ТІК ЗАПОВІДАВ ЛЕНІН

Позавчора відбувся пле
нум обласної ради Всесо
юзної піонерської органі
зації імені В. І. Леніна. Він
розглянув
питання «Про

роботу Новомвргородської
районної ради Всесоюзної
піонерської
організації
імені В. І. Леніна, піонер
ських дружин Підвисоцької десятирічки
Новоархаигельського району та
Кіровської
восьмирічної
інколи Бобринецького ра
йону
по гідній зустрічі
XXVI з’їзду К ПРО.
У ного
роботі
взяли
участь секретарі—завідую
чі відділами
учнівської

молоді міських і районних
комітетів комсомолу, ди
ректори міських і район
них будинків піонерів.
З
доловідями-звітами
про зроблене
виступили
секретар—завідуюча відді
лом учнівської молоді Новомиргородського райкому
комсомолу Людмила Нех,
старша
ліонервожата се
редньої школи села Підвисокого
Новоархангельського району
Валентина

Піддубна і старша піонервожата Кіровської восьми
річної школи Бобрииецького району Лариса Поповиченко.
Більшість учнів, відзна
чалося на пленумі, добре
вчаться, люблять і вміють
трудитися,
ростуть
справжніми
патріотами
Батьківщини. Юні ленінці
правильно розуміють між
народну обстановку, внут
рішню й зовнішню політи
ку КПРС,
примножують
трудові традиції радянсь
кого народу,
зміцнюють

дружбу між
дітьми всіх
країн.
У роботі пленуму взяли
участь і виступили на ньо
му
секретар
обкому
ЛКСМУ Л. Дротянко, сек
ретар—завідуюча відділом
учнівської молоді Олек
сандрійського
міськкому
комсомолу
Н. Шевчук,
секретар — завідуюча від
ділом шкільної і студент
ської молоді
Кіровоград
ського
міськкому
ком
сомолу
Н. Гарба, сек
ретар — завідуюча відді
лом учнівської молоді Кі
ровоградського
райкому

ЛКСМУ Л. Єльчанінова,
секретар—завідуюча відді
лом учнівської
молоді
Світловодського міськкому
комсомолу О. Брюм, ди
ректор обласного Палацу
піонерів та школярів Л. В.
Листопадова,
виконуюча
обов’язки завідуючої від
ділом шкільної і студент
ської молоді обласної мо
лодіжної газети «Молодий
комунар» Т. Кудря.
В обговореному питанні
пленум прийняв відповід
ну постанову.

(Матеріали пленуму чи
тайте на 2-й стор.).
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Цього року має стати до
ладу ще один корпус заво
ду тракторних гідроагрега
тів. Пого споруджують буді-

велышкп тресту
«Кіровзградмашважбуд».
З перших днів року на бу
дові взято
високі темпи.
Один з кращих брпгадиріз
тресту, делегат XXVI з’їзду
Компартії України А. Л.
Бабич звернувся до всіх
працюючих на спорудженні
важливого об'єкта із закли

ком докласти • всіх зусиль
для успішного
виконання
поставленого завдання: до
строково, ЗО червня, здати
під монтаж обладнання бли
зько десяти тисяч квадрат
них
метрів
виробничих
площ.
На будівельному мандрі
вку проведено спільне за

е

Ціна
2 коп.

сідання партійних комітетів
заводу-замовппка, тресту і
комбінату «Кірсвоградважбуд».
Заходи, розроблені на за
сіданні, дають
помітні ре
зультати. План будівельномонтажних робіт у січні ви
копано на 189 процентів.
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ЛІДІЯ ШЛІПОВА.

СТАЛА
КОМУНІСТКОЮ

У друкарню Лідія при
йшла два роки тому, після
закінчення (на «відмінно»)
Львівського поліграфічно
го училища. З її приходом
значно зріс обсяг палітур
них робіт — спеціальності
палітурниці набула дівчи
на в училищі. У вільну хви
лину придивлялася до ро
боти друкарів — невдовзі
успішно
освоїла й цей
фах. Любить свою роботу,
підвищує професійну май
стерність. їй
присвоїли
звання ударниці комуніс
тичної праці.
Л. Шліпова продовжує
навчатися . Нині вона —
студентка IV курсу Львів
ського
поліграфічного
технікуму. Лідія — заступ
ник секретаря комсомоль
ської організації, началь
ник штабу «Комсомольсь
кого прожектора».

Коли в Києві почав свою
роботу
XXVI з’їзд Ком
партії України, в колекти
ві Світловодської міської
друкарні політінформащйну п’ятихвилинку проводи
ла комсомолка Лідія Шліпова. Хвилювалася дівчи
на, розповідаючи про пер
ші години
роботи з’їзду
комуністів республіки, про
звершення ксмсо/лольсько-молодіжних колективів
Партійна
організація
міста на передз їздівсьміської
кій вахті. Хвилювалася, ад Світловодської
одноголосно
же завтра
комуністи ко друкарні
Шліпову
до
лективу розглядатимуть її прийняла
заяву про
вступ до лав своїх лав.
КПРС.
д. волощук.

завершується місячник найвищої
продуктивності праці шахтарів

ЧАС РЕКОРДІВ
Дванадцять
комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів нашої шахти беруть ак
тивну участь у місячнику
найвищої
продуктивності
праці. Три комсомольськомолодіжні зміни трудяться
безпосередньо в лаві. На
пружене змагання розгорі
лося п ході місячника між
колективами гірничих ро
бітників
очисного вибою
видобувної
дільниці № 1,
що їх очолюють
гірничі
майстри Валентин Нюренберг та Василь Шестопал.
Ще зовсім недавно по
переду у
змаганні йшла
комсомольсько- молодіжна
зміна Василя
Шестопала.
Та останнім часом хлопці

зміни Валентина
Нюренберга
різко
підвищили
темпи робіт і захопили лі
дерство. Як ми
вже пові
домляли, обидва колективи
в ході місячника взяли під
вищені
соціалістичні зо
бов’язання — видати «нагора» по 1000 надпланових
тонн вугілля.
Цей рубіж
давно
подолано. Нині на
рахунку зміни
“ "
В.
Нюренберга — 1642
надплзнові
тонни,
а у її суперників
по змаганню — 11426. Циф_т_
ри ці й далі зростатимуть.
Запорукою тому — ударна
робота молодих шахтарів.
Комсомольсько- молодіж
на зміна прохідників гір
ничих виробок нашої шах-

ти, яку
очелює знатний
шахтар В. А, Прохоренко,
теж трудиться зі значним
-............ випередженням
графіка,
Хлопці
гт
Т;;’’.язалися до
зобов
дня відкриття XXVI з’їзду
КПРС пройти
і
понад
план
26 погонних г
метрів гірничих
виробокг
іі **
—...... успішно
справляються
з цим завданням.
Досягнуте
не межа,
Саме з таким
настроєм
працюють молоді гірники
.
в рстанні дні передзЧ’здівсьної вахти.
Нарощуючи
день у день
темпи видоаувних робіт, усі свої тру
дові здобутки вони присвя
чують з’їздові. Рекорд —
не самоціль.
Дати країні
більше
вугілля — наша

