
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Початок радянсько-австрійських переговорів

ВІДЕНЬ, 1 липня. (ТАРС). Сьогодні в урядовому будинку на Баль- 
хаузплац почались переговори між Головою Ради Міністрів СРСР 

М. С. Хрущовим і членами австрійського уряду на чолі з федеральним 
канцлером Ю. Раабом і віце-канцлером Б. Піттерманом.

На переговорах обговорюються найважливіші питання, які цікав
лять обидві сторони.

Від 'їзд з Москви президента Індії Раджендра Прасада
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКО! '<' ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання IV
№ 2 (275) Неділя, 3 липня 1960 р. Ціна 20 коп.

Інформаційне повідомлення
про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії 'України
1 липня 1960 р. відкрився Пленум Центрального Комітету Комуніс

тичної партії України.
Пленум затвердив такий порядок денний:
Про підсумки весняної сівби, догляд за посівами та підготовку до 

збирання врожаю і проведення заготівель сільськогосподарських продуктів 
в 1960 році.

З доповіддю по цьому питанню виступив Голова Ради Міністрів 
Української РСР Н. Т. Кальченко.

В обговоренні доповіді взяли участь товариші: А. І. Гайовий — секре
тар Дніпропетровського обкому КП України, П. Ю. Шелест — секретар 
Київського обкому КП України, В. В. Скрябін — секретар Запорізького 
обкому КІІ України, П. П. Козир — секретар Вінницького обкому КП 
України. Л. І. Найдек — секретар Черкаського обкому КП України, 
Д. П. Піснячевський — голова виконкому Харківської обласної Ради де
путатів трудящих, О. П. Ляшко — секретар Сталінського обкому КІІ Ук
раїни, М. К. Лазуренко — секретар Львівського обкому КП України, 
В. К. Клименко — секретар Луганського обкому КП України, Г. А. Тур- 
бай — голова виконкому Кіровоградської обласної Ради депутатів трудя
щих, М. Д. Бубиовський — секретар ЦК КП України, І. Т. Назаренко — 
голова виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих, 
М М. Стахурський — секретар Житомирського обкому КП України,. 
О. М. Мужицький — голова виконкому Полтавської обласної Ради депу
татів трудящих, Я. І. Лисенко — секретар Станіславського обкому КП 
України, М. В. Хорунжий — голова виконкому Одеської обласної Ради 
депутатів трудящих, М. С. Співак — міністр сільського господарства 
Української РСР.

Пленум ЦК КП України продовжує свою роботу.

Через труднощі-до успіху
Задум позмагатися з 

Ярославом Чижем захопив 
мене зразу ж, моли я дізнав
ся про його славні діла.

На початку нинішнього 
року прийняв я групу сви
ней. Взяв зобов'язання — 
за рік відгодувати 1500 го
лів і здати державі 1200 
центнерів м’яса. На нараді 
в Києві мені пощастило зу
стрітися з Ярославом Семе
новичем. Розповів про себе, 
про свою роботу, а потім і 
позмагатися вирішили. 
Пізніше навіть сфотографу
валися на пам'ять. Великою 
радістю для мене було те, 
що знатний свинар прий
няв мій виклик.

Настали дні копіткої ро
боти. Треба було відразу як 
слід налагодити годівлю і 
догляд, щоб не тільки збіль
шити середньодобовий при
ріст ваги, а й знайти шлях 
до відчутного зниження со
бівартості продукції. В ми
нулому році кожний центнер 

** свинини обійшовся артілі 
більш як по 700 карбован
ців. А мені дуже хотілося 
присадити цю цифру хоч би 
наполовину.

Кілька днів тому одер
жав запрошення на район
ну нараду випускників се
редніх шкіл і вирішив під
бити свій перший підсумок. 
Сіли ми із зоотехніком і бух
галтером колгоспу, почали 
рахувати центнери, карбо
ванці...

Приємно було мені спо
вістити на нараді юнакам і 
дівчатам, які зібралися з 
новенькими атестатами зрі
лості, яро те, що до 25 черв
ня відгодував 587 свиней і 
здав державі 446 центнерів 
м'яса. За останні два міся
ці кожний центнер прирос
ту живої ваги обійшовся ар- 
тілі вже не в 350 карбован
ців, як того хотілось мені в 
перші дні роботи, а в 186 
карбованців, а в травні ще 
дешевше — 170.

Середньодобовий приріст 
ваги тварин при невеликих 
затратах коштів на корми 
у минулому півріччі турбу

вав мене найбільше. На від
годівлю я щоразу ставлю 
принаймні 400—450 голів. 
Раніше таку групу догляда
ли вісім—десять свинарок. 
Це дає неабияку економію

Тепер кількість поголів'я 
в артілі дещо зменшилась: 
частину свиней продали дер
жаві. Щоб створити надій
ну базу на наступний рік, 
довелося збільшити кіль
кість разових свиноматок.

коштів, знижує затрати пра
ці.

