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У Кіровограді відбулася обласна нарада буряко- 
.водів. З доповіддю «Про підсумки вирощування цук
рових буряків у 1967 році та завдання по забезпе
ченню плану валового збору коренів у 1968 році» 
виступив голова виконкому Обласної Ради депутатів 
трудящих П. С. Кошевськин.

На параді виступили: Герой Соціалістичної Праці 
ланкова колгоспу імені XX з’їзду К11РС Голованів- 
ського району II. Т. Громійчук, бригадир рільничої 
бригади артілі імені Щорса Ульяновського району 
Ф. Є. Паламарчук, старший науковий співробітник 
Всесоюзного інституту цукрових буряків І. Т. Сер- 
гієнко та інші.

На нараді виступили з промовами перший секре
тар обкому КП України М. М. Кобильчак і заступ
ник міністра сільського господарства УРСР М. І- 
Кузьменко.

і

РАДА ОДНОДУМЦІВ
ПЕРШИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ РОБСІЛЬКОРІВ 
кіровоградщини

Микола ЛИТВИНЕНКО:
— Це дуже добре, що ми 
тут зустрілися.

В залі — десятки лю- 
' дей, різних за віком і фа

хом. На трибуні один — 
Микола Литвиненко, сту
дент Кіровограде ь к о г о 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна. Він 
говорить якось інтимно, 
мов з другом:

— Я хочу трішки сказа
ти про нашу газету, про 
«Молодий комунар»...

І в аудиторії, серед 
учасників першого зльо- 
ту-семінару молодих ро
бітничо-селянських ко
респондентів, цей інтим
но-довірливий тон нікому 
не здається дивним, ад
же тут зібралися одно
думці, друзі газети, тур
бота яких одна — щоб 
газета була змістовнішою, 
цікавішою. Саме про це і 
йшла весь час розмова.

Секретар обкому ком
сомолу Т. Лащевська роз
повіла присутнім про 
завдання комсомольської 
організації області в юві

лейному році, про те, як 
молоді робсількори по
винні допомагати своїм 
пером вирішувати важли
ві завдання комсомолії. 
Працівники редакції «Мо
лодого комунара» — ре
дактор В. Погрібний, від
повідальний секретар 
Ю. Моторний, завідуючі 
відділами В. Ганоцький, 
В. Юр’єв, В. Шарій, в. о. 
зав. відділом М. Шевчук 
поділилися думками про 
молоду людину 60-х років, 
про завдання і труднощі 
у висвітленні образу су
часника, розповіли про 
мову і стиль газетних 
матеріалів, про газетні 
жанри, про те, як дібрати 
потрібні факти для газет
ного матеріалу, поділили
ся досвідом, як краще 
готувати статті, кореспон-

Гванна ТКАЧЕНКО:
— Більше пропагуймо ціка
ві знахідки.

денції на теми військово- 
патріотичного виховання, 
розповіли присутнім про 
структуру редакції.

Про ілюстрацію в су-

Віктор ВОВЧЕНКО:
— Мені подобається творчий 
пошук колективу.

часній молодіжній пресі 
вів мову фотокореспон
дент газети «Кіровоград
ська правда» А. Дібров
ний.

Учасники зльоту-семі- 
нару обмінялися думка
ми, висловили ряд заува

жень і пропозицій. Зокре
ма, студент Кіровоград
ського педагогічного ін
ституту імені О. С. Пуш
кіна Микола Литвиненко, 
вказав, що на її сторінках 
бажано бачити більше 
виступів робітничо-селян
ських кореспондентів. Є 
недоліки у роботі з лис
тами дописувачів. Він по
ділився думками щодо 
фотоілюстрації в газеті.

Світлана Антоненко, де
сятикласниця Кіровоград
ської середньої школи 
№ 6, вела мову про те, 
як редакція надає допо
могу молодим авторам:

— Раніше я боялася 
показувати свої вірші. 
Зовсім випадково вірші 

потрапили до редакції. 
Мене покликали зайти, 
допомогли, а потім і вид
рукували вірші. Зараз я 
— повноправний член ре
дакційної поетичної сту
дії «Сівач». В останній час 
газета стала цікавішою. 
Мені особисто сподоба
лась розмова про «серед
нього» учня. Це ділова і 
потрібна розмова. Уже 
кілька разів по цьому 
питанню висловлювалися 
досвідчені фахівці. Це 
добре. Але доречно б 
почути думку самих «се
редняків». Проблема «се
реднього» учня не мен
ше цікавить самих шко
лярів, а не лише дорос
лих. Тому й важливо по
чути відверті пропозиції 
школярів, «іменинників» 
проблеми.

Світлана наголосила та
кой на тому, яку велику 
відповідальність бере на 
себе робсількор, пишучи 
той чи інший матеріал.

— Це я завжди відчу
вала, — сказала вона, — 
а коли редакція послала 
мене у відрядження, то 
відповідальність потрої
лась.

— Мені подобається 
творчий пошук редакцій
ного колективу, — сказав 
у своєму виступі редак
тор' вільшанської район
ної газети В. Вовченко.— 
Та варто ширше, змістов
ніше висвітлювати питан
ня ідейного гарту молоді. 
А це значить, що нам, 
робсількорівському акти
ву обласної газети, треба 
більше пропонувати до
писів на цю тему. Мало 
ми ще надсилаємо до га

зети кореспонденцій і 
статей про роботу ком
сомольських груп, саме 
тому робота цих невели
ких, але дуже важливих 
ланок, висвітлюється на 
сторінках газети недос
татньо.

— Якось трапилось так, 
що в нашій школі не пе
редплатили «Молодого 
комунара». Я принесла 
свою підшивку. І її зачи
тали «до дірок». Це свід
чить про інтерес школя
рів до газети, — сказала 
старша піон ервожата 
Олександрівської школи- 

інтернату Іванна Ткаченко. 
— Газета має теж більше

враховувати запити шко
лярів, більше приділяти (Закінчення на 2-й стор.).

уваги піонерській і ком
сомольській роботі в 
школі, більше пропагу
вати добрі знахідки.

Учасники зльоту-семі- 
нару вели також мову 
про літературні твори, 
що друкуються на сторін
ках «Молодого комуна
ра». Вони зустрілися з 
переможцями літератур
ного конкурсу газети 
«Багнет і сонце», присвя
ченого 50-річчю Зброй
них Сил СРСР, В. Гонча
ренком та І. Гельманом, 
з одним з переможців 
конкурсу, присвяченого 
50-річчю Радянської вла
ди на Україні, А. Ворсом.

вщ «теиж
Якось, коли зайшла розмова про масо

вість спорту, один із викладачів фізкуль
тури сказав:

— Це ж — аксіома. Приміром, щоб 
писати гарні книги, треба перш за все 
навчитись читати. Треба вміти елемен
тарно рахувати, щоб потім взятися за 
вищу математику. Щоб стати спортсме
ном високого класу, треба спочатку ста
ти фізкультурником, тобто фізично гра
мотною людиною.

Заперечувати цьому — значить розпи
сатись у недалекоглядності, бо ж кожна 
велика справа починається, як кажуть, 
з «азів». Саме великий спорт і черпає 
свої резерви з численної армії фізкуль
турників. А що ця армія численна, свід
чить хоч би й те, що в нас на Кірово- 
градщині більше трьохсот тисяч фізкуль
турників. На підприємствах, у колгоспах, 
в установах і навчальних закладах фіз
культурою займаються люди різного ві
ку. Мабуть, важко знайти такий колек
тив, де б не проводилися змагання. Це, 
так би мовити, організована маса фіз
культурників. А скільки можна зустріти 
«самодіяльних» любителів фізичного 
гарту у вихідні дні! Походи за місто з 
рюкзаком за плечима, лижні прогулян
ки... Останнім часом будиикоуправління 
почали «прибирати до рук» цих «самоді
яльних» фізкультурників. В минулому 
році в Кіровограді та інших містах і ра
йонах області відбулись спартакіади за 

місцем проживання. В Кіровоградському 
будинкоуправлінні № 7 вона була масо
вою і результативною, справжньою шко
лою здоров’я для всіх мешканців Чере- 
мушок.

