..... ......._. . __
вона охопила? її слід усу

нути. припинити кро- 
вотік о кожній су. 
дині, пришити кожен 
нерв...

...Операція продов
жувалась понад п’ять 
годнії... Ось Валентин 
Архипович зітхнув. А 
но моєму тілу поповз
ли мурашки. Він по
мітив це:

— Чому ХВИЛЮЄШ
СЯ? Уже псе... Все 
благополучно... •— А 
сам витирав холод
ний піт. І посміхався.

За свою лікарську 
практику, за п'ятнад
цять нелегких років 
праці, Козпрєв зробив 
більше тисячі най
складніших операцій. 
І майже після кожної 
з них він говорив жа
дане: благополучно...

Після складної опе
рації Валентин Архи
пович сам залишає
ться чергувати в лі
карні на псю ніч... 1 
все на ногах. Він вва
жає: зробити опера
цію—виконати іільки 
півсправи. А ось ви
ходи ти хворою я піс
ляопераційний період 
— справа лал е к <■ 
складніша... Про Це 
неодноразово твердни 
і А. А. Арендт. Добрі 
поради свою вчи геля 
назавжди ввібрав в 
себе його вірний 
учень.

Вражає простота І 
скромність Валентина 
Архиповича. Нам до
велось побувати и 
нього на квартирі. 
Все — просто.

задоволений, пі на щоТіснувато. А 
не скаржиться...

— Ог так і живемо... Ще добре...
А квартира, виявляється, була досить 

вигідні. Вона виручала... Скільки було 
випадків, коти вночі прибігали: «Біла!» 
І Валентнії Архиповіїч поспішає на ви
клик. Жодного випадку не було, щоб 
відмовив.

До сільської батьківської хати тягну
ться сотні людей. Пішки, підводами, 
на машинах...

— Чули? Приїхав Козпрєв. — гомо
нять односельчани.

А він для всіх знаходить час. З кож
ним поговорить. Вислухає, випише ре
цепт. скаже тепле слово...

В окремих випадках, коли становите 
серйозне, він запрошує:

— Приїздіть із Москву... Допоможе-
мо...

Рік ІЧбб-й. Весна. Іранець. Козпрєв— 
доктор медичних наук. Ні- часто такі 
вісті приходять у Велику Виску... Та 
тому вони й радісні. Висота науки і її 
скелястими урвншамзі і тернистими до- 
рогамзз іззчта. її подолав пази славний 
земляк.

Крім докторської дисертації, Кози- 
рев — автор книги «Догляд за хворими 
з "Порушенням головного І спинного 
мозку» га більше 40 друкованих науко
вих праць... Велику роботу вже привів 
молодий вчений...

Перед нами дисертація «Розладнан
ня дихання при пухлинах і пливши >> 
мозку» (патогенез, клініка, лікування I 
профілактика). Виключно актуальна 
гема сучасної нейрохірургії, блискуче 
розроблена автором. Дисертацію висо
ко оцінили видатні наукові авторитети: 
заслужений діяч науки академік, про
фесор Б. Г. Егоров, доктор медичних 
нау-к. професор О. Д. Каліонька. доктор 
медичних наук Г. І. Хвтаиділоп та ба
гато інших.

Захист дисертації вітбтвея па раді 
інституту хірургії ім. А. В. Вишнев- 
ського АМН СРСР. Позаду — великі 
суперечності, боротьба думок... Успіх... 
А кін, йдучи із колі своїх колег і друзів, 
думай над іншим. Перед ним вставали 
нові проблеми, нові актуальні, може, 
ще більш серйозні і важлзіві теми.

В Москві створено __ ___________ ,
лікарню Міністерства шляхів сполучен
ня. Борис Григорович Егоров, колишній 
директор Інституту нейрохірургії Ака
демії Медичних наук, відомий акаде
мік, радить начальнику цієї лікарні 
А. А. Серіеєву ча посаду завідуючого 
клінікою нейрохірургії молодою вчено
го Кознрєва. В цій клініці нам і дове
лось побувати па операції...

Нас Схвилював такий, ніби непоміт
ний, факт. В нову лікарню разом Із 
своїм лікарем перейшли з інституту, де 
раніше працював Козпрєв, п'ятеро мед
сестер. два кандидати медичних наук 
і лна лікаря-нейрохіруріа.