Але на півдорозі не зупи
няюсь, продовжую вишуку
вати додаткові джерела ви
робництва м’яса. Одним з 
таких джерел є продумана 
годівля тварин. З настан
ням весни на ферму пішов 
безперервний потік зеленої 
маси. А не так давно я почав 
давати свиням збиране мо
локо. За рахунок цього ви
робництво м’яса було зде
шевлено більше ніж вдвоє, 
а середньодобовий приріст 
ваги тварин був доведений 
до 550—600 грамів.

За моєю пропозицією на від
годівлю тепер переводимо 
свиней у двомісячному ві
ці. Так легше комплектува
ти групи і, крім того, поро
сята краще ростуть. Денний 
приріст їх ваги збільшуєть
ся на 100—120 грамів.

Це перші успіхи. Але вже 
вони дають право сьогодні 
сказати, що взяте мною зо
бов’язання виконаю і ви
йду переможцем у змаганні 
з Ярославом Чижем.

Л. ЛУКАШЕВСЬКИИ, 
свинар колгоспу імені 
Леніна, Олександрій

ського району.

ПІСЛчЯ перебування в Москві, поїзд
ки в Ленінград, Київ і Сочі 1 липня з 
радянської столиці відбув у Сталінабад 
президент Республіки Індії Раджендра 
Пірасад з особами, які його супрово
дять. По дорозі на батьківщину він 
проведе кілька днів у Таджикистані і 
Узбекистані.

На Внуковському аеродромі, при
крашеному державними прапорами Ін

Пленуму

Так тримати
Дріжджовики Маловнс- 

ківського сяиртзаводу ви
конали шестимісячне зав
дання на 126 процентів, 
їх зобов’язання — до кін
ця року дати понад план 
150 тонн високоякісної про
дукції. А щоб додержати 
слова, треба достроково за
вершити ремонтні роботи.

Здати в експлуатацію цех 
на 5 днів раніше строку! — 
так вирішили комсомольці. 
На ознаменування дня від
криття липневого Пленуму 
ЦК КПРС з гарячим зав
зяттям трудяться недавні 
десятикласники оператор 
Віталій Комайгородський, 
його помічник Борис Бров- 
ченко, формувальниця Со
фія Крутофал. пакуваль
ниця Діана Кобреіпок та 
інші.

М. РОМАНІОКОВ, 
завідуючий виробни
цтвом.

дії і СРСР. главу індійської держави 
проводжали товариші 0. Б. Арієто®, 
Л. І. Брежнєв. М. Г. Ігнатов, Ф. Р. Ков- 
ЛО'В; А. І. Мікоящ заступники Голови 
Президії Верховної Ради СРСР М. М. 
Органов, Т. Кулатбв та інші офіціаль
ні особи, а також представники трудя
щих Москви.

Л. І. Брежнєв і Раджендра Прасад 
обмінялись промовами.

Радість Володимира

— Чудово! — вигукнув 
юнак, і його обличчя роз- 
пливлося в посмішці. Дви
гун потужного «МАЗа» піс
ля обкатки працював без
відмовно.

Радість Володимира Іва- 
іпока — слюсаря-моториста 
авторемонтних майстерень 
Кременчукгесбуду зрозумі
ла: справи йдуть прекрасно. 
До дня відкриття Пленуму 
ЦК КПРС бригада зобов'я
залася відремонтувати 8 
моторів. І слово своє ре
монтники додер ж у ють.

В особистому житті юна
ка теж сталися приємні змі
ни. його, ударника кому
ністичної праці, недавно 
прийнято кандидатом у 
члени партії. Володимир 
став заочником Полтавсько
го інженерно-будівельного 
інституту.

Радісно живеться, чудово 
працюється, бо поруч вірні 
друзі, які живуть за прави
лом: «всі—за одного, один— 
за всіх». Коли Володимир 
прийшов сюди працювати 
учнем слюсаря, молодий ко
муніст бригадир Петро Бє- 
ляков взяв шефство над 
ним, допоміг опанувати 
тонкощами ремонтної спра

Першості не здамо
Серйозним екзаменом для 

нашої молодіжної бригади 
було урядове завдання, яке 
одержав завод «Червона 
зірка»: до 1 травня виго
товити 15.000 сівалок 
«СКГН-6». Кожний працю
вав з подвоєною енергією: 
адже бригада боролася за 
звання комуністичної. 1 ми 
вийшли переможцями, за
воювавши перше місце се
ред червонозорівців. Брига
да одержала перехідний 
Червоний прапор обкому 
комсомолу, а члени брига
ди — Почесні грамоти ЦК 
ЛКСМУ. Тоді ж нам було

присвоєно звання колекти
ву комуністичної праці.

Кожний з нас вчиться 
в школі робітничої мо
лоді або технікумі, а ін
ститут передового досвіду, 
організований на нашому 
заводі, ми закінчили всією 
бриг.адою. Формувальник 
Анатолій Ляшенко в цьому 
році навчатиметься без від
риву від виробництва в 
Харківському політехнічно
му інституті, а я — в Ки
ївському.

В. колот, 
бригадир ливарного 
цеху сірого чавуну.

ви. Колишній новачок тепер 
передає трудову естафету 
іншим.

Безліч справ у Володими
ра Іванюка. Він — комсорг 
бригади, голова первинної 
організації ДТСААФ, піо- 
нервожатий четвертої шко
ли, активний учасник ху
дожньої самодіяльності. ■

О. ШКАНДИБА.