Е.ГРИГОРАЩ
секретар
комітету
комсомолу
. ■
шахти
«Сбітлопіпьсі ка»
ви
робничого об’єднання
«Олександрії, вугілля

комсомольської організації.
Є основа — міцні знания з
школи, гарт
у Радянській
Армії.
І ще є одна обставина —
вчитися дуже цікаво. Крок
за. кроком вивчають матері
альну частину
тракторів
усіх марок,
причіпне зна
ряддя, сівалки, аїрономію.
Справжній
господар землі
Пригадуються
загальні повинен
знати і землю, і
збори комсомольців колгос зерно, і все те, що дономапу імені Леніна Новомир- і ає впрошувати
багатий
гороцського району восени урожай. А хіба не менш по
минулого реку.
Говорив трібна
слюсарна справа?
комсомольський секретар:
Може гак трапитись, що зує дев’ять нинигься
через
— Серед нас
машина
комсомольців,
які не вмі- якусь поломку, го не біга ти
ють водити
трактора. Дс- ж щоразу в село по майсгп’ять дужих, хороших ХЛОП рів.
ЦІВ. Дехто з них щойно за
І часу ж мало — кілька
кінчив середню школу, інші місяців. Курси короткостро
повернулися з
військової кові, програма — складна й
служби. Повторюю: хороші насичена. Тож кожен урок
хлопці, а водити трактора повинен проходити в напру
не вміють...
зі, в роботі над собою, ще й
На зборах був і секретар дома доводиться
братися
парткому
колгоспу Май за книжку і вчитись.
Та молоді е молодими.
Григорович Гордієнко. Він
Пролунав дзвінок на перер
підвівся, усміхнувся:
сміх,
— І справді, хлопці, як ву — і вже чується
що твердо вирішили зали жарти, зринає й пісня —
шитись у колгоспі, то треба люблять хлопці снів під гі
вчитися. Чули ж девіз: «Жи тару—
Швидко минають дні. За
веш на селі — знай техні
кінчиться лютий, а на по
ку!»
Один із тих дев’яти, Іван чатку березня — екзамени...
Одного ранку, коли хлоп
Носенко, відповів:
імені Леніна
— А ви гадаете, що гін ці з колгоспу
самі про
це не думали? чекали на автомашину, до
Тільки ж немає
в нашому них підійшов Май Григоро
вич:
селі курсів мехвсеобучу...
— Як жчвете, хлопці?
— У нас нема, в сусідньо
— Дебре.
му селі є. Підете?
— Звичайно!
— А як навчання?
— От і добре.
Зарплату
— Теж справляємося.
вам збережемо. Транспорт
— Знаю* Сам був у ваших
виділимо. Коли що інше по викладачів.
І ось що вам
трібне буде, звертайтеся. А скажу.
Одержуємо
нові
від вас вимагатимемо лише трактори. Вирішено — хто
одного — добре вчитися!
з вас складе
екзамени на
— За цим діло не стане!
«відмінно», тому й доручи
Так дев’ять комсомольців мо нову техніку...
колгоспу імені Леніна поча
Летить авто за село. Юна
ли вчитися на курсах трак ки поспішають на заняття.
тористів. Тут, до речі, нема Сьогодні — чергова практи
ло юнаків і з інших госпо ка в майстерні райсільгсспдарств району. Ті, що з кол технікн. Наближається вес
госпу імені Леніна, ніби ні на, скоро — екзамени. І жи
чим не вирізняються,
але вуть у ці дні дев’ять хлоп
разом з тим
така харак ців — майбутніх механіза
терна деталь: жоден із них торів, усі, як один, спільною
не має прогулів. Усі дев’ять думою — впевнено повести
— хай буде заметіль чи ін своїми руками в колгоспні
ша негода — на заняттях. гони складні сучасні маши
Слухають уважно пояснен ни. Щоб
буйно заколоси
ня
викладачів,
нотують, лась нива.
конспектують, креслять схе
м. стоян.
ми, стараються
о усьому
с. Панчеве.к
розібратися до дрібниць. І
Новомиргородсьний
на те є причина
— наказ район.

Ритм

підземних

скороходів
«Кожного ударного тиж
ня — ешелон надпланово
го палива!» —
девіз передз’їздівської вахти ко
лективу гірників
шахти
«Верболозівсьна» вироб
ничого об’єднання «Олександріявугілля». Сьогодні
він відправив для пере
робки на брикетну фабри-

ку, сьомий ешелон з паливом, видобутим додат
ково до завдання з початну нинішнього року.

І
і

В авангарді
змагання
йде
бригада робітників
очисного вибою, очолю- І
вена комуністом В. Г. Ваченком. Цей колектив що- І
дня видає на-гора г.о 1150
тонн бурого
вугілля —
значно більше норми. Від
мінний заділ для ритмічної
роботи видобувного кон
вейєра забезпечують про
хідники: з випередженням
графіка підземні скорохо
ди нарізують нову високо
продуктивну лаву.

дГАТАУІ.
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Хвилююча

<<НА КОМУНІСТІВ
РІВНЯЄМО КРОК»під таким девізом у день
відкриття XXVI з’їзду Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу юні ленінці
країни прозедуть Всесоюз
ний піонерсьний збір.

Цікаво він пройде у піо
нерів Новомиргородського
району, адже конкретних,
корисних справ па рахун
ку кожного учня чимало.
Всі вони розкажуть про
зроблене ними, поставлять
перед собою нові,
ще
складніші. ще більш захоп
люючі завдання.
Піонер — завжди пер
ший. В усьому: в навчанні,
в громадський роботі. Це
добре розуміють юні ленін
ці Капітанівської
серед
ньої школи.
десятирічок
міста ііовомиргорода. Типікінської
восьмирічної
школи. Тому більшість уч
нів тут
навчається
на
«доброї» 1 «відмінно». Попу
лярні гурток «Учись учи
тися», «Експедиція в краї
ну знань», постійно діють
групи консультантів піо
нерської «швидкої допомо
ги».
Кожна школа підтримує
тісні дружні зв'язки з кол
госпними комсомольськи
ми організаціями. Так. вожаті-виробпичпикн з кол
госпу «Жовтень» завжди
бажані гості у тишківськик піонерів. Часто можна

Днями відбулася Всесо
юзна
прем’єра
фільму
«Особливо важливо завдан
ня».

побачити в Капітанівській
десятирічці робітницю цукрокомбінату Любов С’рчеііко; вона керує шкільним
клубом інтернаціональної
дружби.
Впевнено крокують учні
нашого району
маршру
том «Мир і солідарність».
102,5 тонни металолому,
2-і тонни
макулатури —
такий результат активної
участі новомиргородських
піонерів у всесоюзних опе
раціях «БАМу — піонер
ські мости», «Мільйон —
Батьківщині».
По-перше, з 26 шкіл ра
йону лише в 12 є піонер
ські кімнати. По-друге, в
нашому районі немає жод
ного стаціонарного піонер
ського табору. Це негатив
но впливає на організацію
відпочинку школярів, на
навчання піонерського іі
комсомольського активу.
Поки що жоден із наших
шсфів-колгоспів не МО
же нам у цьому допомогти.