На прощання запитую:
— Пу. а яка ваша думка про леген

ду? Оживлення?
— Про легенду? Реанімацію? Це — 

велика перспектива... Люди нам вірять, 
чекають. А це зобов’язує. Тому «Ожив
лення мозку я стані клінічної смерті 
людини» — сьогодні вже не легенда, а 
жива проблема. Над цим. по суті, мя 
давно працюємо. Над ним варто нра- 
иювнтп!..

Нещодавно на засіданні 
Болгаро-Ралепської о клубу 
творчої молоді я по знайомив
ся з поетом Любомиром Дов
ченим. .Милий. усміхненазі 
.хлопець з добрим і трохи 
сумним виглядом встал, пі
дійшов до краю естради і ска
зав:

— Зараз я почну свій авто
портрет ..

І Любомир — це був він — 
почав читати свої вірші. Чи
тав по-бо.тіарськи. а Потім в 
перекладах російських поетів— 
«Пісня про Гзрсіа 21 Орку-, 
’«Скільки коштує КВИТОК до 
Краковіїів*. «Позиція».

Він читав вірші, написані в 
різні роки. Мінялися форми і 
ритми строф. ІНТО1.ІЦІЇ і пори
ви. але не дивлячись ьа склад
ність звучання вірша і думки 
його, ми бачили образ поета, 
який гостро відчуває і сприй
має життя. тонко мислить і 
тому особливо обов'язкова 
людина. що в.чі» визначити 
з-вою творчу життєву позіїдію 
і допомагає іншим в такому 
С.імовпзипчснпі.

Маяковськнй казав. то біо
графія поета — це його вір
ші. і треба всі їх прочитати і 
продумати, щоб зрозуміти на
стрій і мету творчості. 11а- 
М’яііЗЮЧІ! ці слона, я просив 
Любомира читати мені ще і 
те...

— Ти говориш , про Маяков- 
ського .. А знаєш, коли ви
йшли перша моя збірка, на 
перший гонорар зі ІіріІДб :В 
повне видання його творів... 
Почав читати. З того часу в 
моеАу житті поряд : Ванца- 
ровіїм був Мзякопськнй... Я 
писав і навіть друкував на
слідувальні вірші — складаль
ники м'ялися з моїми «схо- 
динками» — але тільки з ро
ками. мені ::і.іЄтьс>і. я. зрозу
мів суть цсюзії А\.і японського. 
Найбільший вплив на моє 
творче жіптя справив він...

Любомир торкає серце ти
хою і скромною in ійіанією 
співрозмовник.: - Други. Біля 
джерел його поетичної лемка, 
як завжди, лежить маленький, 
бзденний факт, але ось течія 
вірша ВИП0С1ПІ» ЙОГО на прос
тір. і Думка риється до висо
кої ісроїкн 1 нехай не одра
зу вловиш громадянський па
фос — він весь в глибині пото
ку. піп йде до тебе здалеку, і 
лише після того, як свідомі«’іь 
ОХОПИТЬ ємне : простого рядка, 
раптом осяє її новим якривим 
світлом.

Або ось ще вірші «Скільки 
коштує квиток в Еремпков- 
ці». Хто не знає Креміїконаі 
— один з найбільших у світі 
металургійних комбінатів. по
будований в Болгарії з допо
могою радянських спеціаліс
тці. Крсмнковиі — це богатир
ський злет болгарської інду 
стрії. це — школа відваги 
6o.iianci.Koio юнацтва Квиток 
ДО Кремиковцзв Є І . .1 для ТІЇ 
сяч молодих людей иерспуст- 
кою в героїку соціалістичного 
будівництва.

Одержав такого киитка і 
Любомир /Іепчсв Коли перед 
ним в усій складності сі.їло 
питання «Лс пролягає шлях 
твоєї творчості і де ИОВІІІІІШ 
бттп зараз твоя поезія? — 
він став в ри ти бсліветюиікін- 
К)>ЄМІІКПВЦІВ

— Я горджусь цім. ню од
ним з перших почав писати 
вірші і ііарнсп про Кремчкоя- 
ці. намагаючись наказати, що 
це снмао.т і обікз з нової Бол
гарії. В Крсмиковцм.х я бха

е---------

комсоміьіьгькіім праціїмиїквм. 
але і як поет залипшием в 
комсомолі.