Комсомолка Ліля Головен- 
ко вперше переступила поріг 
Кіровоградського агрегатного за
воду дпа роки тому, після одер
жання атестату зрілості. Тепер 
вона — краща шліфувальниця 
заводу. Кожна третя деталь, 
відшліфована передовою вироб
ничницею — зверхпланооа.

На знімку: Ліля ГО- 
ЛОПЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

І
Такі твої зобов’язан
ня. комсомолець Кіро
вограда!

Внести у комсомоль- 
Іську копилку 7.500.000 

канбо-ванців.

Зібрати 4.500 
металолому.

Зекономити 3 мільйо
ни кіловат-годин 
троенергії.

Виготовити 300 
ток для . кролів і

) дати їх підшефним кол- 
> госпам.> ____ __ _______
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клі- < 
пере- <

ЛО-КОМ У11ІСТИЧНОМ У-ЗН АЧИТЬ
I знову в поході 

енергійна юнь — у 
за технічний прогрес, 
мачами на цей раз — ком
сомольці агрегатного заво
ду. Рух за перемогу кому
ністичної праці вони поєд
нали з рухом за найшвид
ше впровадження нової 
техніки, автоматизації, за 
нове використання внутріш
ніх резервів. Комсомольці 
заводу взяли шефство над 
впровадженням автоматич
ної лінії, виготовленням 
бункерного устаткуван
ня, впровадженням р на
ціональних пропозицій, ме
та яких — замінити руч
ну працю механізованою. 
Вони звернулися до всіх 
молодих робітників, інже
нерно-технічних працівни
ків і службовців промисло
вих підприємств міста із 
закликом підтримати їх.

Першими підхопили по
чин, звичайно, ударники і 
члени бригад комуністичної 
праці. У конкурс по вина
хідництву і раціоналізації, 
оголошений міськкомом 
комсомолу, включилася вся 
бригада комуністичної пра
ці заводу «Червона зірка»,

IIИСО КО П РОДУ кти в но
Сур-

яку очолює модельник Ва
лентин «Назаренко. У цій 
бригаді обмірковується кож
ний технологічний процес, 
кожна операція. Раціональ
ні пропозиції членів брига
ди дали заводу десятки ти
сяч карбованців економії 
на рік. Серйозними супер
никами передовиків і пре
тендентами на призові міс
ця в конкурсі є слюсар цьо
го ж заводу М. Одеський 
і технолог М. Коваленко, 
які заочно вчаться у полі
технічному інституті.

Особливо яскраво прояв
ляється трудовий героїзм 
молодих кіровоградців на
передодні липневого Пле
нуму ЦК КПРС. До дня йо
го відкриття комсомольці 
другого механоскладально
го цеху заводу «Червона 
зірка» введуть в дію напів
автомати газоелектрозвар-
ки.

Змагання за дострокове 
виконання зобов’язань на
було небувалого розмаху. 
Молодь комсомольської бу
дови — Кіровоградського

м’ясокомбінату вже ввела 
в дію першу чергу холо
дильника, а в найближчі 
два місяці буде здано й 
другу. *

Напружено змагаються 
комсомольські групи буді
вельного управління № 1. 
Поки шо найкраще йдуть 
справи в групах Анатолія 
Ворони і Ольги Кавицької. 
А хто вийде переможцем— 
довідаємось наприкінці пер
шої половини липня.

Нові загони робітників п 
пі дні стають під знамена 
комуністичної праці. Днями 
почесного звання удостоє
но 5 робі гниць вагоноре
монтного заводу. Молоді, 
міста включилася в еста
фету «Відкриємо скарби 
технічних знань».

За велику справу взяла
ся комсомолія. Саме жит
тя, крилаті плани семирічки 
кличуть її на нові звер
шення.

В. СОКУРЕНКО, 
секретар | Кірово
градського міськко
му ЛКСМУ.



Нарада редакторів 
комсомольських газет і журналів

1 липня в Центральному Комітеті ВЛКСМ 
відбувалась нарада редакторів комсомольських 
газет і журналів. Вона була присвячена роботі 
молодіжної преси в зв’язку з постановою ЦК 
КПРС «Про завдання партійної пропаганди в 
сучасних умовах».

Доповідач перший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов проаналізував діяльність молодіж
них газет, спинився на завданнях, які стоять 
перед юнацькою пресою в світлі постанови 
Центрального Комітету партії. ,

Після доповіді відбувся жвавий обмін дум
ками.

На нараді виступив заступник завідуючого 
відділом пропаганди 1 агітації ЦК КПРС по 
союзних республіках О. В. Романов.

(ТАРС).

ТУТ ЧЕКАЮТЬ ТЕБЕ, 
ВОЖАТИЙ

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ЗАКІНЧИЛА СВОЮ РОБОТУ

ЗО червня закінчила 
свою роботу третя сесія 
Верховної Ради Української 
РСР п’ят,ого скликання.

Верховна Рада прийняла 
постанову, в якій передба
чено заходи, спрямовані на 
значне поліпшення куль
турно-освітньої роботи се
ред трудящих республіки.