Міцно ввійшли в життя робітників ря
ду підприємств п’ятихвилинки бадьорос
ті — виробнича гімнастика. Комплекс 
фізичних вправ, розроблений науково- 
методичною радою Союзу спортивних то
вариств і організацій СРСР, став тим 
стимулом, який вносить свою вагому 
частку у виробничий процес. На Олек
сандрійській швейній фабриці в четвер
тому цеху, де громадським інструктором 
фізкультури Р. Груша, виробнича гім
настика є вірним помічником у праці 
кожній робітниці. Виросли на фабриці і 
свої першорозрядниці робітниці Г. Руч- 
йова, Т. Гнатченко, кандидат в майстри 
спорту з легкої атлетики Ж. Богоявлен- 
ська.

В пошані фізкультура і спорт в кол
госпах «Іскра» Олександрівського, імені 
Куйбишева Новомиргородського, «Украї
на» Знам’янського районів. Є тут свої 
розрядники, свої чемпіони.

Хоч, взагалі, свої чемпіони є скрізь. 
Але ж — будьмо відверті — можна ста
ти чемпіоном, показавши на змаганнях 
низький результат, бо ж суперники були 
ще слабкішими. А чи часто зустрічаємо 
ми цих чемпіонів (хай вибачають вони, 
бо часто спортсмени в цьому не винні) 
на змаганнях обласного, а тим більш 
республіканського масштабів? Якраз са
ме тут і повисає в повітрі такий гарний 

лозунг «Олімпійський рік — не лише 
для олімпійців». Бо нерідко за нього де
які діячі від спорту видають звичайні 
фізрозминки, забуваючи дбати про май
стерність спортсменів. Більше того, в 
ряді спортивних товариств якраз і зу
пинились на масово-оздоровчих заходах. 
Ради колективів фізкультури, профспіл
кові і комсомольські організації дба
ють про залучення до цих заходів як
найширшого кола трудящих. Особливо 
це відчутно в зв’язку з переходом на 
п’ятиденну. Проводяться в колективах 
фізкультури і змагання, але часто з ви
ни спортивних організацій вони відбува
ються за принципом «Крос — всі на 
крос!», «Лижі — всі на лижі!». Ні відпо
відної підготовки, ні кваліфікованої до
помоги спортсмени не одержують. Зви
чайно, олімпійці так не виростуть!

Ми можемо похвалитись провідними 
спортсменами, які на відповідальних 
змаганнях займали і займають добрі 
місця. Важкоатлет Олег Богданов — 
призер IV Спартакіади УРСР, за межа
ми республіки знають спортсменів-стен- 
довнкі майстра міжнародного класу В. 
Веригіну і почесного майстра спорту І. 
Вільного. Не раз кіровоградські мото
гонщики демонстрували свою майстер
ність на міжнародних кросах. В цьому 
році тринадцяти нашим землякам-спорт
сменам присвоєно звання майстра спор
ту.

Але факт залишається фактом: в ми
нулому році наша область зайняла 24 
місце на IV Спартакіаді УРСР. Виходя
чи з цього, треба і вести розмову по ве
ликому рахунку. Як сталося, що окремі 
обласні ради спортивних товариств вис
тавили в збірні області спортсменів, які 
не принесли командам жодного очка в 
залік? Збірна з легкої атлетики зайняла 

тоді останнє 26 місце, одержавши лише 4 
очка. Три з них принесли команді спорт
смени з ДСТ «Авангард», одне — ДСТ 
«Буревісник» Жодного очка до цього не 
приплюсували легкоатлети факультету 
фізвиховання педінституту.

Невдало виступили і кульовики. А 
причина та, що ДСТ «Спартак» в 1966 і 
1967 роках підготувало лише шість пер
шорозрядників, в гой час, як в 1965 їх 
підготовлено одинадцять. Авангарді.всь- 
кі стрільці ось уже протягом чотирьох 
років не виступають на республікансь
ких змаганнях.

Слід вважати, що з боку учбових від
ділів обласних рад спортивних това
риств відсутній кваліфікований конт
роль за роботою тренерського складу та 
належний аналіз підготовки спортсменів. 
У багаїьох тренерів немає плановості в 
роботі, відсутній творчий підхід до спра
ви. Так, заслужений тренер УРСР М. 
Романенко, який у свій час виховав 
п’ять ^майстрів спорту, з 1963 року не 
підготував жодного.

Через три роки стартуватиме V Спар
такіада народів СРСР. Вже сьогодні об
ласній раді Союзу спортивних товариств 
і організацій треба дбати про склади 
збірних, виявляти талановитих спорт
сменів, готувати їх, пам'ятаючи мудре 
прислів’я про воза і сани. В цьому році 
сільські спортсмени мірятимуться сила
ми на НІ Сільських спортивних іграх. І 
лише при умові, коли буде взято твер
дий курс на підвищення майстерності 
спортсменів, коли від фізрозминок в 
спортивних організаціях перейдуть до 
справжньої роботи з кожним спортсме
ном, наші земляки примусять потісни
тись в таблиці досягнень своїх суперни
ків. Наша область мусить бути спортив
ною в повному розумінні цього слова.
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РАДА ОДНОДУМЦІВ
(Закінчення.

Початок' на 1-й crop.).

Андрій ДІБРОВИ И И;
— До пера візьміть на оз
броєння і фотоапарат..

Прозаїк І. Гельман, по- 
чаткуючий композитор 
А. Боре розповіли про 
свої творчі плани, В. Гон
чаренко прочитав нові 
вірші.

Робсількори зустрілися 
також з режисером Кіро
воградського музично- 
драматичного театру 
ім. Кропи вницького 
А. Ситником та з пере
можцем обласного і рес-> 
публіканського конкурсів 
читців П. Чорноморчен- 
ком. А. Ситник розповів 
про роботу молодих

артистів, про творчі пла
ни театру. П. Чорномор- 
ченко порадував вдалим 
виконанням сатиричних 
творів.

На зльоті за активне 
співробітництво в газеті 
«Молодий комунар» По
чесними грамотами обко
му комсомолу нагород
жено працівника Ново- 
миргородської районної 
бібліотеки І. К. Бойка, ко- 
респондента-організатора 
Знам'янського радіомов
лення О. А. Рябошапку, 
викладача Кіровоград
ського педінституту В. С. 
Язловецького, працівника 
Новомиргородської ра
йонної газети П. Т. Малє- 
єва, лікаря з міста Олек
сандрії А. І. Кохана, ін
структора по політико-ви- 
ховній роботі обласного 
УОГП Б. І. Кизіля, рефе
рента обласної організа
ції товариства «Знання» 
Н. Г. Рибалко, редактора 
вільшанської районної га
зети В. В. Вовченка.

За активну участь у фо-

Світланл AillOHEHKOt
— Раніше я боялася показу
вати спої вірші...

товиставці «Юність Украї
ни» на республіканському 
фестивалі молоді УРСР, 
присвяченому 50-річчю 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, ЦК 
ЛКСМ України нагородив 
Почесними грамотами фо
токореспондента В. Ков
пака, військовослужбовця 
Ю. Даниленка та ряд ін
ших кіровоградців. За 
дорученням обкому ком
сомолу редактор В. Пог
рібний вручив Почесні 
грамоти.

Учасники зльоту-семі- 
нару побували в картин
ній галереї, на телестудії.