Фільм «Особливо важли
ве завдання» ще раз пере
горнув у моїй
пам’яті об
вуглену сторінк}'
спогадів
Великої Вітчизняної війні».
До речі, тоді мені довелось
побувати на одному з Таких
заводів, про які
йдеться в
ній кінострічці.
На власні
очі я бачив, як підлітки
жінки і старики
вершили
справжній трудовий подвиг.
Я літав на
штурмовику,
створеному руками наших
славних радянських трудів
ників. Це справді повітря
ний танк. Фашисти боялися
ЙОГО, як чорної смерті.
Важкий, героїчний подвне^
у глибокому тилу. Цілодо
бово там кувалася
світла
Перемога.
Цей фільм —
хвилююча правда Великої
Вітчизняної війни. Бажано,
щоб його
подивилися всі
без винятку — від піонера
до пенсіонера.

Л. HEX,
голова районної ради
Всесоюзної піонерсь
кої організації Нозомиргородського
ра
йон*/.

КРОКУЙ,

К

правда війни

ПІОНЕРСЬКИЙ
ЗАГІН*

ІЗ ЗВІТУ

ІЗ ЗВІТУ

іГорйзенти наших мрій

Руку на дружбу!

«Мій батько — тракторист колгос
пу імені Куйбишеза. Він — перемо
жець
соціалістичного
змагання,
ударник комуністичної праці. Я праг
ну бути з усьому схожим на нього».
Це — уривок із твору «Професії моїх
батьків» семикласника
Олександра
Коконова.
! не тільки Сашко, а й багато його
ровесників мріють у всьому хорошо
му наслідувати своїх рідних та близь
ких. Підтвердження цього — шкіль
ний загін юних тваринників, що його
очолює секретар комсомольської ор
ганізації школи
Наталка Кривенко.
Загонівці працюють під девізом «Мо
лочнотоварній
фермі — учнівську
турботу і допомогу». Регулярно, точ
но
у визначені дні у трудівникіз
ферм появляються
юні тямущі по
мічники.
Вміють вони
і роздавати
корми, і доглядати за худобою, і до
їти корів.
«Підростає наша зміна», — з гор
дістю кажуть про дітвору
тваринни
ки.

Далеко за межами нашого район/
відомий ижігоний клуб
інтернаціо
нальної дружби «Глобус» Підвисоцької десятирічки. Знають його в усіх
союзних республіках нашої Батьків
щини і за рубежем.
До XXVI з’їзду партії КІД улашту
вав виставку найцінніших і найцікаві
ших матеріалів, присланих
друзями
по листуванню. А ще кідізці провели
відкрите засідання «Глобуса» «Два
світи — два дитинства», «Вечір друж
бі* народів», на якому були присутні
болгарські друзі, та
збори загонів
«Дружбою здружені». Захоплюючим
буз вечір, присвячений
Дню юного
героя-ангифашиста.
Велика робота по військово-патріо
тичному вихованню
провадиться в
піонерській
дружині імені
Павла
Гришка. Створено два загони черво
них слідопитів.
Нині ведеться листування зі 195
ветеранами
ьійни, учасниками боїа
за визволення нашого рідного сена.

Л. ПОЛО2ИЧЕНКО,
старша піонерзожата Кірогської
восьмирічної школи бобрмнецького району.

8. ПІДДУБНА.
старша піонерзожата Підвисоцької десятирічки Нозоархангельського району.

СПРАВИ ПІОНЕРСЬКІ

шкільному подвір’ї. А до
відкриття
XXVI з’їзду
партії
в теплицях бага
тьох шкіл забуяють пиш
ним цвітом полум’яні гвоз
ВДЯЧНІСТЬ
дики. Піонери вирішили; в
Так називає і вся опера
день відкриття партійного
ція
по розповсюдженню
літератури,
присвячена
форуму вони
вручать їх
ІІО-й річниці з дня народ
ветеранам партії та ком
ження вождя
снігового
почесним піоне
Міський
піонерський сомолу,
пролетаріату. її організу
рам дружин,
прикрасять
вали піонери міста Олек штаб «Факел»
недавно
квітами класні кімнати і
сандрії. Всього хлопчики і
оголосив дворічку «Піо
дівчатка
розповсюдили
коридори.
рідному місту».
книг та брошур про Ілліча нери —
О. БРЮМ,
Юні
світловодці
підтрима

па суму понад дві тисячі
карбованців.
секретар — завідуюча
ли ініціативу Срібнянсьхої
• Операція триває.
відділом
учнівської
середньої ШКОЛІ! Чернігів
МОЛОДІ
СвІ7ЛОВОДСЬ>
Н. ШЕВЧУК,
ської області — виростити
сехраїар — завідуюча
нев’янучий букет — клум
кого міськкому ком
відділом
учнівської
бу дружби — на кожному
сомолу.
молоді Олександрій
ського
міськкому
ЛКСМУ.

JM5M ДІМ

дружби

Фото В. ГРИБА.

8. ВЕРХОЛАНЦЕВ,
колишній льотчик. Ге
рой Радянського Сою
зу.

г у вати» з кожного відпо
відь.
Однак сама атмосфера
проведення важливого за
ходу настроює дівчат на
ділову, серйозну розмову,
бо коли ж іще поговорити
про свої
недоліки, упу
щення в роботі, про свої
проблеми (які при спіль
ному бажанні можна лег
ко вирішити) — коли :-к,
як не сьогодні? Суворо
спитати па атестації у про
гульників,
порушників
трудової дисципліни. Що
ти особисто зробив для то
го, аби твій колектив став
кращим, згуртованілпім?
Відповідай — іде громдд-

Ііаведемо що один факт.
Добре склали
атестацію
ударниці
комуністичної
праці Катерина Паршина,
Людмила Бугаенко. Геор
гій
Осауленко, Любов
Карп’юк, ударниці десятої
п’ятирічки Наталка Пудо
ва та Ніна Граматовнч, де
путат міської Ради народ
них депутатів Тамара Ма
малига. Добре склали. Оі*. же, є на підприємстві
ударники. є ентузіасти.* є
кому мобілізувати молодь
на славні діла.
Пасив
ність, певно, стоїть на пе
решкоді.
РОБИМО
загальний
висновок. Громадсь-

Учасниця пленуму старша піонервожата Мар’янівської восьмирічної школи
НовоархангеЛяського району Любов ВОЯЇОЗА.

О МІНА закінчилася. О
пін на четверту місця
г, клубі Кіровоградської
панчішної фабрики були
всі зайняті. Комсомольці
зібралися для проведення
громадсько - політичної
атестації. 50 дівчат пер
шої зміни всіх цехів під
приємства
звітують сьо
годні про виконання своїх
особистих
комплексних
кланів, узятих
соціаліс
тичних зобов’язань. Ат.е
стадійну комісію очолює
заступник секретаря пар
тійної організації фабри
ці» В. О. Бугайов. До скла
ду комісії входять також
секретар комітету комсо-

Порадами
молу Тетяна Ревенко, ■.за
ступник секретаря Галина
Павленко.
швачка Ніна
Граматович,
начальник
в’язального
цеху Л. К.
ІГя тонко.
Встають по черзі ком
сомолки, звітують.
Людмила Мартинова:
—• Зобов’язувалась що
денні нормо виконувати на
115 процентів, а викопую
на сто двадцять. Усі пунк
ти особистого комплексно
го плану викопала.