Сесія одноголосно прий
няла закон про охорону 
природи Української РСР. 
Також прийнято закон про 
судоустрій Української 
РСР, Закон про бюджетні 
права Української РСР і

місцевих Рад депутатів тру
дящих.

У зв’язку з прийняттям 
закону СРСР від 7 травня 
1960 року «Про завершен
ня переведення в 1960 ро
ці всіх робітників і служ
бовців на семи-і шестиго
динний робочий день» Вер
ховна Рада УРСР внесла 
зміни у статтю 99 Консти
туції Української РСР.

Верховна Рада затверди
ла Укази Президії Верхов
ної Ради Української РСР, 
прийняті в період після 
другої сесії.

Розмова про резерви
обласної Ради де- 
трудящнх, яка бід

ними днями, об-

Сесія 
путатів 
булася 
говорила питання про ро
боту місцевої і коопера
тивної промисловості та , 
перспективи її розвитку. 
Тз звітами виступили А. Н. 
Козлов — начальник об
ласного управління місце
вої промисловості, Г. С. 
Бойко — начальник облас
ного управління харчової 
промисловості і голова ' 
правління облпромради 
Д. ’Г. Пересупько.

Рік у рік в області збіль
шується випуск товарів ши
рокого вжитку і продуктів 3$ 
харчування, поліпшується'7 
побутове обслуговування 
трудящих. У першому ПІВ-' 
річчі місцева промисло-, 
вість дала населенню 
них товарів більш як

200 мільйонів карбованців, 
а всього за рік їх випуск 
зросте у два з половиною 
раза.

У своїх виступах депута
ти зазначили, що в місцевій 
і кооперативній промисло
вості є ще значні внутрішні 
резерви, використання яких 
дозволить значно поліпши
ти її роботу.

По обговорюваному 
танню сесія ухвалила 
повідне рішення.

Важко тепер пригадати, 
хто першим подав цю хоро
шу думку. Ясно лише одне: 
ініціатива належить самим 
піонерам, які проживають 
у трьох корпусах по вули
ці Калініна, 32.

Якось восьмикласниця 
Бетя Сігалова завела роз
мову з подругами:

— Сумно стало у нас у 
дворі, порожньо. Одні по
їхали у табори, інші — в 
гості, на екскурсії. А ми 
ніяк не можемо організува
ти свій відпочинок. Чому?

І справді, чому?
— Давайте створимо піо

нерський загін. Адже у нас 
у дворі багато піонерів, — 
вирішили дівчатка.

Ця пропозиція сподоба
лася всім. Покликали хлоп
чиків, і ті також її підтри
мали. А ввечері зібралися 
всі піонери двору. Обрали 
«керівників». Головою ради 
загону стала Бетя Сігало
ва, ланковими — Володя 
Михайленко, Тамара Кура- 
са і Люда Черемісіна. Від
бувся перший збір загону.

Відтоді щодня о сьомій 
годині у двір вибігають 18 
піонерів на ранкову фізич
ну зарядку, а увечері — на 
лінійку. Скрізь тепер вони 
разом — всім загоном. Не
давно взяли шефство над 
дитячим садком № 21. Хлоп
чики очистили для малят 
ігровий майданчик, побіли
ли стовпчики, обкопали і 
поливають дерева. Дівчат
ка допомагають вихова
телькам. Малятз завжди че-

чають і з радістю зустріча
ють своїх бажаних гостей, 
які знають стільки цікавих 
казок, веселих ігор.

Випускається також за
гонова стінгазета «Друж
ба».

Вдячні піонери Тетяні 
Михайлівні Федоровій, ви
кладачу фізкультури шко
ли № 24. Кілька днів вона 
проводила з ними фізичну 
зарядку, допомагала 
товувати змагання 
кої атлетики.

Хорошу справу 
піонери будинку № 
вулиці Калініна. 
вони робити екскурсії, похо
ди, споруджувати спортив
ний майданчик. Вони ма
ють намір придбати на за
роблені гроші за здані дві 
тонни металевого лому 
спортивний інвентар, хо
чуть влаштовувати у дворі 
концерти художньої само
діяльності, але не знають, 
як краще все це організу
вати. Конче потрібна їм 
хоч би маленька кімната 
для штабу і бібліотеки.

Міський комітет ЛКСМУ 
повинен зацікавитися по
требами юних піонерів, ви
ділити з числа кращих ком
сомольців. передових ви
робничників вожатого.
Спільно з Палацом піоне
рів. домоуправлінням слід 
подбати про організацію 
змістовного відпочинку всіх 
дітей, які залишилися на 
канікули в місті.

А. РОДІЙ.
м. Кіровоград.

почали
32 по 

Бажають

влаш- 
з лег-

Токар заиоду «Червона зірка» комсомолець Вячеслав 
Правда — ударник комуністичної праці. А його кращий друг, 
слюсар Микола Чеботов, теж бореться за це почесне звання. 
Любить Микола і токарну справу. Тому Вячеслав охоче ді
литься з другом своїм досвідом.

Ставши на трудову вахту на честь 
ЦК КПРС, друзі щоденно виконують 
115—130 процентів.