У ВАСИЛЕВІЙ БРИГАДІ 
—ВЕСНИ

ки виростити ще вищий урожай зерно
вих і технічних культур, гідно зустріти 
50-річчя Ленінського комсомолу. Зо
крема, в зобов'язанні записали: одержа-

ЛИСТИ В. І. ЛЕНІНА ДО МАТЕРІ

Висо- 
воиа 

кілько-

В РОБО ч О м У 
кабінеті і квар

тирі Володимира 
Ілліча в Крем
лі увагу відвіду
вачів привертає 
фото, на якому зо
бражено сиву жін
ку в чорному 
платті із суворим 
гарним обличчям. 
Це — мати Лені
на, Марія Олек
сандрівна, 
коосвічена, 
володіла 
ма мовами, добре 
знала літературу, 
мала рідкісний та
лант вихователя, 
відрізнялася сильним 
твердою волею. Вона

характером і 
відіграла велику 

• ------ ді-

По-рі зному приходять під комсомоль
ське знамено. Один сам відкриє двері 
райкому комсомолу і покладе на стіл 
секретаря заяву, листок із шкільного зо
шита.

— Ось, до комсомолу хочу вступити.
Потопчеться ніяково, сядё на край 

стільця, роздивляючись, як набігає на 
паркет калюжа з чобіт.

Весна...
Комсомольців у колгоспі «Росія» не 

так уже й багато. Сильні вони не чис
ленністю, а ділами. Ось хоча б взяти 
комсомольсько-молодіжну тракторну 
бригаду цього колгоспу.

Різні хлопці. Один тільки вступає по- 
справжньому на хліборобську стежку, 
другий — вже сам командир. Один ще 
соромиться на очах друзів пройтися з 
дівчиною, другий — глава сім'ї. Але всі 
вони роблять добру справу.

Минулий рік не був сприятливим для 
вирощення високих врожаїв. Але пра
цьовитий колектив механізаторів про
тиставив стихії високу культуру земле
робства, старанний догляд за посівами 
і наполегливість. Підводячи підсумки 
праці молодих в ювілейному році, бю
ро міськкому ЛКСМУ визнало першість 
за комсомольсько-молодіжною, де 
бригадиром молодий комуніст В. Наза
ренко. їй було присуджено пам'ятний 
прапор міського комітету комсомолу, 
який вічно зберігатиметься в колективі.

У відповідь на нагороду, механізатори 
зобов'язалися в третьому році п'ятиріч-

ти з кожного гектара озимої пшениці 25 
центнерів, кукурудзи в зерні — 50, цук
рових буряків — 235, соняшнику — 20 
центнерів. 4

За словами — діло. Протягом зими в 
поле вивезено і складено в бурти 2230 
тонн місцевих добрив, на 2 тисячах гек
тарах проведено снігозатримання. Уже 
повністю відремонтовано трактори та 
причіпний інвентар. Як показала взає
моперевірка, рейди прожектористів, у 
першу чергу полагодили закріплені за 
ними механізми комсомольці Анатолій 
Шутенко, Василь Васюк, групкомсорг 
Валерій Доценко. Вони очолили механі
зовані ланки, які взялися за вирощення 
високого врожаю кукурудзи, соняшнику, 
цукрових буряків. Комсомольці вико
ристали зиму для підвищення своїх аг
ротехнічних знань. Кожної суботи вони 
збиралися в будинку механізатора, слу
хали лекції інженера Миколи Чернінова, 
свого ватажка Володимира Назаренка, 
агротехніка Катерини Гуйван.

Катерина — секретар комсомоль
ської організації колгоспу. Першою во
на ознайомила своїх друзів з досвідом 
новоархангельців, олександрійців, сама 
очолила гурток «Рідна земля».

Сьогодні хлопці з тракторної підво
дять підсумки занять в агрогуртку, виві
ряють на спеціальних майданчиках сі
валки, відвідують практичні уроки, на 
яких вчаться майстерності гіталовців.

О. КРЮК, 
завідуючий відділом Знам’янсько- 
го міськкому ЛКСМУ.

роль в духовному формуванні СВО1Х 
тей. Все життя вона була їм не тільки 
матір’ю, але й другом-однодумцем. сест
ра Леніна Марія Іллінічна писала, шо 
«мати бувала завжди з тими своїми діть
ми, кому дуже була потрібна її допомо
га, а в “Росії ця допомога бувала май
же завжди потрібна тому, на кого сипа
лись поліцейські покарання».

І діти платили матері ніжною любов ю 
і турботою. • х. . _

Особливі почуття до матері мав °°* 
лодимир Ілліч. За словами Марії Іллі- 
нічнН, ця увага особливо виявлялась то
ді, коли магір «спіткала якась гроза, а 
цих гроз було так багато в її житті». 
Ніжна любин Володимира Ілліча до_ ма
тері розкривається в листах до неї — 
цих дивних людських документах. Тому 
книгу «...Люблячий тебе В. Ульянов»*), 
де вони надруковані, неможливо читати 
без хвилювання.

Більше сотні листів: із Петербурга і Берлі
на, Пскова і Мюнхена, Лондона і Женеви, із 
Парижа, Куоккали і Кракова. Мабуть, особли
во хвилюють листи 27-річноіи Леніна із села 
Шушенськогз, Єнісейської губернії, куди [,:і! 
був зісланий по справ! петепї^рзьгого «Союзу 
боротьби за звільнення робітничого класу». 
Перед цим Ленін чотирнадцять місяців відси
дів в одиночній камері Петербурзького будин
ку попереднього ув’язнення.

Приїхав Ленін до Східного Сибіру, як 
відомо, 6 травня 1897 року. «Шу-шу-шу 
— село непогане, — пише В. 1. Ленін 18 
травня 1897 року. — Щоправда, лежить 
воно на досить голому місці, але непо
далік (верстві» 1,5—2) є ліс, хоча и ду
же вирубаний. До Єнісею проходу не
ма, але ріка Шуша тече біля самого се
ла, а потім досить велика притока Єні
сею недалеко (1 —1,5 верстви), і там 
можна буде купатись. На горизонті — 
Саянсіжі гори або’’їх схили; деякі зовсім 
білі, і сніг на них навряд чи коли-не
будь тане. Значить, і з художнього бо
ку дещо є, і я недарма склав те в 
Красноярську вірші: «В Шуші, біля під
ніжжя Саяна...», але далі першого ряд
ка нічого, на жаль, не склав'.».

У всіх листах цього періоду (1897— 
1899 р.) В. І. Ленін звертається до Ма
рії Олександрівни з теплими словами, 
його цікавить і здоров’я найдорожчої 
для нього людини, і те. як мати має на
мір відпочити влітку, і її фінансові спра
ви. Ленін розповідає про своє життя, 

' про здоров'я цікавиться, як живуть йо
го сестри і брат, дякує всіх за увагу до 
його прохань. А головне його прохання, 
звичайно, — книги, книги і книги...

«Отримав я сьогодні, дороіа мамочко, купу 
листів з усіх кінців Росії і Сибіру і тому по
чував себе весь день у святковому настрої.

Від Маняии та Лнюти отримав листи від 
9.11., потім «Юридичний Вісник» і «Статистич
ний Сучасник», а також «Щоденник з’їзду» 
(техніків). Дякую за все... Сьогодні отримав 
«Російське Багатство» за 1898 рік № 1. «Віс
ник фінансів» отримую вже давно...» Закін
чується лист словами «Цілую тебе і шлю при
віт всім нашим. Твій В. У.» (24 лютого
1898 р.).

В цей важкий для Леніна час (7 трав-

ня 1898 р.) в село Шушенське приїха
ла Надія Костянтинівна Крупська, щоб 
назавжди залишитися поруч з Леніним. 
10 травня 1898 року Володимир Ілліч 
повідомляє матері про приїзд Наді. Кос
тянтинівни. В листі є такі рядки. «Н. К., 
як ти знаєш, поставили трагікомічну 
УМОВУ якщо не вступить терміново... з 
шлюб, то назад в Уфу. Я зовсім не хо
чу допустити цього, і тому ми вже по
чинаємо «клопоти»... щоб встигнути по
вінчатися до посту...».