сько-иолітична атестація
учасників Ленінського за
ліку.
ЬОГОДНІ дівчата пра
гнуть говорити від
перто. Шура Лсточинська
зачіпає одну з тих внут
рішніх проблем, які часто
виникають
на підприєм
стві:
— Організували у пас
на фабриці гурток но ви
вченню технологічного ус
таткування. Та чомусь до
навчання залучають не но

З

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

С

У комсомольських
організаціях
завершується
громадсько-політич
на атестація

не скористалися
Пролознція: атестуватіі.
— Я працюю контро
лером ВТК, — підводить
ся з місця Галина
Семи*
рук. — Як веду бороть
бу за підвищення якості?
В деяких панчохах вияв
ляю дірки, брак кегельно
го цеху: погано зашито
іумки. Моє ж завдання ■—
бракувати. Дівчата опісля
роблять висновки і стара
ються працювати краше.
Цим я підвищую
якість
роботи товаришів, якість
продукції всього підпри
ємства.
Пропозиція: атестувати,
іак
звітують і третя,
іетверта комсомолка. Всі
юворять лише про виробе
нині показники, про інші
жцункти, комплексного
А
пе згадують.
А треба було б.
Тому й
доводиться комісії «Вйтя-

атестація
вачків, які ще й голки не ко-політична
вміють у машину заправи учасників Ленінського за 
ти,а досвідчених. Користь ліку комсомольців Кірово
від такого навчання неве градської панчішної фаб
лика. Мета ж його, молі рики пройшла на низько
здаеіься, інша — навчити му організаційному рівні.
молодих працювати квалі
Іскрі, що спалахнула не
фіковано.
Мала б бути кращою сподівано в ході атестації,
організація
проведення самі яс комсомольці не да
атестації. Така
деталь: ли розгорітися. Завадили
кільком
атестованим до звична байдужість, форма
зволили покинути примі лізм.
щення клубу (вони поспі
І ще. Ленінський рай
шали на заняття у вечір ком комсомолу міста Кі
ню школу), а після цього ровограда вів активну під
рл;є кожен, хто прозсітував. спокійно залишав то готовку до атестації, на
варишів. Па кінець атес вчав, консультував, давав
тації в залі зосталось кіль цінні поради. На жаль, ко
ка комсомольців, атсста- мітет комсомолу панчіш
Цінній комісії слід було б ної фабрики
цими пора
підбити підсумки, сказати дами не скорігстався. Чо*
заключне слово, з позиції ■ му? Відповідь — за рай
сьогоднішнього дня гляну комом комсомолу.
ти в завтра. Цього не ста
лося.
В. АФАНАСІЄНКО.

І» лютого 1»8і року
•ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА
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-—„Молодий комувлр«
З ТЕЛЕТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ ТАРС

«ТЕРОРИЗМ» У США

™,

Але на фронт Яків Вергун відразу не па
чатну випробовував танки, гартував їх „пР
’ Сло’
важких сутичок з «РУппівськими шулікамиТ«Ь“И-Х

bÄ-

”р я“ого "и>опили

п7Г°»Ге н’«3аМосква. Хоча в Ставці вже затвердили плТм 3°^ буЛа
S??Äaw’HCbKi чзстинист?ка"" •">»••» "ТЖ

XÄÄ’.rHH т-34
«ж гда,
MÄÄÄ*«»
НО Т.льни 181-а бригада відзначилася в тих беях КаПнкових бригад”^*’ ЛИЗЮК°8ЦІ ’ ГР—Ні- Безсмертя
Старшин лейтенант Яків Вергун після
поранення
комбата прийняв батальйон і повів його
ворожими
фортиестами в напрямі Тули. І все через
сніги, які
здазалися мертвими й недоступними
у січні 1942-го про той похід
писала «Комсомоль••'"'■■д писала
скаа правда«.• ■>------------------ •ім-’я Якова
’Здувалося и
Вергуна.

У БІЙ ВЕЛИ КОМУНІСТИ

З ехпор.----- ——

ВІДКРИТО
ІНСТИТУТ
ХАНОЙ. Почалися занят
тя ’і Ханойському інститу
ті театральної« мистецтва
і кінематографії, створено
му на базі в’єтнамського
Театрального
училища.
Серед слухачів — артист і,
чиї імена вже відомі гля
дачам, молодь, яка щойно
закінчила інші гуманітарні
вузи й училища, демобілі
зовані воїни. Інститут ви
пускатиме сценаристі», ре
жисерів, критиків,- ХУДОЖ
НИКІВ. хореографів,
кіно
операторів, незабаром від
криється
акторський факу.ь ьтет.

РІШУЧЕ
ЗАСУДЖУЮТЬ
БОНН. Студенти ФР1І і
Австрії рішуче засуджують
пебезепечні плани
ПАЮ.
Вони вимагають від керів
ництва блоку відмовитись
від рішення про
впрроництво і розміщення в За
хідній Європі нових амери
канських ядерних
ракет
середньої дальності, гово
риться
в спільній заяві
Соціалістичної
спілки ні
мецьких студентів і спілки
Соціалістичних
студентів
Австрії.
прийнятій
на
спільному засіданні в І’егенсбурзі (Баварія).

САН-ФРАНЦІСКО,
14.
(Кор. ТАРС). Насильство і
терор є характерними ри
сами <■■■
американського суспільства
-J — до такого виснозку прийшли
автори
доповіді
«Тероризм
у
Сполучених Штатах»,. під
готовленої
дослідною
компанією
«Ренд корпорейшн».
«Було б
неправильним
твердити, що акти терору
в США чиняться
рідко.
Сполучені Штати стоять чи
не на першому місці се
ред країн, охоплених хви
лею тероризму», --- від.
значається в доповіді. Ли
ше за офіційними даними
ФБР, у країніі налічується
тепер більшеі десятка герористичних
організацій,
які щороку ІЧИНЯТЬ СОІІІІ
вбивств з політичних моти
вів і ведуть активну кампа
нію залякування і шанта
жу
своїх «противників».
Щороку в США чиниться
близько 20 тисяч убивств.
«Американський
стиль
насильства»,
відображає
суть
існуючого в США
суспільства, відзначається
в доповіді. Історично аме-

риканці завжди готові ви
користати
вогнепальну
зброю і бомби для зве
дення особистих рахунків
і для «самовираження» з
ширших питань.
Автори зазначаюіь, що
«використання
бомб у
США стало звичайним видо\л злочину». В середині
79-х років терористи вла
штовували
щороку
не
менш як 2 тисячі вибухів.
До числа найбільш во
йовничих
терористичних
угруповань, які
знайшли
собі притулок у США,
входять добре відомі «лі
га захисту євреїв», «омега-7», куклукс-клан та ін
ші. Так, у
«послужному
списку» терористів з «омеги-7» — численні вибухи
біля будинку ООН, радян
ської і кубинської ’’місій,
офіційних
представництв
ряду латиноамериканських
країн. У 1976 році терористи з цього угруповання підірвали
кубинський
літак,
в результаті йою
загинуло більш як 70 чзповік.
«Ліга захисту
євреїв»
здійснила більш як 50 ви-

бухів біля будинків радян
ських офіційних предсгаїь
ництв і установ ряду араб
ських держав у США. Ос
таннім часом ця терорис
тична організація
дедалі
частіше надсилає поштою
пластикові бомби на одрасу своїх «політичних про
тивників».
За даними «Ренд корпорейшн», зростає чиселоність і активніше ку-клуксклану. «Невидима імперія»

відзначається в документі,
стає все більш «політично
оформленою»
організа
цією.
Тільки за останні
два роки, які характери
зувалися спалахом актив
ності білих
расистів, від
їх рук загинули
десяіки
чоловік. Жертвами молод
чиків
у білих балахонах
стають не тільки
негри,
але й, як підкреслюється
в доповіді, євреї, католи
ки, пацифісти та інші кате
горії американських гро
мадян.