На знімку: В. ПРАВДА і М.
ним верстатом.

липневого Пленуму 
змінні завдання на

ЧЕБОТОВ за токар-

Фото Г. Вискрнвченка.

Е-—...................... ..........

ЧИТАЧІ ПОВ1ДОМЛЯЮТЬ
ЯК МИ В УМАНЬ

ЗІБРАЛИСЯ...

7 7

ч

різ-(
на,

СТАНЕМО 
ІОІІКОРАМП

Наша комсомольська 
зета почала виходити, 
дуже добре! Моя подруга 
і я, вчорашні десятиклас
ниці, хочемо, щоб вона бу
ла справжнім другом, 
рим порадником для 
хто вперше виходить 
трудову стежку.

А ми, в свою чергу, 
немо твоїми 
«Молодий комунаре».

Г. КАДРУС, 
Т. ЮФРЯКОВА, 

стержньовиці Бобри- і 
нецької РТС.

* <:
Хочеться, розгорнувши^ 

СВІЖИЙ номер СВОЄЇ КОМСО-І 
мольської газети, знайти1 
відповідь на те, що хвилює1 
тебе.

А понад усе цікавлять, 
нас, механізаторів колгос-( 
пу «Россия», звитяжні діла,( 
героїчні трудові будні роз-1 
відників майбутнього — ко-1 
муністичних бригад. Адже1 
й наша бригада бореться, 
за це високе звання.

А щоб «Молодий кому-1 
нар» став справжнім дзер-і 
калом життя цих чудових' 
колективів, ми самі ж по-' 
винні творити газету. З ра
дістю стану її юнкором. ,

Віктор ПЕТРЕНКО, ' 
тракторист. < 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ / 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» { 

липня 1960 р. 2 стор. <
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В Д 0 Б Р
Відбувся випускний 

чір 
які 
вечірній 
молоді 
району. 17 вихованців 
пішно склали 
одержали атестати зрілос
ті. Грунтовні, міцні знання 
виявили шофер колгоспу

ве- 
одинадцятикласників, 

вчилися в Аджамській 
школі сільської 
Кіровоградського 

ус- 
екзамени,

И И ЧАС!
імені XX з’їзду КПРС Бо
рис Королснко, комбайнер 
сільгоспартілі імені Леніна 
Іван Михайлюк, завідуюча 
сільмагом Віра Андріяшев- 
ська, діловод Аджамської 
середньої школи № 1 Марія 
Сидоренко та інші.

Т. СИДОРЕНКО, 
вчитель.

НАШ САШКО"
Відтоді в колгоспі імені 

XX з’їзду К.ПРС кожного 
дня почуєш:

— У Сашка справи пішли 
непогано!

— Наш Сашко виступав 
на районній нараді передо
вих тваринників.

ко ЛІ

ІДе не так давно в ад- 
жамській артілі імені XX 
з’їзду КПРС Олександр 
Дрюченко нічим не виді
лявся серед молоді.

А от тепер кожен, хто 
називає його ім’я, обов’яз
ково скаже:

— Наш Сашко.
«Нашим Сашком»

сомолець Олександр Дрю
ченко став відтоді, як на 
початку грудня 1959 року, 
облишивши мрію про Чор
не море і матроську безко
зирку, прийшов до батька, 
Семена Федоровича, брига
дира першої бригади, і 
твердо сказав:

— Давай роботу на фер
мі, піду доярем!

— Гаразд,—відповів бать
ко, ніби завчасно знав, що 
саме цим шляхом піде син.

— А наш Сашко на фер
му пішов працювати доя
рем, — хвалилися людям 
молодші сестра Діда і брат 
Анатолій.

— Новий дояр не вміє 
корів доїти, молоко крізь 
пальці тече, — пустотливо 
підсміювалися дівчата-до- 
ярки, зібравшись увечері 
до клубу.

Та незабаром заговорили 
про нього й інше.

— Впертий наш Сашко,—* 
зробила якось висновок до
свідчена доярка Марія Бон
даренко. — Прийшов до ме
не, став, роздивляється, як 
я готую корів до доїння, а 
потім і каже’ «Тітко Маріє, 
покажіть і розкажіть мені 
геть чисто все, щоб і я був 
таким доярем, як ви». До
велося вчити. Дуже вже до
питливий хлопець!

А ще через тиждень одна 
з кращих доярок артілі Га
ля Пащенко похвалилась:

— А я з Дрюченком ук
лала договір на змагання. 
Суперник він серйозний, 
гляди, ще й випередить!

— За прикладом нашого 
Сашка доярем, пішов пра
цювати Анатолій Кіктепко з 
колгоспу імені Фрупзе і по
чав змагатися з Сашком 
за 3.000 літрів молока на 
фуражну корову.

А через три місяці нови
на: Олександр Дрюченко 
веде за собою й інших. За 
його прикладом тринадцять 
хлопців пішли працювати 
на ферми доярами.

Оце 
колгосп 
межі, 
звістка про те, що молодий 
дояр майже в три рази під
вищив надої молока. Колись 
група була найгіршою. 
На добу корови ледве да
вали по 2—5 літрів молока, 
а тепер — по 8 і більше.