Він все з тією ж м’якою 1 
доброю, знайомою з його вір
шів ініонацієїо. говорить про 
свою комсомольську пору, і 
раптом, несподівано обриваю
чи себе, повертається до да
лекого минулого...

...Троян — місто . в горах 
Старої П.іаиіни. па берегах 
річки Осям, в самому серці 
Болгарії. Шнпкінськин пере
вал — поруч, і все. що було 
зв'язане з ним. входило в жит
тя провісником бою

Дитинство — коротке, три
вожне. Батька (вій був лгк.і- 
реді) власті вважали комсик’- 
том.'тому що кільком робітни
кам він допоміг врятуватись 
від тюрми. Сім'ї доводилося 
часто кочувати з міста в міс
то... Коли батько помер. Лю
бомира взяв до себе в Софію 
дядько, Драіомир Димитров.

— Я його теж напиваю 
батьком. Професіональний ре 
волюціояер. людина непоміт
них переконань, він багато Д 'В 
мені. Я йому зобов’язаний і 
першими знаниями про рг-во- 
люціАну боротьбу, і потягом до 
пізнання марксист ського 
вчец.чя.

Після гімназії та історико- 
Філософського факультету Со
фійського університету бт 
робота в редакції газети «На
родна М.тадеж*. Перші опуб
ліковані вірші, «Газета — мій 
літературний факультет. Ро
бота інструктором відділу 
проііагаидп ЦК Димитров 
ської снізки комуністичної 
молоді — факультет політич
ний. Це булл нзйіілодєггворні- 
ші мої роки». '

— Тобі ще вдавалось ик
са і н?

Посміхаючись, він присувзс 
до мене стопку своїх КНИГ.

— Майже ікс. то иапнеза. і 
що напишу ще. — від тієї 
пори.

Звичайно, до цього був ще. 
як'говорить Любомир, еллаа 
ніш ввів і пристрастей: В .ііща- 
нов. Чаяковськцй. Лорка. 
Гілі.єн. Мач.ідо Але з часом 
поетичний і життєвий до
ев:.!. органічно взаємодіючи, 
створив вже зіе просто поета, 
а пєзета-громадяшіна...

То було одне суцільне бе з
кінечне нідояджепия Більше 
полошиш кожного місяця—по- 
дооожі но країні. Потім Крс- 
миковті. де люди прокладали 
попі русла жіптя

Після бесіди з Любомшю»: 
Левчевіїм я подумав: цс луже 
щаслива людина. Уже в моло 
ді роки да нього прийшло 
визнання і слава. Одна з пер 
шнх його збірок — «Назав
жди» — була удостоєна пре
мії Димзітповеї.коіо комсомо
лу. а остання — «Читання 
вголос» — премії Спілки пись
менників Болгарії за кнаиіл 
поетичну книгу року.

Зирпз Любомир застутгпх 
головного редактора газети 
<1 і н ратуреп «Ііронт». У ньо
го чудова сім’я Але. думає
ться. іцо при всіх цих знач
них. важливих рисах повно- 
кроеного, радісного буття ггі- 
ловким і визначальним шс-та- 
кп залишаєгьея інше Вірші 
говорять: пост вибрав свою
П031ЩІЮ ІЗ ЖІІТТІ. ВІН 3 тими, 
хто робить життя, він не знає 
розладі своєї позиції з її 
життєвими героями Цс — як 
у Маяковського: «Треба, щоб 
поет і в житті бси мастак!».

Т. МАІИАЛАДЗЕ.

може.

нову спеціальну

М. КОЛЕСНИК.

ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ СЛАВУТИЧА
КИЇВ. Спсніалістзі Українського державного ’інституту 

проектування річкового транспорту розробили генеральну 
схему комплексіїог.) роївніку Дніпра Після того, як ріка бу
де перекрита греблею Канівської ГЕС. мілководна ділянка 
між Кансвом і Києвом станс глибоководною. Ц.е дасть змогу 
майже на всій течії Дніпра пнкористовувати судна вантажо
підйомністю 7 — Ч тисяч тонн, що мало це вдвое підвищує- 
тоннаж теплоходів, які плавають зю РІН* тепер.