Не даючи рецептів при
пинення діяльності теро
ристичних
організацій,
«Ренд
корпорейшн» ви
знає, що тероризм орга
нічно властивий американ
ському суспільству.

Б. ЮЖИН.

З’ЇЗД СТУДЕНТІВ
Водив в|н своїх орліз у темних шоломах у важкі
бої під Воронежем...
«А яких чудових хлопців ми втратили там... Скіль
ки їх згоріло за бронею...» — Голос колишнього комІбата тремтить.
... І знову ворожі тили, розгром штабів, кілометри
бездоріжжя.
і ось Сталінградський напрям. Яків Вергун
давно
рвався сюди. Що із заводом, де друзі?
За короткий
час танкіст устиг полюбити легендарне місто на Еолзі, і коли на його вулицях було жарно,
бачив себе
на його барикадах. 18-й танковий корпус
довершив
оточення 6-ї німецької армії. Батальйон пройшов че
рез Нижньомихайловсьн, Калач, Кантемирово і з’єд
нався з частинами Донського фронту генерала Рокоссовського. За ті бої в особистому архіві комуніста
Я. П. Вергуна зберігається подяка Верховного Голов
нокомандуючого Збройними Силами СНСР.
... У господарство Вергуна прибув командир брига
ди підпелковнин В. Пузирьов. Розклавши на патрон
них ящиках карту, почав водити по ній олівцем. Офі
цери уважно стежили за .духами рук комбрига, раз у
раз відкривали
свої планшети
і відзначали місця
завтрашніх дислокацій та напрями ударів есесівських
моторизованих кулаків. Кілька днів не стихала битва
-на Курській дузі.
— За відомостями авіарозвідки, генерали вермахту
• стягнуть проти нашої 5-ї танкової армії значні мота
ризовзні клини. Доведеться зустрітися з ними ось біля цього села. Запам’ятайте, товариші: Прохоровка!
Тож вище наші гвардійсьні прапори!
а в другому
і
Комбриг відбув у сусідні підрозділи,
__________ _
л_______
HR.. готуватися до зустрічного
батальйоні
одразу
почали
бою з дивізіями СС «Герман Герінг», «Мертва голова»,
«Саксонія«... Добірна зграя, улюбленці Гітлера.
Узлісся скидало з себе нічну млу, виставляючи сон
цю бинтовані природою біленькі стовбури беріз і там
но-зелені ковдри велетнів-дубів. Ніщо не виказувало
і' присутності серед зеленого моря великого з’єднання
ї техніки і людей. Капітан Вергун пересів у танк ко
мандира роти капітана Скрипника, з башти
якого,
танка відкривалася панорама місцевості. Бригада, як
і вся армія генерала Ротмістрова. зіткнулася сталь
на сталь з противником 12 липня 1943 ропу.
На машину комбата навалилося відразу два «тиг
ри.». Механік-водій Ніколаєз витиснав з двигунів усе,
що міг. Треба, щоб ті, хто сидів за важелями брудних
потвор, повірили, що «тридцятьчетвірка» уникає зу
стрічі з ними, і це вдалося.
— Розворот! Стоп на мить! Бронебійний! — тільки
й устигав подавати команди Яків Пантелеймонович.
Ганн здригнувся всім корпусом. Після пострілу ще
один різкий маневр.
— Подряпали «тигрові» шкіру.
— Не тільки подряпали. Он уже й мотор спалахнув,
екіпаж з люків вистрибує. Сипони по ньому трасую
чими!
Та все ж другий броньовик зі свастикою вдарив під
башту командирського Т-34.
— Таран! — еигуннув кап;тан Вергун.
Багатотонна громада броні і зогню відкинула «тиг
ра» □ кювет, від своїх же снарядів він вибухнув. . лдянсьаому екіпажу вдалося залишити машину, і, пе
ресівши на Інший танк, Яків Вергун продовжував ке
рувати боєм.
- Відкривається шлях на твею Україну, капітане.
Нашу бригаду командування водить у _ прорив, тебе
призначили моїм заступником
— повідомив підпол
ковник Пузирьов.
1 таьни з десантом рушили...
У планшзті комбрига
зберігалася карта з познач
кою кінцевого пункту рейду. То була красуня Полта-

Ще клекотіла битва на курських ланах, плавилася
О пеклі боїв круппіьська сталь, а бригада «тридцятьчетвірок», пробивши заслони гітлерівців, вийшла на
оперативний простір. Танкісти несли на червонозоря> їх машинах відгомін свободи і визволення.
«Більше шуму У фашистів має скластися уявлен
ая, що в їхньому тилу Діє велик® Ґ^Т’тГнкової аом.ятали гвардійці настанову в штабі 5-і танкової ар
і

Колона весь день перебувала на
марші, пройшла
Я^тки кілометрів у сутичках з тиловими
підрозді
лами вермахту. Довелося з’єднуватись і з польовими
Частинами, що ПІДХОДИЛИ з резерву.
—-*«г»гіа<4
— Не затоимуватись, треба з *!?суа.н”л^ти по Рт иізахопити пеоег.паьгу через річку Уди і виити до стан
ЦІЇ Золочів, _ ка^ш на'кероткому привалі підполкозСерпнева°нН, опустившись на зе”/вю’^ИЛатЛи -ти
РИи урожай зірок Хотілося забути все варити люти

Т^НЯ*

“ и,л’-,ху- "ОТет3»ск»/А збрей’“її »“«елі
РУКИ ще міцніше стискали зир

о НАГОРНИ, В. БУХТІЯРО8,
краєзнавці.

(Закі»чепня буде).

КОПЕНГАГЕН.
Тут від
бувся черговий з'їзд Спіл
ки студентів — комуністів
Данії. В його роботі взяли
участь понад 200 делега
тів,' а також гості — пос
ланці 17 прогресивних між
народних
і національних
молодіжних
організацій.
З’їзд обговорив актуальні
питання боротьби за мир і
роззброєння, проти заіро
ви війни,
за поліпшений
становища молоді.

ПРОТЕСТУЮТЬ
рішучим осу
дом капітулянтської полі
тики режиму Садата висту
пили
арабські студенті:,
які навчаються в Парижі.
Представники десяти сту
дентських
організацій
опублікували комюніке, в
якому підкреслюють, ЩО
кемп-девідськнй зговір не
веде до розв’язання проб
лем Близького
Сходу, а,
навпаки, робить станови
ще в
цьому районі
ще
більш складним і вибухо
небезпечним.
ПАРИЖ. З

БЕЗ ПЕРСПЕКТИВ
U ЮКГОііЬі.і.