І дівчата на фермі вже 
без реготів, серйозно гово
рять:

недавно облетіла 
і пішла за його 

по всьому району

£
(/

— Такий чого завгодно 
доб’ється. Допустили пере
бої з кормами бригадир 
Марийський і завідуючий 
фермою Чорний, знизились 
надої, Дрюченко наш зра
зу — в районну газету! Чи
тали його замітку «Чому 
коливаються надої?» Ді
сталось потім обом!

— Та він же навіть голо
ву колгоспу не пощадив. І 
про нього написав у газету 
статтю, яка називається: 
«Тов. Швендик... тікає від 
корів». Бо вболіває він не 
тільки за свої, а й за кол
госпні зобов’язання. Як же 
не написати в газету, коли 
група корів уже тиждень 
без доярки? Хіба ж буде 
від них молоко? От і напи
сав. І правильно зробив.

А пізно ввечері, коли 
молодь поверталася з клу
бу, тільки й чути було:

— Він найкраще висту
пав на концерті. От здоро
во читає Степана Олійни
ка! Кишки болять од сміху!

А це знов загомоніли в 
колгоспі:

— Молодий дояр «насту
пає на п’яти» кращим дояр
кам Марії Бондаренко і Га
лині Пащенко...

і агітатор хоро- 
знає, про все роз-

ій в інститут го-
на заоч-

— Він 
ший! Все 
каже!

— Ще
тується вступити 
ний відділ! І коли він тіль
ки встигає 
на роботі, 
пості, і по нарадах їздить, 
і в газету пише, і бесіди 
проводить... Скільки це 
треба годин на добу мати, 
щоб всюди встигнути?

— Бо ж наш Сашко — 
комсомолець, — відповідає 
кожен.

все робити? І 
і в самодіяль-

М. ТКАЧУК,
Кіровоградський район.

Дружний наш інструмен
тальний цех. У соціалістич
ному змаганні ми перше 
місце по заводу тримаємо. 
Відпочивати теж любимо 
разом. Отож і вирішило 
наше комсомольське бюро: 
організовано, всім цехом 
поїхати у вихідний день в 
місто Умань, у Софіївський 
парк. Скільки радощів бу
ло, коли довідалась про це 
молодь!

За два тижні наперед 
зробили комсомольці заяв
ку на автомашини. Було ви
рішено виїхати 25 червня 

вечора, 
до по- 
чудово 

день, 
молоді

ний журнал «Сторінки жит
тя», а також кілька вечорів 
молоді.

О. КОНДРАТЕНКОШ 
працівник Єлисавет- 
градківського Будин
ку культури.

Олександрійський 
район.

□

ЗА СЛОВОМ — ДІЛО

рішено виїхати 
о десятій годині 
Всі підготувалися 
їздки, сподіваючись 
провести недільний 
'Настрій в суботу у 
'був чудовий. Та, на наше 
горе, тов. Чабанний, заступ
ник директора, був саме не 
в настрої: не дав дозво
лу на машини. І повідоми
ли цю прикру новину за 15 
хвилин до закінчення змі
ни. Отак один тов. Чабан
ний зумів усім зіпсувати 
хороші плани на вихідний 
день.

Дуже обурена цим мо
лодь нашого цеху.

М. МАЛЄТА, 
секретар комсомоль
ського бюро інструмен
тального цеху заводу 
«Червона зірка»,

Г. ПЕТРИЧУК, 
шліфувальниця.

□

НА СЦЕНІ —

КУ ЛЬТ АРМІЙЦІ

' Як добрих помічників, 
/зустрічали у Єлисаветград- 
/ківському Будинку культу
ри учнів Олександрійського 
^культосвітнього технікуму, 
)які приїхали на практику, 
ч вони виправдали наші спо
дівання.

3 перших же днів гості ор
ганізували агіткультбрига- 
Ру, яка користувалась ве- 
7.1ИКИМ успіхом у колгоспни
ків. Перед кожним концер
ном читалися короткі лекції. 
2 Культармійці виступили з 
^лекціями-концер тами у 
/кожній бригаді артілі 
/«Дружба», на тваринниць- 
<ких фермах і в польових ста- 
<нах. Найбільше копгоспни- 
/кам сподобались виступи 
х Миколи Жабокрицького, 
хКатерини Пайкової, Олени 
хСіренко, Галини Дудник.
І) В Будинку культури прак
тиканти влаштувалі вечір 
^запитань і відповідей на 
?тему «Наука і-космос», ус

Як зустріти наступний 
Пленум Центрального Ко
мітету нашої партії? Чим 
порадувати Батьківщину в 
ці дні? Такі питання гли
боко запали в свідомість 
нам, комсомольцям і моло
ді Хмелівської РТС.

На 
честь 
стала 
Члени 
і Олександр Нікішов готу
ють зараз силосні траншеї 
для закладання грубих і 
соковитих кормів. По 130— 
150 процентів норми дають 
вони щодня.

На відповідальному пос
ту — випробовуванні авто
тракторних двигунів — тру
диться комсомолець Віктор 
Гончаренко. Його роботою 
задоволені всі: продуктив
но працює юнак.