Недалеко той час, коли сго.зния України станс портом 
п’яти морів: Чорного, Азовського. Каспійського. Балтійського 
іа Білого. Дніпро передбачається з’єднати із Західною Дві- 
позо, Німаном і Західним Бугом.

(РАТАУ).

Радинському 
кіно—»50 років

Кінотеатри нашого міста 
особливо святкові в ці ДН’. 
На маленькому кіномайтан
чику 1 на великому кіно
театрі и містах і селах на
шої області як і країни пло- 
меннть цифра 50. І‘а іяіісько- 
му піно — 50 років. Саме 
цій дагі і були присвячені 
урочисіі збори кінематоз ра
фії гів нашої області і міста, 
які відбулися и Буїинкт 
культури Імені Калініпа.

Доповідач начальник об
ласного «правління кінофіка
ції В. М. Гер.ман розповів 
нригуїнім про роль кіпомне- 
теїщзі в житті радянського 
народу та Декрету Ралзі На
родних Комісарів про фото
графічну і кінематографічну

торгівлю, якого підпнеап
B. 1. Ленін 27 линия 1919 
року.

В цю знаменну дату пра
цівників кіно на урочистих 
зборах було відзначено ве
ликий загін кінематографіс
тів грамотами обкому КН 
Україзін. Комітету щ> кіне
матографії при Раді Мініст
рів УРСР I ЦК. Значком 
* Відмінник кінематографії 
СРСР І Почесшімзі грамо
тами Комітету по киземато- 
ірафії при Раді Міністрів 
СРСР І ЦК професійної 
ради робзгінікїн культури су. 
лн нагороджені Н. Пирогова 
—заступник керуючого Кіро
воградською обласною кон
торою по прокату фільмів
C. Джуган — ‘інрекгор к но
те« і ру «Мнр». І. Запасний— 
кінопрчпіпннк та Інші.

М. АЗОВЧЕНКО.
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Перші —
кияни

і/ ОЛЕКТИВ фізкультури Кіровоградської середньої школи 
11 № 27 один і'наЙсильиішнх в області. Учні цієї школи чем
піони змагань іііонерськоіо чотириборства, займають, як пра
вило. перші місця по гімнастиці, легкій атлетиці, спортивних 
іграх.

В минулому навчальному році мені довелось бути свідком 
рбзмовй директора’ школи Євгенії Михайлівни Чабаненко з 
учнями, які повернулися з змагань по гімнастиці.

Євгенія Михайлівна з хлопчаками дуже серйозно обмірку
вала результати їх виступів. Виходить, то директор школи 
знає слабкі А сильні сторони своїх юних гімнастів, розділяє 
їх невдачі.

В цій статті я буду намагатися розповісти про те. як 
школі вчителі використовують фізкультуру для 
якості навчального процесу.

Ось іде урок письма в першому «Б» класі. В 
половині Віра Давидівиа Пнвнева дає команду, 
чнки і дівчатка організовано виконують фізйчіїі ___
потім знову приступають до роботи. Все проходить по-діло
вому, серйозно. Не відстають учні й першого «А» класу від 
своїх сусідів. Провітривши кімнату. Фаїна Ісаківна Токарчук 
разом з хлопчиками виконує фізичні вправи. Застосовує в 
своєму класі фізкультуру

Але ось ми па уроці в 
п’ятому класі, який веде 
сама директор школи Єв- 
генія Михайлівна Чаба
ненко. Закінчено опиту
вання. і при переході до 
нового матеріалу, всі уч
ні дружно виконують дві- 
три фізичні вправи. І так 
день у день.

Велику практичну і
• методичну допомогу вчи

телям молодших класів 
в організації і проведен
ні. фізкультпауз падає 
викладач фізкультури Тамар

Питання підвищення ефективності навчальних занять і ак
тивності школярів на уроках є однією з найважливіших 
проблем, над якою систематично працює педаюгічний колек
тив школи.