Гортаю сторінку за сторінкою цієї чу
дової книги. Кожен лист до матері — 
це і лист до однодумця, який повністю 
поділяє погляди революціонерів, борців 
проти царизму. «Посилаю тобі сьогодні, 
дорога мамочко, останні дваі зошити 
своїх «ринків», частини VIIїї XIII, по- 
ЇГм два додатки (II і Ш) *) ’■ заголов
ки двох останніх частин. Нарешті закін
чив я прапю. яка весь час загрожувала 
затягнутися до безкраю». (З лютого 
1899 р.). А ось декілька фраз В. 1. Лені
на із листа від 1 вересня 1899 року про 
КНИГУ Бернштейна «-Теоретично
— неймовірно слабо; повторения чужих 
думок. Фрази про критику, і нема навіть 
намагання серйозної і самостійної кри
тики. Практично — опортунізм...».

Роки 1900..,- 1904... 1907... 1916..: Л
Швейцарії і Франції, Польщі і знову із швеи- 
нарії. В. І. Ленін розповідає матері про своє 
життя, повідомляє їй про нову ПОВІСТЬ М. ср 
кого «Последние», про книгу Ловелла «л«ар«- 
і його канали», про те, що багато працює, 
продовжує настирливо вивчати мови. В одно
му з листів пін запрошує Марію Олександрів
ну приїхати в Стокгольм.

І

В цьому місті в 1910 році відбулася 
остання зустріч матері з сином. Марій’ 
Олександрівна разом з дочкою Марією 
Іллінічною спеціально приїхала в Шве
цію, щоб побачитися з сином. В ті дні 
мати подарувала синові звичайний кліт- 
частий плед. Володимир Ілліч дуже до
рожив ним, возив його всюди з собою. 
Зараз ним накрите ліжко Ілліча, яке 
стоїть в маленькій кімнаті в квартирі 
Леніна в Кремлі.

Останній лист Марія Олександрівна 
отримала від сипа за декілька місяців 
до смерті, в березні 1916 року. Він за
кінчувався словами: «Міцно тебе цілую, 
моя дорога, і бажаю здоров’я».

...В Ленінграді, на Волковому кладо
вищі стоїть пам’ятник Марії Олександ
рівні Ульяновой — чудовій російській 
жінці і матері Леніна.

А. РОМАНОВ, 
оглядач ТАРС.

*) Видавництво ЦК ВЛКСМ «Молода гвар
дія», 1987 р., стор. 143, ціна 37 коп.

**) В листі йде мова про додаток до VII 
частини праці Леніна «Розвиток капіталізм’ 
в Росії».

***) Лідер опортуністів Німецької соціал-дс- 
мократичної партії. Він намагався ревізувати 
марксизм і довести неможливість соціалістич
ної революції і диктатури пролетаріату, захи
щав ідеї співробітництва пролетаріату і бур
жуазії.

„КАРЛ МАРКС 
І УКРАЇНА“

— так називається бро
шура, яку масовим тира
жем випустило товари
ство «Знання» УРСР. У 
ній всебічно досліджую
ться зв'язки основопо
ложника наукового ко
мунізму з українськими 
революціонерами, пока
зується діяльність його 
послідовників, розпові
дається про поширення 
праць К. Маркса на Ук
раїні. Автор — доктор 
історичних наук П, М. 
Шморгун.

—--------------------------- - -------------------
«ЕЛЕКТРИЧНА ЦІЛИНА» 

МОСКВИЧІВ
Будівельний загін студентів 

Московського електротехнічного 
технікуму 18 березня почав свій 
перший трудовий день на «елек
тричній цілині» Чечено-Інгушетії. 
Координати цілини — піщана 
Притерська низовина, що перехо
дить у безкраїй Ногайський степ. 
Тут, на великій площі, розкидані 
хутори і кошари вівчарського рад
госпу «Терський», які <і треба 
електрифікувати студентам-стар- 
шокурсникам. За весняно-літній 
сезон вони встановлять чотириста 
опор високовольтної лінії, на де
сятки кілометрів прокладуть елек
тричне русло в глиб піщаних бу
рунів. Займуться в будинках ча
банів веселі вогні, запрацюють 
холодильники і телевізори.

1 Іаурська,
Чечено-Тнгуська АРС.Р.

слово майстрів полів
І Майстерний почерк збирання 

хлібів механізаторів Віктора,

Анатолія, Івана Кравченків зна
ють у кубанському колгоспі «Ле
нінський шлях». Кожний з них в 
жнива минулого року видав з 
бункера свого степового корабля 
по сім тисяч центнерів зерна.

На порозі великих весняно-по
льових робіт брати Кравченки, 
Олексій Гудзій, Володимир Хан- 
дога й інші молоді механізатори 
говорили на зустрічі кращих ора
чів і чемпіонів ювілейних жнив у 
Краснодарському крайкомі
ВЛКС.М про участь сільської мо
лоді на весняній сівбі.

Майстри полів закликали всіх 
молодих механізаторів краю ще 
краще використати техніку, щоб 
в третьому році п’ятирічки дати 
країні більше кубанського зерна.

Краснодар.

ПРЕМІЯ «ОРЛЬОНОК»

встановлена Челябінською облас
ною комсомольською організаці
єю за кращий твір в галузі куль
тури і мистецтва, присвячений' ра
дянській молоді, сповіщає кцрес-

пондент ТАРС. її символом стало 
зображення монумента «Орльо- 
нок» — пам’ятника комсомоль
цям, героям >Цовтневої революції 
і громадянської війни на Уралі, 
створеного челябінським скульп
тором Львом Головницьким, 
удостоєним за свої твори звання 
лауреата премії Ленінського ком
сомолу.

Першими лауреатами Ураль
ської премії став поет Борис Руч
ное, архітектор Євген Александ
ров, журналіст Леонід Сурін, са
модіяльний композитор Олег 
Кульдяєв і колективи Магніто
горського драматичного театру й 
студентського театру Челябінсько
го політехнічного інституту.

«КОМСОМОЛЬСЬКА СЛАВА»

таку назву спеціальним нака
зом міністра морського флоту 
СРСР присвоєно океанському су
ховантажному судну, яке споруд
жується нині на стапелях Херсон
ського заводу. Корабель названо 
так на прохання комсомольців і 

Служба 
МОЛОДІЖНИЙ 
новин

молоді Херсонського суднобудів
ного та Брянського машинобудів
ного заводів.

Молоді корабели і машинобу
дівники, ставши на трудову вах
ту на честь 50-річчя ВЛКСМ, взя
ли шефство над спорудженням 
океанського велетня і зобов’яза
лися здати його достроково — Д° 
ювілею «Ленінського комсомолу« 

(РАТАУ).



8 стор,
ЛЇ84 (800)
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ДО ЦІЄЇ події завжди готуються ре
тельно і вдумливо. І кожний оглядає 

пройдений шлях, критично оцінює його.
Тому й не дивно, що комсорг школи 

Євгенія Вакулова, виступаючи, часто- 
г'.сто оперувала майже космічними ра
хунками.

Культура? Будь ласка! Сектор куль
тури зробив багато. Та й університет гро
мадських професій не спить...

— Виховання підростаючого поколін
ня?.. Шкільна преса висвітлює життя 
учнів. Відбулось багато зустрічей ком
сомольців -з героями війни і ветеранами 
виробництва...

□

■ ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О. М. ГОРЬКОГО

ХТО ЗДІЙСНИВ ЕКРАНІЗАЦІЮ?
Всі, напевне, бачили кінокар« 

тину «Мати» за однойменним 
романом Максима Горького. А 
чи знаєте ви, хто здійснив пер
шу екранізацію роману і коли?