.,е

сятий
молодий
житель
Швеції
—
безробітний.
Згідно з даними централь
ного статистичного
бюро
країни, наприкінці
січня
більш як 41 тисяча юнаків
і дівчат віком від 16 до 2 1
років не мали
роботи.
Особливо великі труднощі
при влаштуванні па робо
ту відчувають дівчата. Те
пер близько 13 процентів
молодих шведок позбавле
ні можливості
влаштува
тись на роботу.

БЕЙРУТ. Тут відбулася
зустріч делегації Всесвіт
ньої федерації
демокра
тичної молоді (БФДЛ1) з ге
неральним секретарем Ці;
Ліванської
компартії
Ж. Хауі. У ході
розмови
Ж. Хауі викрив діялі.нісії»
Південноліванських сепаратисіїн і фалангістів партії
катаїб, спрямовану проти
єдності і незалежності Лі
вану.
відзначив
велику
роль
національно патріо
тичних сил країни в бо
ротьбі проти
змов СІІІЛ.
Ізраїлю і арабеї ігої реакції
щодо Ліванської республі
ки.

ІСЛАМАБАД. Масова сту
дентська демонстрація від
будась
в одному з най.
більших мит Пакистану —
Ревалпінді. 1псячі її учас
ників вимагали скасування
воєнного
стану і віднов
лення н країні ■ громадсь
ких свобод.
Як повідомляє
газета
сМуслІм». студентські за
ворушення сталися днями
також у Мултаиі.
Власті
.•ціігрилі: вищі
навчальні
заклади цього міста.

Від ручних годинників
до атомної станції
Одного січневого вечора
у центрі столиці Словакії
— Братіславі — яскраво
спалахнула
неонова рек
лама радянського зовніш
ньоторговельного
об’єд
нання
«Техіюінторг».
Об’єднання, завдання яко
го —- експортувати та ім
портувати технічні ювар.і
широкого вжитку, виникло
не так давно — близько
двох років тому. До 1979
року цим займались кіль
ка різних радянських зов
нішньоторговельних об’єд
нань. Радянські
товари
широкого
вжитку добре
знають у Чсхословаччшіі.
Тільки
минулого
року
«Техпоінторг» експортував
сюди 850 тисяч і одппніїкіз,
100 тисяч фотоапаратів та
кінокамер, 230 тисяч радіопрпіімачів,
80
тисяч
електробритв, ЗО тисяч ко
фемолок, 40
тисяч холо-

У КРАЇНАХ
СОЦІАЛІЗМУ

А ТУРБОТІ
СІЛЬСЬКИХ
ТРУДІВНИКІВ
БЕРЛІН. Могутній шум
тратторій ііоііісі пв
нр і
закінчення періоду зимо
вого
щііііпіпя на поля:І1Д.Р. І рузіішііки сільсько
го господарі-1 на республі
ки приступили до ранніх
сільськогосподарських ро
біт, які передують весня
ній иосівьіії
кампанії: в
грунт віюсяіься мінераль
ні й
органічні добрива.
Вже зробили перші польо
ти льотчики сільськогоспо
дарської
авіації країни.
Воші вносять у ірун-т міме
ральпі добрива, проводять
роботи по захисту лісових
масивів від’ шкідників.

>.
ну ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СИ-■ р
повішу — нафіу, газ, ру-.і;

ДУ-

і.

Взуття, кришталь, гри- '
котажіїі вироби, жіночі і а.’
чоловічі костюми, налито '
дильників. І це далеко по добре відомі радянському ;:
повний перелік виробів, ІДО покупцеві. Ті, хто випус
думають.,
кор.пст уються попитом у кає ці товари,
про ТС, ЯК
ПОЛІПШИТИ ЇХ ;
ЧССР.
якість, зробити їх країни- ■ '
Радянський Союз те у ми, зручнішими,
надійні
50-і роки почав постачати шими.
до Чсхословаччіпиі знаме
Нещодавно у Москві
ниті годинники «Победа*,
а зараз тут добре знають був підписаний протокол
і інші марки. Тільки за ос про товарообіг і платежі
танні 8—10 років у ЧССР між СРСР і ЧССР па 1981
продано понад 12 мільйо рік. Обсяг товарообігу
нів радянських годинників значно перевищить рівень
року і складе
Для Чсхослсваччшіп Ра минулого
дянський Союз є найбіль близько 7,7 мільярда кар
шим торговельним
парт бованців. Так втілюється у
нером. У повій п’ятирічці життя одне з найголовні
положень проекту
торговий обіг між двома ших
країнами складе приблиз ЦК К11РС до XXVI з’їз
ду:
«Всіляко розвивати
но 40 мільярдів карбован
взаємовигідні
торгові, еко
ців. Крім товарів широко
номічні та науково-технічні
го вжитку,
устаткування
для атомних електростан зв’язки з соціалістичними
цій, приладів, транспорт країнами».
О. СПІРНІ,
них засобів
Радянський
Союз, як і рзпіі.К!. постаалас. кор. АПН.
Братіслаза.
чатпмс до ЧССР пеобчід-

Добре
відомо, що не
А СТВОРЮЄТЬСЯ
ухильне додержання агро
СИСТЕМА
технічних строків — осно
ва багатого
врожаю, а
ОХОРОНИ
плани в цьому році у пра
ЗДОРОВ
’Я
цівників
рОСЛШІІІіИІЬККХ
(іп-подарств ІІДР великі:
ПНОМПЕНЬ. Заверши
довести врожайність зер
мережі
нових культур до 42 цент лося створення
медичних
пунктів у най
нерів з гектара.
більшій
кампучіііській
А НАЙБІЛЬША
провінції Баттамбанг. Зав
В РЕСПУБЛІЦІ
дяки іурбоїі місцевих ор
БУХАРЕСТ. Па комбі ганів пародно-рсво.'ііоцііінаті хімічних добріш у Ва иої
влади
амбулаторії
ксу стала до ладу найбіль
створено
на
підприємствах,
ша в Румунії фабрика по
виробництву сечовини. По- в усіх установах і відом
тужність нової
фабрики, ствах. Кожен
окружний
оснащеної сучасним ус центр має свою лікарню.. У
таткуванням, — 420 тне.
провінції своєчасно приве
тон.ч на рік. Застосування
дено профілактичні щеяпередової технології в хо
іііфскціГшпх
ді- спорудження
підпри лспі[Я (ір.фпі
ємства дало змогу
знач захворювань.
но скоротити строки його
(ТАРС).
будівниці ва.

19 лютого 1981 рому

^Молодей камунар({

4 стор.