Для підвищення активності учнів безпосередньо на уроці 
вчителями використовуються різні педагогічні прийоми: тех
нічні засоби, наочність, проводиться індивідуальна робота з 
школярами. Але все-таки проведена робота тільки в напрям
ку підвищення уваги учнів при допомозі педагогічних при
йомів — говорить директор, — не може безгранично активізу
вати творчу роботу дітей тому, що продовження уваги учнів 
обмежено віковими особливостями психіки. Продовження 
концентрації уваги активно-мислячі процеси викликають 
втому нервових центрів кори великих півкуль головиого моз
ку в дитипп. Враховуючи, що в дітей процеси збудження 
мають перевагу над процесами гальмування, а їх сила в 
порівнянні з дорослими недостатня, то. як показують досліди 
лікарів і фізіологів, у них активне сприйняття продовжується 
15 — 20 хвилин, а потім настає процес гальмування. При 
читанні, письмі, рішенні задач в оптимальному збудженні 
знаходяться деякі центри кори головного мозку. Якщо ці 
центри знаходяться в стані збудження довгий час, причому, 
одноманітної роботи, то в цих зонах кори головного мозку 
розвивається процес захисту гальмування. Увага дітей по
слаблюється. Діти без погреби переглядають книги, зошити, 
розмовляють, допускають помилки, погано засвоюють мате- 
геріал, стають неуважними, поступово на уроці виникає 
шум, що говорить про втому дітей.

Вчитель в такій ситуації може навести і підтримати по
рядок. але цей порядок буде чисто зовнішнім. Глибоко помп- 
ллється вчитель, якщо думає, що таким методом він при
мусить учнів уважно слухати 1 активно сприймати вивчаючий 
матеріал. Втома виникає внаслідок довгої і одноманітної 
роботи, яка змінює протікання нервових проносів в корі ве
ликих півкуль головного мозку.

В цьому стані учнів не можна активізувати навіть най
ефективнішими прийомами.

Крім цього, під час уроків у статичній напрузі знаходяться 
м’язи спини, кінцівок, що ще в більшій мірі сприяє розвитку 
втоми. Довге сидіння за партою викликає застій крові У 
нижніх кінцівках, в області живота, порушення кровопоста
чання головиого мозку, погіршепня доставки кисню в мозок, 
іцо негативно впливає на діяльність нервових клітин голов
ного мозку, тому що клітки для нормальної діяльності по
требують кисню в 22 рази більше, ніж працюючі м’язи.

«Неважко, здається, — писав Ушппський,—примусити дітей 
вставати і сісти, повернутися, підняти руки й опустити їх. 
вийти з-за лави і знову сісти на неї струнко, вправно і без 
шуму і штовхання. Але якби хоча ці прості прийоми засто
совувались в наших школах, то .можна б зруйнувати ту соп
ну атмосферу, яка в більшості панує в них, що багато в 
чому сприяло б не тільки збереженню здоров'я дітей, але іі 
свідомість їх навчання».

На проведення фізкультпауз необхідно виділяти 2—3 хви- 
лини. Комплекс фізкультпауз включає 2 — 3 простих, до
ступних вправи, які діють на основні м’язові групи.

Комплекс вправ будується за такою схемою: перша вправа 
типу підтягування сприяє виправленню хребта і глибокому 
диханню, підвищує тонус м’язів вигнпачів спини, друга 
вправа — для нижніх кіиціеок; третя — для м’язів тулуба.

Фізичні вправи необхідно погоджувати з характером на
вчальних занять. Так, наприклад, при письмі, малюванні, рі
занні вводять вправи для рук (згинання, розгинання, потря- 
хування). Фізкультпаузи можуть проводитись на всіх уроках. 
Час їх проведения залежить від місця уроку в розкладі. □ 
також від його характеру і складності. Сигналом проведення 
фізкультпауз є послаблення уваги учнів класу. Виконання 
вправ фізкультпауз в І — 2 класах бажано супроводити 
говірками, що викликає позитивні емоції і інтерес.

Комплекси вправ змінюються один раз на два тижні, при 
цьому міняти прийнято окремі комплекси вправ. ВІІХІД1ІІ по
ложення, амплітуду і напругу.

Фізкультпаузи як форма активного відпочинку дає не тіль
ки психологічне й оздоровче значення, але й виховне. Фіз- 
культпаузп потрібно розглядати як наукову організацію 
праці, як шлях запровадження фізкультури в побут під
ростаючого ПОКОЛІННЯ.

Ці питання постійно знаходяться є центрі уваги педагогіч
ного колективу цієї школи. На кожній педагогічній раді в то
му чи іншому плані обов'язково розглядається питання фг 
зичного виховання дітей. Н.з одному з останніх засідань мова 
йшла про ефективність фізкультпауз.