Вперше фільм «Мати» ви
йшов на екрани Москви до 
травневих свят у 1920 році.

Його поставив один із зачина-* 
телів радянської кінематогра
фії наш земляк режисер Олек
сандр Юхимович Разумний.

Р. ТУРБАЙ, 
науковий працівник об
ласного краєзнавчого му
зею.

ПЕРШИЙ КВИТОК
Енний примірник, в якому по пунктах 

розписано, що має зробити комсомоль
ська організація на честь 50-річчя ком
сомолу.

Читаємо: «Добитись повної культури

ЗА СЛОВЕСНОЮ
ЗАВІСОЮ

Кому належав членський кви
ток № 1 Спілки письменників 
СРСР? Пошуки відповіді на це 
питання привели в архів Інсти
туту світової літератури імені 
Горького. Тут ми одержали не 
тільки потрібну довідку, але й 
побачили членський квиток № 1. 
Він належав Олексію Максимо
вичу Горькому.

Це коричневого кольору кни
жечка форматом 8x6 санти
метрів. На обкладинці золоти
ми літерами внтиснено: «Спіл
ка радянських письменників 
СРСР». Всередині обкладинки 
вміщена фотографія 1 підпис: 
«Горький». Кругла печатка. На

другій сторінці викладені доку
ментальні дані: «Членський 
квиток № 1. Тов. Горький О. М. 
є членом Спілки радянських 
письменників Московської ор
ганізації. Дата вступу в Спілку 
1.VI.1934 року».

Третю і четверту сторінки 
займають графи для відміток 
про сплату членських внесків. 
На п’ятій і шостій сторінках — 
витяг із Статуту Спілки пись
менників.

Отже, членський квиток № 1 
був виданий Олексію Максимо
вичу Горькому 1 червня 1934 
року.

(АПН).

В краєзнавчому музеї міста 
Горького виставлено документи 
обласного державного архіву з 
фонду Ннжегородської ремісни
чої управи, що пов’язані з іме
нем великого письменника.

Серед прізвищ на букву «П» 
— Пєшков Олексій Максимович, 
ЗІ рік; у графі «Чим займає
ться» вказано: «літератор». Су
ма податку з нього визначалася 
по другому, а потім — по пер
шому розряду.

Виїхавши в 1904 р. з Нижньо
го Новюрода, Олексій Ліакси- 
мович не міг платити регулярно

цехові збори. 15 січня 1914 р. 
ним погашено недоїмку зразу за 
9 років, в сумі 38 крб. 75 коп. 
Востаннє О. М. Горький спла
тив цеховий податок 6 червня 
1918 р. Вже будучи всесвітньо 
відомим письменником, він з 
гордістю продовжував вважати 
себе «нижегородським цеховим».

Каширінська фарбувальня (див. 
фото), з такою майстерністю опи
сана в «Дитинстві», певно, ві
діграла роль у тому, що О. М. 
Горький був приписаний саме 
до фарбувального цеху.

М. ЮРЧЕНКО.

навчання, культури відпочинку». Цікави
мось, як вирішувалось це питання комі
тетом комсомолу.

Радять звернутись до члена комітету 
комсомолу, який відповідав за культур
но-масовий сектор, — В. Проценка.

— Що ж, були проведені у нас і вечо
ри, і виїзди до шефів. Організовані 
гуртки: хоровий, літературний, хімічний, 
математичний та багато інших.

— А як з відвідуванням?
І тут доводиться дивуватись.
— Відвідування? Ми обговорювали... 

У нас справи кепські. Хоровий гурток

Звітує шкільний комсомол

■відвідує лише шістдесят процентів ком
сомольців, та й то — доводиться тягти.

Члени хімічного гуртка вирішили про
вести вечір. За допомогою звернулись до 
комсомольського комітету. Та допомоги 
ніякої. І гуртківці билися самі над орга
нізацією цього вечора. х

Василь знизує плечима:
— Комітет слухав це питання на засі

данні бюро, звітували й групкомсорги. 
Драматичний, наприклад, жодної виста
ви не здійснив...

— Потрібно більше комсомольського 
вогника, натхнення, тоді ви не будете ча
діти, — говорить заступник директора по 
виховній роботі А. Я. Розенберг. — Чи 

І знаєте ви ціпу хвилини? А кожна хвили- 
I на має свою цінність. Це не варто забу- 
І вати. Хтось сказав із комсомолок: «Нуд

не життя в нас у школі». А що було 
зроблено тою комсомолкою? До якої 

і справи ти приклала руки, щоб життя 
; стало більш змістовним, більш цікавим?..

Яку допомогу дав комітет комсомолу 
вчителям в організації гуртків? Ніякої. 
В розмовах з’ясувалося, що не вистачає 
часу. Весь іде на навчання. Значить, по
винна бути відмінна-успішність.

1 тут:
— В нас існує навчальний сектор. Ми 

обговорювали... Але зв’язок з педагогіч
ним колективом кепський, — так і заяви
ла член комітету, що відповідає за на
вчальний сектор, Алла Волкова.

Ті, що виступали, навіть випадково 
не обмовились про успішність комсо
мольців. А вона не така вже й блискуча. 
З 120 комсомольців — жодного відмін
ника. У 24 — четвірки і двоє мають на
віть двійки.

— Ми говорили з ними на засіданні, 
читали на лінійці їх імена, але істотних 
зрушень ніяких...

Як бачите, словесне натхнення не ду
же багато приносить користі.

Звітно-виборні комсомольські збори бу
ли бурхливими. Шуміли, говорили бага
то, але так і не розкрили причини недо- 

"і намітили заходів по поліпшен
ню становища. Загальні фрази й слова: 
«вжито заходів», «ще недостатньо» і зно
ву — «зобов’язати».

Комсомольська організація школи не 
працювала над тим, щоб виконати свої 
власні рішення. Тож і не дивно, що нині 
комсомольці формально поставилися до 
вироблення конкретних завдань на май
бутнє.

їй, але т; 
ліків- Не

т. КОВАЛЬОВА.
м. Кіровоград, СШ № ЗО.

_

В Новгородківській восьмирічній школі є чудово обладнаний зоокабінст. Тут 
і акваріуми з різними породами риб, і клітки з птахами. Особливою популярністю 
користуються симпатичні єгипетські голуби, яких уже виведено кілька пар.

На знімку: юні натуралісти Шура ЧЕРНИЧКА та Ніна ЛИСЕНКО годують 
птахів.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

КУРСАНТИ 
ОДЕСЬКОГО 
ПІХОТНОГО

В своєму листі я хочу розповісти Ва
шим читачам про те, що завжди хви
лює, чого ніколи не можна забувати,— 
про подвиг курсантів Одеського піхот
ного училища.

В серпневі дні 1941 року фашисти рва
лися захопити станцію Новополгавку, 
перерізати залізничну магістраль пів
дня, затримати евакуацію людей, хлі
ба, промислового обладнання з півден
них областей у глибокий тил.

Ворог кинув сюди великі сили, щоб 
якнайшвидше здійснити свої наміри. 
Та не вдалося загарбникам так швидко 
це зробити...

На цій дільниці Південно-Західного 
фронту в обороні станції Новополтав- 
кн брали участь і курсанти Одеського 
піхотного училища.

Вже кілька днів йшли запеклі бої. 
Ворожим військам не вдалося прорва
ти головну лінію оборони наших частин.