заводу
колодязя.
За переказами, го конструктора
чудова
біля цього дуба запорожці «Червона зірка»,
спортсменка
орієнтувальна чолі з кошовим отама
Наталя
Василівна
ном Іваном Сірком писали ниця
відповідь турецькому сул Пуда допомогла мені здій
снити
першу
зустріч
з ук
танові і тряслася
земля
від загального реготу. Ми раїнським зеленим богати
моволі згадується знамени рем, що відбулася 11 трав
ня 1980 рону під зливою.
та рєпінська картина...
Росте він на південному
1648 року по
дорозі на
Кириківського яру,
Жовті Води
тут зупиняв схилі
що
входить до грандіозної
своє військо Богдан Хмель
системи
Холодного яру,
ницький, закликав козаків
бути в бою такими ж міц багатого історичними поді
ями
ще
з
незапам’ятних
ними й стійкими,
як цей
часів, загальна
довжина
ДУб.
Немало
небезпек пере приярків якого становить
250
кілометрів
(у
них
роз
жив запорізький велетень.
Махновці
намагалися міщено 20 сіл і 12 хуторів).
Висота
дуба
Максима
За
спиляти унікальне дерево,
21,7 метра, а
одну з пам’яток Запоріж лізняка жя, на паливо для броне товщина стовбура — 2,75
поїзда, а німецько-фашист метра. Лісовий гігант має
ські окупанти мали намір дуже солідний вигляд. Під
лісом, він
викопати його
і посадити німаючись над
приймав на себе
біля імперської канцелярії не раз
удари
блискавки,
про що
в Берліні як символ непо
рушності рейху. Але дуб, красномовно свідчать слі

ПРИРОДА І ТИ

З Е л Е Н L БОГАТИРІ
грес іще більше
посилив
увагу до зелених богатирів.
-........
і їх узято під охорону дер
давнину діброви захищали
слов’янські
племена . від жави.
Про
запорізький дуб я
негоди,
давали
паливо,
служили навіть фортецями чув і читав багато. Опинив
шись
у
місті
Запоріжжі, я
в боротьбі з ворогом. Бо
Дніпрогесу про
рошно з жолудів для випі греблею
селище
кання хліба почали вико їхав у колишнє
ристовувати значно рані Верхню Хортицю, яне те
ше, ніж із злаків. І не ви пер увійшло до складу Ле
району міста.
падково слов’яни приезл- нінського
чувалн дуб богові блискав Вийшовши з автобуса, по
ки і грому Перуну. Пізні бачив покажчик «До дуба».
ше дуб стали використозу- Скориставшись ним, через
ізати для будівельних ці кілька хвилин підійшов до
за овіяного легендами зелено
лей. З могутніх дубів -пиляли го запорізького богатиря.
порізькі
козаки
Кера його стовбура і гілок
на
сподошки, які йшли
бойову
рудження в’юнких невлов дуже схожа на
них човнів з
поетичною кольчугу. Могутній гілляс
вінчає вели
назвою «чайка». Перекази тий стовбур
і ласять, що їх дубові бор чезне зелене шатро листя.
ти не завжди
пробивали Поруч гранітна брила з на
«Запорізький дуб.
навіть гарматні
ядра. На писом:
«чайках»
запорожці
не Унікальна пам’ятка давніх
дубових
лісів Придніпро
тільки плавали по Дніпру,
але й пересікали Чорне мо в’я. Висота дуба — 36 мет
рів. Діаметр
крони — 43
реНа земній
кулі налічу метри. Довжина окружнос
ється
близько 600 видів ті стовбура — 6 метрів 32
дубів. Найпоширенішим з сантиметри. Вік дерева —
них у нашій
країні є дуб 600 — 700 років». Стародав
звичайний, що
відзнача ня половецька кам’яна ба
встановлена поблизу
ється могутністю, красою і ба,
посилює враження
довголіттям. Дуб став сим дуба,
волом твердості, стійкості, про тривалість його жит
же й колодязь...
мужності. Скільки прекрас тя. Тут
них пісень, легенд і пере Кажуть, тут часто відпочи
вали
запорізькі
козаки, ги
казів присвячено дубу!
Наукозс-гехнічний
про- ли чисту холодну взду з

оцінити значен
ВАЖКО
ня дуба. В глибоку
(-------

як і раніше, міцно трима ди, які на ньому лишили
ється корінням рідної зем ся. Дуб цей почав підводи
лі,
росте і плодоносить, ти свою зелену голову^ ще
Київської Русі.
уособлюючи
могутність в період
Богдана Хмельпершої у світі Країни Рад. Він знав
Максима
ЗалізПо обхвату (довжина ок ницького,
ружності стовбура) легко няка. 1843 року «позував»
Г ригоровичу
обчислити діаметр дерева. Тарасові
Він трохи перевищує два Шевченку.
Микола
Ще 1939 року
метри. Ріс гігантський дуб
і на самому острові Хорти Упснин писав:
Сховавши
спогади
ці, на місці якого встанов
• найкращі,
лено стовп з чавунною ме
Па двво років і століть.
моріальною дошкою.
Неначе
пам
’ятник, у хащі
V СІ, ХТО відвідує музейзаповідник «Коломен- Зеленолистнй дуб стоїть.
прохо- Він знав дощі і хуртовину,
ське» в Москві, не
дерев, Грозу, вітра та буревій.
дять мимо старих
напис на щиті біля яких Але схвильовану людину
говорить: «Дуби. Найдавні Зберіг у пам’яті своїй.
ші дерева Москви. Вік — Колись'отут старому дубу
600 — 800 років». Діаметр Пісні вашігітунар співець
наймогутнішого з них пе Про сторону, живу і любу,
ревищує півтора
метра. Про біль розгніваних
сердець.
Хіба не скинеш шапни пе
ред московськими дубами- Вже відлетіли далеченько
Літа, коли під ним сідав
богатирями?!
700-річний дуб
росте в Тарас Григорович
Шевченко
Біловезькій Пущі.
Порівняно недавно я до І псе йому розповідав,
Але
поета
молодого
відався про дуб Максима
Залізняка
—
керівника Не забуває ні на мить —
повстання проти польської 1 в ніч замріяну про нього
шляхти, що дістало назву Над Україною шумить...
Поруч дуба братська мо
Коліївщини (1768 рік). Це,
мабуть,
найстаріший дуб гила, в якій поховано жи
Буди, котрі
України, вік його переви телів хутора
щує 1000 років.
Знаходи загинули від рук німецькофашистських
розбійників
ться він у сусідній Чер
18 червня
1943 року (82
каській області.
Інженер відділу головно чоловіка).