Євгенія Михайлівна Чабаненко і педколектіїв дійшли до 
думки, що активність дітей на уроках сприяє ле тільки 
применения фізкультпауз .але й посадка дітей за партою під 
час читання і письма, і те як діти відпочивають на перер
вах, чи провітрюються класні кімнати, чи виконується режим 
харчування в школі.

В школі створено багато традицій, в житті цього 
колективу самодіяльності школярів надається велике значен
ня. Гож не дивно, що більшість учнів школи входять До 
складу збірних команд області, і що всі школярі дружать з 
фізкультурою. Фізкультура і спорт допомагають учням краще 
"авчагіїсь, відпояизати. виховувати полю. силу, витривалість.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИИ. 
старший викладач Кіровоград
ського педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна.

в
підвищення

другій ного 
і всі хлоп- 
вправи, а

і Жанна Михайлівна Дрига.

ПІЗНАННЯ
ГАРТУ

із Федорівна Хоміїїська.

КИЇВ, 26 серпня. 
(РАТАУ). Зональні змаган
ня па Кубок СРСР з лег
кої атлетики, які проходили 
на центральному стадіоні 
столиці України, завершили
ся перемогою чоловічої збір
ної міста Києва. Таким ча
ном, на наступному стані 
цього турніру виступати
муть обидві збірні україн
ської столиці — чоловіча і 
жіноча. Вихід до полуфіна- 
лу вони виборюватимуть 4 і 
5 вересня в П'ятигорську.

Представники Донецька, 
які зайняли друге місце, ви
ступлять в 1/4 фіналу в Ка
зані, а легкоатлети .Вінниці, 
що вийшли в Києві на третє 
місце, змагатимуться з свої
ми суперниками в Ульянов
ську.

ж) Наша адреса і телефони і
-_____________________ / / 4

Oj її .—

м- Кіровоград, вуя. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу війеьксво-патріоіичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

В К 02680. Тираж 47 000.

Десятки туристських мандрівок зробили під час літніх канікул експедиційні загони 
Ьовоукраїнського району. Воли побували на місцях, де гриміли бої з німецько-фач 
шіістсьіінми загарбниками, зустрілися з прославленими воїнами, Героями праці, відві« 

дали визначні місця Кіровоградіцини.
На знімку: керівник експедиційного загону Л. Болгарова з учнем США .4 2 Воло« 

димиром Бондаренком лід час туристського походу, [
Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА. І-

СКІЛЬКИ ЧЕМПІОНІВ? 
ВСІ СТО!

закріплені 
дощу, пі

В путівнику'по нашому місту говори
ться: «Улюбленим місцем жителів є 
чудовий парк культури І відпочинку 
ім. Т. Г. Шевченка, який розкинувся 
над водосховищем і займає понад ЮО 
гектарів».

В парку завжди весело. І всім є чим 
зайнятися.

Ось двоє літніх чоловіків закінчують 
партію в шахи. Кілька школярів обсту
пили юних шашкістів, і, звичайно, по
радам немає кінця. Тут же, в павільно-- 
ні, чути, як зустрічаються на оксамито
вому полі більярдні шари. 11е — від
носно тихе місце. А поруч:

— Різкчие виходь на м’яч!
Посни Борисович Зоро тренує коман

ду волейболістів. За сітчастою огоро
жею _ дВа волейбольні майданчики. 
На одному — тренування. На другому 
і рають «збірні» команди. їх склад, як 
кажуть, різношерстий. З півгодини тому 
хлопці зовсім не знали однії одного, та 
за м’ячем вже майже подружились.

Щось тихо на баскетбольному май
данчику. Щоправда, заняття у Степана 
Антоновича завтра. Проте, на футболь
ному полі йде вперта боротьба. Судді 
немає, гра в Один тайм — доки «розі
мнуться». Поле спеціальне, дитяче. Хоч 
іноді тут тренуються і дорослі КОЛЄК-
тиви.

Он вже зібралися городошники. Ці
каво, за скільки разів виб’є отой висо
кий інженер «гармату». Так і е. З од
ного удару. Не дивуйтесь. Він тут час
тий гість. Навчився вже.

І біля дитячих спортивних снарядів 
гомінко.

— Тату! Я вже три рази пройшов від 
краю до краю, — «доповідає» малюк, 
тримаючись за кільця дзвінкої гир- 
ляндн.