ІЗ серпня 1941 року о 12 годині дня 
гітлерівці почали наступ на село Єфре- 
мівку з метою обійти наші головні си
ли. В першу ж годину фашисти відчу
ли силу і міць курсантів-комсомольців. 
Уже кілька годин тривав бій, але во
рогові не вдалося зробити ні кроку 
вперед. В найбільш напружений мо
мент був поранений молодий лейтенант. 
Треба було негайно подати медичну до
помогу. Але як, коли не можна підняти

голови? Та довго не роздумував кур
сант Степан Шкіндер. Він зразу кинуз- 
ся допомогти товаришеві. Ризикуючії 
життям, між розривами снарядів, кур
сант добрався до командира і швидко 
зробив йому перев’язку. Коли він КІН
ЧИВ, розривна куля влучила в груди 
курсанта Він ще встиг зайняти своє 
місце і тільки тоді відчув біль і тихо 
сказав: «Я поранений». Поранення 
його було тяжким. Він це зрозумів, але 
був спокійним і витриманим, Попросив 
передати останній привіт рідним та дів
чині. яку щиро кохав.

Слід розповісти про безстрашного ку
леметника курсанта Івана Колесникова. 
Вій був у самій гущі бою, де проходи
ли гарячі сутички з ворогом. Його ку
лемет нншівно косив ворогів. Часто 
юнак наспівував жартуючи: «Я куле
метником народився»...

В селі Єфремівці Колесников потра
пив в оточення. Він відстрілювався Д° 
останнього патрона. Потім з кулеметом 
підвівся на весь зріст І кинувся вперед. 
Коли він перебігав найнеб'езпечнішу 
.зону, німці спрямували на нього весь 
погонь. Колесников вийшов з оточення. 
Більше десяти ран було на його тілі... 
На третій день його знайшли жителі 
села Єфремівки, допомогли воїнові пе
ремогти смерть і стати знову на захист 
Батьківщини. 13 серпня 1944 року. я 
день свого народження, Колесников 
загинув смертю хоробрих на Західному 
фронті.

В цьому бою брав участь курсант з 
Кіровоградської області Микола Яко
вич Куликов, 1923 року народження. 
Ного батько, як нам вдалося взнати, 
жив перед війною в Кіровограді, по 
вул. Пушкіна, 49.

Ми звертаємося до читачів вашої га
зети, червоних слідопитів, допомогти 
розшукати рідних вашого земляка. 
Можливо, вони нічого не знають про

День вибору професії провели уч
ні шкіл Луганська. До десятикласни
ків прийшли лікарі, співробітники 
Луганського медичного інституту, де 
під керівництвом професора Б. Я. 
Первомайського розроблено метод 
професійної орієнтації.

Юнакам і дівчатам запропонували 
91 професію і спеціальність — тех
ніка, моряка, агронома, поштового 
працівника, годинникаря, бухгалтера 
та багато інших. А чи відповідає об
раний фах характерові людини? Про 
це скажуть анкети. Ось вони лежать 
перед учнями. П'ятибальна система 
передбачає 144 критерії: розсудли
вість, бережливість, почуття обов’яз
ку, самолюбство, скромністо тощо.

Враховуються також оцінки клас
ного керівника. Зібраний матеріал 
має бути оброблений на електронно- 
обчислювальній машині. Перед закін
ченням школи кожний випускник 
одержить рекомендації медика.

(РАТАУ).

--------------------------------------

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ
В «Молодому комунарі» 2 березня ц. р. в корес

понденції «Вчора була суботонька» йшлося про 
труднощі подружжя Рештенків з влаштуванням дити
ни в суботні дні, які виникли при переході дитсадка 
на два вихідні. Як повідомив редакцію голова ви
конкому Маловисківської районної Ради депутатів 
трудящих М. Черииченко, дитсадок «Світлячок» для 
зручності батьків, які зайняті на роботі, з 15 квітня 
після закінчення ремонту буде працювати і в суботу.

свого сина, який загинув смертю героя. 
В тяжких боях в живих залишився 
тільки один тяжко поранений М. Г. 
Скляренко із села Всселннопого Мико
лаївської області. Поховані курсанти 
біля нашої школи. В школі ми .зібрали 
у музеї бойової слави матеріали про 
їх подвиг. Колгосп спорудив пам’ятник 
загиблим.

Р. ГАРКУША, 
вчителька, керівник краєзнавчого 
музею Єфремівської школи.

Новобузький район.
Миколаївської області.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 22 березня. Пер
ша програма. 11.00 — Телефільм 
«Ансамбль «Глобус». (Кірово
град). 11.20 — Телефільм «Кри
ваве весілля». (Кіровоград). 
18.30 — Телевісті. (К). 19.00 — 
Горьхізські читання. «Листи 
письменника». (Кіровоград). 
19.15 — Телефільм. (Кіровоград). 
19.40 — Для молоді. «Так ми 
живемо». (Кіровоград). 20.25 — 
Оголошення. (Кіровоград). 20.30
— Естафета новин. (М). 21.30 — 
Розповіді про героїзм. Виступ 
письменника С. Смирнова. (М). 
22.00 — Телефільм. «Криваве ве
сілля». (Кіровоград).

Друга програма. 19.00 — Кон
цертний зал. «Співає Гордела». 
(Тбілісі). 19.00 — «Продавець 
повітря». Прем’єра телефільму. 
(К). 20.20 — Телереклама. (К).

СУБОТА, 23 березня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Теленовннн.
(М). 10.00 — «З днем народжен
ня». Розважальна програма. 
(М). 10.30 — «Здоров’я». Науко
во-популярна програма. (М). 
11.00 — Паша афіша. (К). 11.05
— «Чотири танкісти і собака».
Багатосерійний телефільм. (К). 
12.00 — «Золотий ключик». Ху
дожній фільм. (М). 1330 — «По
бут і ми». (К). 14.00 — Програ
ма кольорового телебачення. 
(М). 15.00 — Першість СРСР з 
хокея: ЦСКА — «Спартак».

(М). 17.15 — «Українські думи». 
(К). 17.45 — «Веселий кінескоп». 
(К). 18.15 — «Клуб кіно.мапдріч- 
ппкіп». (М). 19.15 — Художній 
фільм. (К). 2030 — «На мери
діанах України». (К). 21.00 — 
Пісні і_ романси минулих років. 
Співає Тамара Цоретелі. (Тбі
лісі). 22.00 — Майстри ленін
градського балету. (Ленінград). 
23.15 — Теленовннн. (М). 23.35 — 
Танцювальний зал. (Таллін).

ПОГОДА
22—23 березня очі

кується пере м і н н а 
хмарність, місцями 
заморозки, вітер за
хідний, помірний.
Температура повітря

від одного градуса тепла до 
4 градусів морозу вночі, 
вдень — 2—7 градусів теп
ла.
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їм. Івана Франка 
тропічних лісів — 

що акліматизува-

вологих
дерева.
рослин, 
багато субтропічних і тро- 
унікальний за розмірами
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ПРАЦЮЄ
ВІБРАЦІЯ

ОКЕАН
І МАНТІЯ

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Друкарня ім. Г, М, Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, аул. Глінки, 2,індекс 01197,

для 
допитливих

для 
допитливих

«МОЛОДОЙ КОММУНАР« 
орган Кировоградского 

обксма ЛКСМУ 
г. Кировоград.

або, навпаки — материки рос
туть за рахунок океанів 1 ба
гато інших.

Л. МАРКЕЛОВА, 
науковий оглядач ТАРС.

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо' 
відального секретаря — 2-45-35, «ІДДІ* 
лів — 2-45-36.

Вивчення космічного 
холоду, який учені нав
чилися створювати на 
землі, приносить нові й 
нов: сюрпризи дослід
никам- Так було і під час 
створення унікальних мі
крогенераторів у Фізи- 
ко-технічному інституті 
низьких темперетур АН 
УРСР.

У відділі низькотемпе
ратурної 
інституту 
роботи кандидат фізико- 
математичних. наук І М. 
Дмитренко демонструє 
кореспондентові РАТАУ 
маленькі прозорі плас
тинки. Кожна з них лег
ко вміщається на кінчи
ку пальця. На пластин-

електроніки 
керівник цієї

нах — надзвичайно то
ненькі, напилені у ваку
умі, металеві смужки.