Прикладом для ремонт
ників є член бригади кому
ністичної праці електрик 
Василь Волошин, який та
кож взяв на себе підвище
не зобов’язання на честь-» 
знаменної дати.

О. СИНИЦЬКИЙ, 
механік Хмелівської 
РТС.

□

ДЛЯ НАШИХ ДІТЕЙ.

,-Л 
трудову вахту на 
липневого Пленуму 
землерийна бригада, 
її — Леонід Гуржос

На станції Користовці в 
привабливому, мальовни
чому місці поблизу річки 
відкрився піонерський та* 
бір. Тут відпочиває понад 
120 дітей залізничників 
Знам янського відділення 
Одеської залізниці. До їх* 
ніх послуг — хороший спор* 
тивнии майданчик, піонер* 
ська кімната з різними іг
рами, радіола, музичні ін
струменти, книги. Кожен 

зайнятися своєю 
улюбленою справою. Зараз 
Дітвора готується до спо^ 
тивних змагань, розучує нові ПІСНІ. г 7 л

Протягом літа тут відпо
чине ще 120 школярів.

депо. ГО ПаР°вОЗНОГО



ЩАСТЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ
звуть і чи далеко

П’ЯТЕРО їх було у Ок- і 
сани Олексіївни. Таких 

маленьких, втішних пусту
нів. Найстарший Дмитрик 
до першого класу збирався. 
Про це мріяла і "щебетушка 
Люба. Петрусь тільки-но 
починав робити перші кро
ки, а доньки Раїса та Га
лочка ще не вміли навіть 
говорити.

Тішилася мати своєю діт
ворою. Зупинявся світанка- 
ми біля ліжок батько, ми
луючись ніжною сонною по
смішкою. А вона так і 
цвіла на рум’яних, нічим не 
затьмарених обличчях ма
лят.

Не знала мати, не гадав 
батько, що їхні діти роз
бредуться по світу.

У грозовому 1941-му 
Дмитро Костянтинович 
Проскоченко разом з тися
чами своїх земляків поки
нув квітучу Кіровоградщи- 
ну. На фронт, на фронт!.. А 
перед очима заплакана, в 
глибокій зажурі дружина, 
перелякані голівки дітей і 
рученята, ті крихітні ру
ченята, що так тягнулися 
до нього в останню мить.

Не судилося Дмитру Ко
стянтиновичу дожити ДО 
Дня перемоги. Повернувся 
з фронту тяжко поранений 
і влітку 1944 року помер.

Кажуть, одне горе веде 
завжди за собою інше. Хво
роба прикувала до ліжка 
Оксану Олексіївну. Діти 
залишились без догляду. Та
прості радянські люди ма
ють чуйне, ласкаве серце. 
Любу й Петю взявся вихо
вувати дідусь з сусіднього 
села, а Раю і Галю було 
влаштовано до дитячих 
будинків. Найстарший
Дмитро знайшов притулок 
серед бійців Радянської Ар
мії.

Відтоді і втраті 
сліди своїх дітей, 
трохи, піднялася 
почала розшуки,
був біль розлуки. Шукала: 
мати дітей, шукали і во-; 
ни її. І

І ось прийшла перша ра-: 
дість. Оксана Олексіївна; 
одержала складений три-3 
кутником конверт з штемпе-; 
лем «Воинское». Це був; 
лист від Дмитра... Він пи-5 
сав, що живий, здоровий,: 
весь час перебував у одній* 
з частин нашої армії. =

Минуло ще довгих п’ят-: 
надцять років. Оксана Олек-; 
сіївна, нарешті, натрапила: 
на сліди Раїси. Від людей: 
почула вона, що дочка зна-; 
ходиться у Первомайсько-ї 
му дитячому будинку. По-; 
їхала туди, але спіткала; 
невдача. За кілька днів до» 
її приїзду дитячий буди-;

^*^*^*^*^* м. стоян

І ПІДПИС У ЩОДЕННИКУ
Щоденники, учнівські що

денники! Акуратні і чисті, 
дбайливо загорнені у ста
ренький номер газети... І в 
чорнильних плямах, без па
літурок... За кожним із них 
виринає його господар, ба
гато, дуже багато сумних і 
веселих школярських бу
вальщин та історій, і, якщо 
хочете знати, навіть драм.

...Пролетить тиждень — і 
в щоденнику внизу, справа, 
з’являється підпис батька. 
Іноді той підпис легкий, 
повний радості, як оті п’я
тірки та четвірки, а іноді 
важкий, повний печалі, як 
горьовані трійки та гірка 
двійка...

Про один підпис я й хочу 
розповісти і дітям, і бать
кам.

І.
На уроці історії вчитель 

розповідав про події у 
Франції, про королів і вій
ну. А Дорошенко, Віктор 
Дорошенко з останньої 
парти, рум’яний, повнощо
кий, вчора пострижений, 
мов поголений, і від того ше 
більш капловухий, повідав 
своїм сусідам про якусь 
ковбасу... На фізиці вико
нував алгебру, на алгебрі 
читав фізику, а на уроці хі
мії співав на весь голос:

нок було розформовано. 
*Ут Оксана Олексіївна ді
зналася: Обидві молодші
доньки спочатку були ра
зом, але потім Галю від
правлено до дитячого бу
динку кудись у Росію, а 
Раю—в місто Ананьїв, Оде
ської області. Дальші роз
шуки нічого не дали, і мати 
повернулася додому. Та 
справу вирішив довести до 
кінця син Митя. Згодом він 
встановив: Рая знаходиться 
в Боріцанському будинку, 
Котовського району, на Оде
щині.