За 12 кілометрів від ли
товського
містечка Зарасай, біля . сільця Стелмуж,
на узліссі ясеневого гаю
росте найстаріший дуб не
тільки нашої
країни, а- .-й
усієї Європи.
Вік його —
2000 років!
Слід
відзначити,
що
1811 реку
в Литві впав
дуб-велетень Баублес. Тов
щина його стовбура стано
вила 4,5 метра!
Мати моя, як і багато ніровоградців старшого по
коління, ще
пам’ятає гі
гантський дуб у міському
саду (нині парк Перемоги)
на лівому березі Сугонлії,
яний не зберігся. Переказ
гласить, що під цим дубом
князь Потьомкін
тримав
військову раду про осаду
і взяття Очакова.
Старі дуби, що
досяга
ють майже півтораметро
вої товщини, є в Оникіївському і Чорному лісах Кіровоградщини.
"V
НАШОГО народу є хо*
роша давня традиція
— садити
дерева, відзна
чаючи їх посадкою знамен
ні дати. Найчастіше садять
улюблені всіма дубки. Так,
20 років тому,
через два
дні після завершення
по
льоту в космічний простір
Юрія Гагаріна,
14 квітня
1961 року, в Кремлі посад
жено на честь цієї знамен
ної події
молодий дубок
«Космос».
Не можна не згадати про
дубки, посаджені видатни
ми діячами нашої культу
ри на хуторі Надія в Кіро
воградському
районі, де
жив
і працював відомий
драматург, актор і режисер
Івзн Карпович
Тобілсвич
(Карпенко-Карий).
Дуже_ повільно
росте
дуб. Той, хто посадив його,
не
завжди
дочекається
першого врожаю жолудів.
Минає багато
часу пони
зелений богатир
набере
повної сили і стане красою
рідного краю. Одержуючи
як неоцімогутнє дерево
ненний дар від
старших
понолінь, МН
беремо тим
самим на себе священний
..........,_.........
обов’язок дбати про них і
берегти їх.
ІНаша
’;
країна,
головна лісова
держава
світу, може по праву пишитися своїми
_____
....
зеленими
дубами-богатирями.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

Чотири
чемпіони
Три дні
Будинок фіз
культури заводу «Черве^
на зірка» був у розпоряд
женні борців класичного
стилю. Тут проходив чем
піонат Центральної ради
товариства «Авангард» з
класичної
боротьби. Б
ньому взяли участь 110
атлетів
з дванадцяти об-,
ластеі! республіки.
Добре висі улили паші
земляки, яки-: до цих зма
гань го гупав заслужений
тренер УРСР М. І. Ромаг
пенко. Чотири з них ста
ли чемпіонами. Це звання
завоювали майстри cnog^y
СРСР Олександр ДемЄг
щепко (важка атлетика),
Геннадій Безпалько (на] івважка вага), Анатолій

м. ножнов,
член Українського то
вариства охорони пркроди.

Ясинський (друга середня
вага) 1 кандидат у май
стри спорту Олександр
Алтухов (перша середня
вага).
Срібним призером став
майстер спорту
Володи
мир Коржинськвй.
Усіх
їх включено до
складу збірного колекти
ву авангардівців респуб
ліки, що братиме участь
у чемпіонаті
України,
який відбудеться з 5 но 8
березня в Приміщенії
ДЮСШ обласного сио’р’гкомітету (м. Кіровоград).

На
знімках:
угорі
— мос
ковські
дубибогатирі в Коломенсько м у:
внизу (зліва ка
правої — запо
різький
дуб;
дуби на хуторі
«Надія»;
дуб
Максима Заліз
няка.

В. ШАБАЛІН.

На знімку;
БЕЗПАЛЬКО.

Геннадій

Фото Е. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

КАЛЕЙДО
СКОП
МОЛО
ДІЖНИХ
НОВИН

ПІОНЕРСЬКІ
ЛОКОМОТИВИ
Напис «Піонерія Харків
щини» прикрасить кілька ло
комотивів, призначених для
БАМу. їх буде внготовлепо
а брухту, зібраного черпологалстучною гвардією об
ласті під час ударного дво
місячника, який тут завер
шився.
На ппчатку десятої п’яти
річки діти виступили ініціа
торами проведення в рес
публіці операції «Металолом

про птахів з чорною озна
кою склали юні натуралісти
Прикарпаття під час кон
курсу «Білий лелека». Про
тягом року школярі провели’
г.ерепне пернатого населен
ня, занесли на спеціальні
карти місця
його гпіздугань, стежили за першими
польотами лелеченят, а во
сени проводжали їх у теплі
краї. Переможцями конкур
су стали юні орнітологи із
середньої школи села Нової
Кам’янки
Нсстеровського
району на Львівщині. Вони
удостоєні медалі
«Юнші
учасник ВДНГ».

більш як па ста малюнках,
зібраних на відкритій у
приміщенні Львівської об
ласної
організації Спілки
художників СРСР виставці
дитячої творчості. Юні ви
хованці дитячої школи мис
тецтв яскраво і мальовничо
розповіли про тс, що люб
лять, про що
мріють, по
знайомили глядачів зі свої
ми друзями.
Радісною ус
мішкою
дитинства осяяні
роботи Тараса 1\еиа «Космо
навти», «.Місто», Костя Мар
кевича «Наші ігри», «Кві
ти».
Гармонійному розвиткові
підростаючого покоління на
Львівщині приділяється ве
лика увага. В містах і ра
йонних центрах
для юних
талантів відкрито більш як
чотири тисячі шкіл, студій і
«Літопис»
веселих істо
гуртків образотворчого мис
рій, народних казок і ле
Світ добрих чарівників і тецтва, музики, хореографії.
генд, прислів’їв і приказок сонячних барв відображено
(РАТАУ).

— заводам». Під час суботьлків і недільників вони зби
рають і здають пінну вто
ринну сировину. З неї вже
зроблено три тролейбуси й
автобус, що курсують тепер
по вулнПях
міста, колону
тракторів для сільських ме
ханізаторів країни. Опера
цію школярів очолив штаб
піонерського
шефства, до
якого ввійшли представник:!
дружин міських і сільських
шкіл, а також педагоги і
комсомольські активісти.
Тільки торік учні зібрали
понад десять тисяч тонн
брухту.
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ГОЛОВНИЙ

ГЕРОЙ СУЧАСНИК
Хвилюючу повість про ря
дового солдата
революції
Василя Губанова запропону
вав глядачам
Львівський
академічний
український
драматичний
театр
імені
М. Заньковецької.
Головну
роль у спектаклі за п’єсою
Є. Габриловича «Комуніст»
виконав
молодий
антор
Є. Федорченко.
— Ця роль стала для ме
не нелегким,
але радісним
екзаменом на зрілість: про
таку, мені
здається, іуїріе
кожен артист,
— говорить
Євген. — Бути мужнім у бо
ротьбі з ворогами, самовід
даним
у мирній,
тЕорчій
праці, ставитись
до дору
ченої справи з справжньою

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-зь,
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2-46-87; відділ комсо
мольського життя, відділ військовопатріотичного вихоезннл ’а спорту
2-45-35; фотолабораторія —
нічна редакція — 3-03.53.

Зам. № 89.

комуністичною пристрасніс
тю вчить МІЙ герой, яний по
любився мільйонам глядачів.
Нова робота стала логіч
ним продовженням творчої
біографії
недавнього
ви
пускника Київського інсти
туту театрального мистецтва
імені I. К. Карпенна-Карого.
Раніше він зіграв радянсь
кого
моряка Макарова в
трагедії «Під
золотим ор
лом» Я. Галана, фронтовика
Сидорова в «Правді» О. Кор
нійчука. За мілька років ак
тор виконав близько ста ре
лей, центральних
і епізо
дичних, у п’єсах
вітчизі^'
них і зарубіжних драматур
гій. Любителі
кіно можуть
побачити його в
картині
«Бід Бугу до Вісли», де він
грає польського кавалерис
та Яна Супінського, а також
у фільмах «Земля. До запи
тання», «Пастух Янка», «Лю
дина грає на трубі».

(РАТАУ).
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