Такий 
пристрій, 
тома 
ним 
ють у посудину з рід
ким 
холод
270 градусів за Цельсі- 
єм.

мі чіатюрний 
який тут жар- 

називають «тунель- 
пиріжком», вміщу-

гелієм. Там панує 
близько мінус

От через дослідний 
зразок починають про
пускати постійний струм. 
1 пластинка перетворю
ється... на генератор ви
промінювань. Виникають 
міліметрові електромаг
нітні хвилі, які звичайно 
важко одержати, і ще 
коротші. сприймає

чутливий приймач, з’єд
наний з низькотемпера
турною установкою спе
ціальним хвилеводом.

Створені мікрогенера- 
тори легко перестрою- 
ються і навіть можуть 
працювати як приймачі 
випромінювань.

Дуже складним 
данням було саме 
товлення дослідних 
ків. У 
шари 
чайно 
ним
«товщина» 
однієї мільйонної частки 
міліметра!

Зараз в інституті де
тально вивчають особли
вості мікрогенераторів.

зав- 
виго- 
зраз- 

них два металевих
розділено надзви- 
тонким і однорід- 
ізолятором. Його 

порядку

Одержану спочатку ду
же малу потужність ви
промінювань у результа
ті напруженої роботи 
експериментаторів вже 
вдалося підвищити більш 
як у десять тисяч разів.

Харківські вчені успіш
но займаються пробле
мами практичного вико
ристання фізичних явищ 
у надпровідниках. Над
провідниками стають ме
тали при дуже глибоко
му охолодженні. Із зни
женням температури ні-

найновіших обчислю
вальних машин, кіберне
тичних пристро'в, соле
ноїдів для одержання 
надсильних магнітних по
лів.

«Шаровий» мікрогене- 
важлива віха в

би знімаються теплові 
шуми, які перешкоджа
ють виявленню незви
чайних, квантових власти
востей матеріалів.

Використання явища 
надпровідності, при яко
му електричний струм не ратор — 
зустрічає опору в про- дослідженнях надпровід- 
відниках, відкрило вели
кі можливості для ство
рення пристроїв надда
лекого радіозв язку, 
квантових генераторів і 
посилювачів електромаг
нітного випромінювання,

ності та розвитку моло
дої галузі науки і техні
ки — криогенної елек
троніки.

Г. МАГАЛЬНИК 
кор. РАТАУ.

м. Харків. .

СЕНСАЦІЙНА знахідка 
ПІД НЕАПОЛЕМ

Сенсаційну знахідку зроби
ли італійські археологи в міс
течку Баколі поблизу Неапо
ля. Роблячи розкопки невели
кого древньоримською храму, 
вони знайшли дві чудово збе
режені мармурові статуї — 
імператорів Веспасіапа і Тіта. 
Обидві — приблизно в ріст 
людини — вже добрих двад
цять століть стоять на своїх 
цоколях в традиційній для 
древньоримськнх скульпторів 
«героїчній» позі. Статуї май
же не затронуті часом, Ш» 
надає знахідці виняткову Істо
ричну і художню цінність. 
Вчені думають, що продовжен
ня розкопок в цьому місці обі
цяє й інші археологічні сюр
призи. Частково, судячи за 
деякими вказівками, в храмі 
повинна знаходитись і іганг- 
ська статуя імператора Ав-

Ю. ЛОПАТІН, 
кореспондент ТАРС.

Рим.
РОЗКОПКИ АБРІТУСА

Вже протягом 15 років 
Болгарії тривають

©JEE1EE ВЕО®

. t У 
археоло-

розкопки древнього рим
ського міста Абрітус, де в 251 
році нової ери сталася крово
пролитна битва між римляна
ми і готами. В цьому бою за
гинув римський імператор Де" 
цій іраян.

Встановлено, що місто було 
розміщене на площі в 12 гек
тарів. В ході розкопок розкри
та велика частина міської сті
ни — троє міських воріт і 
двадцять одна вежа. Непода
лік від форуму Абрітуса знай
дено будинок, побудований на 
площі в 3300 квадратних мет
рів і прикрашений білою вап
няковою колонадою в іонічно
му стилі.

В ході розкопок, сповіщало 
агентство БТА, знайдені серпи, 
сокири, глиняні і бронзові по
судини, римські монети і т. Д. 

(ГАРС).

ЗНАХІДКА В МЕКС1ЦІ

Гігантське кладовище доісто
ричних тварин, що являє со
бою неоціненний скарб для 
науки, випадково знайшов 
мсксіканський селянин з міста 
Сарагоси, сповіщає газета 
«Соль*.
Йдучи по гірській стежці, 

він знайшов величезною ска
м’янілою молюска, який сво
їм виглядом нагадував мор
ського спрута. Дальші дослід
ження місцевості показали, що 
на великій території від Са
рагоси до міста Сан-Августін 
знаходиться велика кількість 
скам’янілих плазунів.

Є. САРАТОВ, 
кореспондент ТАРС. 

Мехіко.

II ОРІВНЯННЯ дна океану з гігантською конпейєрною 
“ стрічкою, яка повільно, але невблаганно переміщує ма

терики, знайшла немало прихильників серед спеціалістів. 
Ідея переміщення материків, яка й раніше притягала до се
бе вчених, останнім часом виявилась підкріпленою вірогідни
ми науковими даними, одержаними завдяки найновішій до
слідній техніці.

Нові дані свідчать, що в деяких місцях дно океану дійсно 
ніби «розтікається» в міру того, як із надр Землі піднімає
ться речовина мантії. ,

Американський вчений Роберт Коуен, наприклад, вважає, 
що цей процес розсуває материки і так змінює їх форму, що 
з’являється можливість пояснити, як розпався початковий 
«надматернк». його припущення сягають і далі. Коуен вва
жає, що розширення Каліфорнійської затоки і Червоного мо
ря приведе в майбутньому до утворення на їх місці океанів.

Про те, що материки і справді переміщуються, свідчать 
зміни орбіт штучних супутників Землі, картини теплових по
токів, що виходять із надр Землі, і характер намагніче
ності древніх порід. Підтверджують це і дані про підводний 
гірський хребет, який розсікає північну і південну частини 
Атлантичного океану й далі проходить через Індійський і 
Тихий океани, з’єднуючись потім з підводними хребтами Пів
нічного Льодовитого океану.

Складна картина океанського дна була б неповною, коли б 
ми не згадали про гігантські розломи, які йдуть вподовж 
центральної лінії підводних хребтів, про таємничі рифгові 
(прошу не змішувати з рифовими) долинами.

Безперечно — це первісний світ, який носить риси тих по
чаткових стадій формування Землі, які за найновішими на
уковими даними, являли собою процес гігантської- плавки 

речовини мантії і його на
ступної диференціації. Ця 
гіпотеза підкріплена недавно 
науковим експериментом, 
значення якого ще не оціни
ли по-справжньому. Якраз в 
одній із рифтових-долин Се
редньо-Атлантичного хребта

самої мантії

Раніше вібрацію вва
жали в техніці небажа
ним явищем. Проте в ос
танні роки вчені знахо
дять їй практичне засто
сування в різних галу
зях народного господар
ства, в тому числі і в ма
шинобудуванні. Штучно 
створювані коливання 
ефективно використову
ються в різних транспорт
них пристроях, вимірю
вальній і лічильній апа-" 
ратурі, допомагають в 
очистці і обробці дета- 

участь у 
та інших

Нове на>ково-доглідне судно «Академік Ширшов», побудоване для Радянського 
Союзу в Німецькій Демократичній Республіці, прибуло у Владивосток.