Поруч хлоп’ята долають кільця каг 
унукової стінки. Дуже корисний снаряд 
для фізичного розвитку дитини.

— Добридень, Петре Гиатовнчу! На
вчаєте Юрася на верхолаза?

— Нехай звикає до висоти.
Мій знайомий, тримаючи

JL
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА. ЗО серпня. Перша 

програма. 16.00 — Інтербачен
ня. «Час Батьківщини». (М), 
17.00 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 17-30 — «Оператор
Кипе в країні грибів». Мульт
фільм. (К). 17.50 — «Звучи
там-там». Художній фільм. 
(К). 19 00 — Святковий кон
церт. присвячений / 100-річчю 
Донецька. (Донецьк), 20,-30 — 
Світ соціалізму. (М). 21.00 — 
Програма кольорового телеба
чення. «Не жити мені .без те
бе». (М). 22.00 — Концерт Сло
вацького національного ан
самблю. (Братислава). 22.45 —

сина за

руну, веде йою бумом. ІОрасеві нелег
ко. Адже він взагалі нещодавно на
вчився ходити.

Ну, а тут — суцільний галас. Дітвора 
бризкає одне в одного, підставляє свої 
тільця під струмені кришталевої води. 
Це басейн-плескальня. веселощам 
немає краю.

— Не треба плакати, маленька. Адже 
мамі краще знати, скільки тобі бути 
в воді.

Та невже її заспокоїш, коли там, у 
басейні, так весело?

Здасться все гаразд — працює кару
сель, віражні літаки, гойдалки. І. зал 
готовий прийняти слухачів. Микола 
Олександрович Котвниький має читати 
свою чергову лекцію.

Поки що можна дещо відпочити. Пе
реговори ги з давнім знайомим, чи 
просто посидіти па лавці під сосною...

Пригадую цю місцевість сім років то
му. Звичайний собі сосновий лісок, в 
який збирались хіба що на свята. То
ці ж було вирішено перетворити його 
на парк культури І відпочинку.

Думаю, що б вийшло з того, коли б 
чекали дотацій, допомоги збоку. Ні, Ми 
вирішили Робити все своїми руками. 
Молодь Світловодська з захопленням 
взялась за роботу. Багато в чому до
помагати місцеві підприємства.

Зараз біля кожного майданчика чи 
атракціоиа місить пам’ятна дошка: 
«Цей майданчик збудовано силами (та- 
кого-то підприємства)». Відвідувачі 
парку бачать, що зроблено заводом 
залізобетонних виробів, заводом мета
локонструкція, чи їх сусідами. Майдан
чики обдумували так. щоб усе можна 
було зробити самим, щоб коштувало 
це не дорого. Взяти хоч би й каучукову 
стінку. Автопідприємства віддали нам 
спрацьовані покришки від автомобілів. 
Дістали два стовпи, токарі нарізали 
гвинтів — І от чудовий дитячий снаряд 
ивійпіов у дію майже без витрачання 
коштів. З відходів листового металу 
зробили «вічні» майданчики для город
ків, а столи для настільного тсніса від-

лилп бетонники. Тепер вони 
просто неба і не бояться пі 
сонця.

Лягла через ліс стежина. Ми хотіли, 
було, розбити тут алею. Коли цс під
ходить тренер спортивної ніколи Іван 
Іванович Мірошниченко:

— Віддайте цю алею мені.
Прийшли його учні з лопатами й но

силками, і закипіла робота. Так з’яви
лась чудова бігова доріжка для трену
вань. Та ще й де — у сосновому лісі! 
Гак само з’явилась і яма для стрибків, 
і сектори для метання диску, ядра, мо
лота.

Трапеція, перекладини • вже давно 
функціонують в парку. Та справжньою 
радістю для юнаків стала поява лонік- 
іїв. Адже на них тренуються і льотчи
ки, і космонавти. Спочатку робити по 
кілька обертів. А тепер рахувати 
нтомитесь. ,

Отож наш нари ; став улюбленим 
місцем спортсменів. Тут і змагання час
то проводяться.■ Обласні, районні.

Та іц<» це я все про спорт? Он літня 
зала для глядачів. Дві тисячі місць. А 
глядачів тисяч п’ять прийняти може. 
Тут і лекцію прослухаєте, і кіно поба
чите. А то й концерт наших артистів. 
Виступали на літній сцені учасники 
художньої самодіяльності Буднику 
культури їм. Леніна, заводу залізобе
тонних конструкцій, рибартілі. Влітку 
глядачі аплодують піонерам з таборів 
«Дружба», «Полярник», «Юний ту
рист». А то ще приїжджають гості з 
Кіровограда, Кременчука, Нещодавно 
нашим гостем був молодіжний ан
самбль «Надзбручанка» з м. Терно
поля.

Парк культури і відпочинку етап 
невід'ємною часткою життя свіїловод- 
ців, 3 радістю взнали вони, що він 
виявився кращим п області і посів 
третє місце в республіці, В парку зу
стрічають свята і проводжають юнаків 
до армії, в ньому тренуються перед 
змаганнями І (щастп їм!) призначають 
побачення. 1, звичайно, відпочивають. 
Добре відпочивають. Цікаво. Тому що 
все необхідне дзя^відпочнику світло- 
водні зробили своїми руками.

О. КАПІТАНЕЦЬ, 
директор парку культури 
і відпочинку ім. Т. Г, ІІІен-

і

I

Телегзчок. (К). 23.00 — Іптбр- 
баченії. Вечір оперети. (Со
фія).

НЕДІЛЯ. ЗІ серпня. Перша 
програма. 13.20 — «Камертон 
доброго настрою». (Кірово
град). 14.00 — «Сьогодні — 
День шахтаря». (М). 15.15 — 
Новини. (М). 15.30 — Для вої
нів Радянської Армії і Фло
ту. (Рига). 16.00 — Програма 
кольорового телебачення. «Не- 
вловимі месники». (М). 17.15— 
Мультфільм. (М). 18.15 —
Клуб кіноманлрівників. (М). 
19 15 _ «На вогник». (М). 
20.15 — В ефірі «Молодість». 
(М) 21.30 — «Сім днів», між
народна програма. (М). 22.15— 
Виступ Міністра освіти Украї
ни П. ГІ. Удовиченка. (К). 
22.25 — Програма українського 
телебачення. (К). 22.30—«Я — 
громадянин» ,.(К). 23.15—Про
грама українською телебачен
ня. 23.45 — «Спортивний іііж- 
деиь» (М).

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР» — орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
.по пресі м. Кіровоград, вуд. Глівкн, 2.

Індекс № 01197. Зам. .№ 3724.

чепка.
м Світловодськ.

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 29 серпня. 10.00 

— Програма Республіканської 
студії телебачення. . 12.55 — 
Художній фільм «Дикіїй мед». 
16.20 — Мультфільми. 16.50 — 
Програма Республіканської 
студії телебачення. ,

СУБОТА. ЗО серпня. 9.00 — 
Програма Республіканської 
студії телебачення. 10.30—Ху
дожній фільм «Гіркі зерна*.

12.00 — Програма Республікан
ської студії телебачення. 
12.30—Актуальний екран. 13.00 
— Документальний фільм.
13,30 — Програма Республікан
ської студії телебачення;

НЕДІЛЯ. 31 серпня. 900 — -*<К. 
Програма Республіканської 
студії телебачення. 21.15 — За
криття гастролей Вірменською 
театру російської • драми 
ім Станіславського.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
:—- -L-—-гггт.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБ’ЄДНАННІ 
«УКРГОЛОВМ’ЯСО»

оголошує прийом учнів на 1969—70 навчальний рік
Учнлише готує робітників для м’ясної промисловості.
Строк навчання — 1 рік.
Початок занять і вересня.
Училище приймає юнаків та дівчат під 17 років 1 

старше з освітою 8—10 класів Учні забезпечуються 
стипендією в розмірі 18 карбованців та 3 карбованці 
кворгирних па місяць, ірііразовим безплатним харчу
ванням. спецодягом І форМСІІІІМ одягом. Гуртожитком 
учи нице не забезпечує, о розмішає учнів на квартирах.

Вступники повинні подані заяву на ім'я директора, 
автобіографію, документи про освіту га народження, 
довідку про стан .здоров’я, три фотокаріки (3x4 гм), до
відку з місця проживання.

Адреса училища: м. Кіровоірлд. Обознівське шосе, 
м’ясокомбінат.
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