Флагман експедиційною флоту Приморського управління гідрометслужби «а» Д ■ 
мік Ширшов» оснащений за останнім словом техніки. В розпорядженні наукових сіп - 
робітників — 29 лабораторій. Електронно-обчислювальна машина буде оброОляги на
уковий матеріал, одержаний у поході. Спеціальні обладнання дозволять вченим пра
цювати навіть у тяжких штормових умоьах. Члени експедицій будуть жити в комфор
табельних одно- і двомісних кдютах. / к

Незабаром у Владивосток прибуде ще такий самий корабель — < '^адемікп^гі^т' 
льов». Нові науково-дослідницькі кораблі далекосхідної гідрометслужби л°3 
вченим більш успішно вивчати світовий океан і подавати велику практичну доч . у 
морякам, рибалкам і китобоям. г;лппм»т.

На знімку: нове науково-дослідне судно Приморського управління гід, о 
служби «Академік Ширшов». _Фото В. МАРИКОВСЬКОГО. (АПН).

У КОЛЕКЦІЙНИХ фондах ботанічного саду 
" Львівського університету ім. Івана Франка 
з’явилися «гості» з 
хлібне і шоколадне

У сім’ї деревних 
лися на Львівщині, 
пічних. Серед них ___  __ ________ ,___
агатис австралійський, висотою до 15 метрів, 
теофраста з листям довжиною до одного мет
ра, завезена і Західної Індії; саговники, бам
буки, кіпари- 
си, пальми,

ЛЬВІВСЬКИЙмала й с ь к а
сосна і кра- 

сень-кедр.
Гордістю західноукраїнського краю є бук. 

Саме на території Львівської області прохо
дить межа йоко природною поширення. В «бо
танічному саду сила-силенна буків всякого ві
ку «від малою» (однолітки) і «до великого» 
(200—250 років). Гут же ростуть гірська сосна- 
сланка. сосна кедрова, бузок угорський.

Зібрано багату колекцію рідкісних у нашій 
флорі трав’янистих рослин. Тут можна зустрі
ти едельвейс, айстру альпійську, нарцис вузь
колистий. На виставки квітів ботанічний сад 
подає оригінальну колекцію вітчизняних гла-

діолусів — «Полум’я Москви», «Полярна кри- 
га», «Джамбул». Викликають захоплення У 
відвідувачів і чарівні троянди — «Чайка», 
«Чорноморка», яскраві жоржини — «Якут
ський алмаї», «Схід», «Лісова казка», аро
матні гвоздики — «Вогненна куля», «Рубін». 
Насіння багатьох з них буде відправлено в 
ботанічні сади більш як сорока країн світу, з 
якими львів’яни ведуть обмін. »

У колекційних фондах ботанічного саду ка
ліч у е т ь с я 
більш як чоти- 

БОТАНІЧНИЙ грунту. Львів
ські ботані

ки подають велику допомогу любителям-са- 
доводам і квітникарям. їм передаються для 
впровадження вивчені й апробовані сорти віт
чизняної селекції персика, винограду львів
ського, крупноплодні вишні, черешні, сорти 
яблунь, які довго зберігаються. Щороку від
пускається до 300 тисяч куїців декоративних 
рослин для потреб озеленення. Особливим по
питом користуються троянди, яких у маточни
ку саду налічується близько двохсот сортів.

С. ДРАНОВ, 
кор. РАТАУ.

м. Львів.

радянські дослідники вияви
ли речовину .....
Землі.

Цей успіх випав на долю 
експедиції на «Витязі», очо
люваної Глібом Удінцевнм- 
Тепер він — відомий доктор 

наук. Коли десять років тому я вперше зустріла його в ла
бораторії Інституту Океанології, то подумала, що саме такі 
ось люди стають випробовувачами літакіз чи підводних чов
нів, відкривачами нових земель. Втім, Удінцсв у дні війни 
дійсно був штурманом авіації. Він — кавалер ордена Віт
чизняної війни. Уже в 1949 році він брав участь у першому 
плаванні науково-дослідного судна «Витязь» — тепер ве
терана радянського дослідною флоту.

Дно океану — ось та стихія, якій талановитий учений при
святив своє життя. Таємничий світ підводних хребтів, зато- 
нулих вулканів, гігантських розломів міг немало розповісти 
про походження планети, на якій ми живемо. Потрібно тіль
ки було вміти його «слухати» і розуміти. 1 Удінцев з друзя
ми зуміли слухати океан. З борту «Вигязя» спускались при
лади і поверталися з нескінченними пробами грунту, які бра
лися на різних глибинах. Уже тоді безпомилковим відчуттям 
дійсного дослідника він розумів: «орати» дно треба як мож
на глибше.

Спочатку головним «напрямом удару» експедиційний загін 
обрав глибоководні впадини. Тут його супроводив перший 
великий успіх. Групі вчених під керівництвом Гліба Удінце- 
ва вдалось уточнити найбільшу в світовій океанологічній 
практиці глибину таких впадин у Тихому океані: 10 990 мет
рів. На такій глибині, природно, було чим «поживитися» 1 
геологам, і біологам.

Гадається, що саме так з того періоду ві^інзняна геологія 
рішуче повертається до експериментального вивчення приро
ди окремих ділянок океанського дна, які дуже відрізняються 
одна від одиої.

Майже десять років минуло з тієї першої експедиції. І зно
ву загін відважних на чолі з Глібом Удінцевнм виходить на 
«Витязі» в океан, щоб привезти на «Велику землю» дорого
цінну знахідку — речовину мантії Землі. Тепер її можна 
тримати в руках, вивчати її особливості в лабораторії.

Чим пояснити, що ця «здобич» експедиції викликала та
кий великий інтерес учених? Для чого нам взагалі потрібна 
речовина мантії?

Приблизно на глибині сорока кілометрів починається цей 
загадковий шар, що підстиляє земну кору і обволікає вели
чезним багатокілометровим покривалом ядро Землі. Ми вже 
говорили, що, згідно з сучасними поглядами, земна кора 
утворилася в її теперішньому вигляді в результаті виплавки 
із речовини мантії. Це являє не тільки інтерес з точки зору 
космогонії, прояснення картини утворення планет взагалі. 
Ми, земляни, зацікавлені в оволодінні мантією із цілком 
практичних цілей. Адже саме тут повинні бути початкн ба
гатьох багатств Землі — заліза, марганцю, алмазів.

Одержавши в руки речовину мантії Землі, людина швид
ше зможе відповісти на запитання: стискується земна куля 
чи розширюється, чому бувають землетруси, чи збільшуються 
океани за рахунок материків,

лей, беруть 
складальних 
процесах.

Головні 
раційної 
простота 
Плодотворно працюють 
над її створенням вчені 
Львівського політехніч
ного інституту. Вони роз
робили і виготовили на 
замовлення підприємств 
Москви, Ленінграда, Тбі
лісі, Одеси та інших міст 
цілу гамму лічильно- фа
сувальних механізмів.

А ось остання новин
ка — автомат для роз
фасування гудзиків. Роз
кладка провадиться з 
швидкістю до 2000 штук 
за хвилину. Апарат мо
же «лічити» партіями від 
50 до 10.000 штук. Тро
хи повільніше, тільки з 
швидкістю 800 штук за 
хвилину, лічить деталі 
складної конфігурації 
автомат, виготовлений на 
замовлення Тбіліського 
заводу пластмасових ви
робів.

Для Львівського заво
ду кінескопів спроекто
вано вібраційний насос. 
Його особливість у від
сутності тертьових дета
лей, що дуже важливо 
при перекачуванні агре
сивних рідин, наприклад, 
кислот.

Позитивну оцінку ді
стала автоматична лінія 
для б е з ц е н т рового 
шліфування автомобіль
них шворнів. Вібруючі 
лотки подають деталі 
в строго визначеному 
порядку до кожного з 
п яти верстатів. Причо
му в процесі транспор
тування вироби очища
ються, а розміри їх 
контролюються.

переваги віб- 
техніки — її 

і надійність.

В. АФАНАСЬЕВ, 
кор. РАТА У.

м. Львів.
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