— Мамо, — сказав якось 
він. — Ви, мабуть, спо
чиньте, а ми поїдемо з Лю
бою розшукувати Раю і 
Галю.

У Боріцанському дитячо
му будинку попідомили, що 
Раїса закінчила десятиріч
ку і одержала призначення 
на постійну роботу вожа
тою у Косянську восьми
річну школу в цьому ж ра
йоні. На крилах ладні бу
ли летіти Дмитро і Люба 
до своєї сестри, яку ледь- 
ледь пам’ятали з дитин
ства.

На шляху поблизу села 
Кос зустрілася смуглява 
дівчина в картатій хустині і 
в сіренькому демісезонному 
пальтечку.

— Чому вона на нас так 
подивилася, Любо? З ціка
вості, чи може...

І в цю мить у непоясни
мій тривозі забилось Дмит-
рове серце.

— Давай розпитаємо 
неї, куди нам далі йти.

У

на ноги, 
Тяжким

Хороше, на душі, коли все 
твоїх руках спориться, коли 

що твоя праця і ти по-

І-г- 7 артілі 
Клава 'Калишук.

в

■В"
знаєш, 
трібні людям! Чотири роки то
му прийшла на ферму, 
імені Щорса К------  ,
А зараз вона перша доярка 
Кіровоградському районі.

На з н ім к у: Клава 
КАЛИ ЩУК.

Фото А. Скворцова.

ОПОВІДАННЯ

0
«Танцювала баба

з дідом, 
Загубила торбу

з хлібом...»

З іншим би — розмова 
коротка: не хочеш учитись, 
порушуєш дисципліну, за
важаєш товаришам — гу
ляй на вулиці, адже ти, 
хлопче, у восьмому класі... 
А з ним... У кого ж підні
меться рука, щоб відкрити 
двері й вигнати зі школи 
круглого сироту?! Але хло
пець ставав усе зухвалі
шим і нестерпнішим. Жив 
він, зовсім безрідний, у ба
бусі, чужої йому людини. 
До восьмого класу був у 
дитбудинку, а потім мого 
взяв на патронування кол
госп. Бабуся доглядала, як 
свого рідного внука, усе 
він мав, та й колгосп не від
мовляв у допомозі.

А він знати нічого не 
знав, виростав бешкетни
ком.

Все було випробувано — 
класні, піонерські збори, 
учком, стінні газети, викли
ки на педагогічну раду. Не 
раз давав слово, а наступ
ного дня порушував його.

до села Кос? — 
озвався Дмитро.

—■ '>ая. — промовила не
знайома, — а до Кос — ру
кою подати.

І пішла далі.
— Зачекай, скажи нам,— 

звернулася Люба, підходя
чи ближче до дівчини, — 
не чула ти, працює у ва- 

в СІМ’Ю
шому селі вожатою Раїса 
Проскоченко?

— Та це ж я... А що хі
ба?

— Рая?!
Жадана несподіванка! І 

як повірити? Невже можуть 
бути такі щасливі випадко
вості?

— Сестричко... рідна на
ша... ти...—шепотіли в міц
них гарячих обіймах.

Сльози радості котилися 
з дівочих очей. Кліщами 
стискав горло якийсь клу
бок. Та зайві4 і непотрібні 
були в ту мить слова.

Кілька днів погостювали. 
А потім всі троє поїхали 
до матері.

Не зачинялися двері у ха
ті Проскоченків від гостей 
і відвідувачів, які приходи
ли вітати Оксану Олексіїв
ну і її дітей з довгожда
ним поверненням Раїси.

Не знають в сім’ї лише 
про долю Галини. Де вона 
тепер? Хто зігрів її сиріт
ство в тяжкі дні, замінив 
найдорожчу, наймилішу 
людину в світі? Проте ні
хто не втрачає надії, що 
скоро, можливо, навіть ду
же скоро, до матері в рід
ний Чорний Ташлик, Віль- 
шанського району, прилине 
радісна звістка.

* * *
За вікном глибока ніч, а 

в будинку сім’ї Проскочен
ків не гасне вогник, не за
тихають пісні.

—Митю, — легенько торк
нулася синової руки Оксана 
Олексіївна, — ану, заспівай 
отієї, про рушничок,

1 син, покірний волі мате
рі, завів:

Рідна мати моя, 
ти ночей не доспала

І водила мене у поля 
край села...

Знайому, близьку серцю 
пісню підхопили всі діти.

...Оживе все знайоме 
до болю:

І дитинство, й розлука, 
Й твоя материнська 

любов...
В очах Оксани Олексіїв

ни кришталем заблистіли 
сльози. їй здавалося, шо 
вона найшасливіша в світі.

М. ФЕДОРОВИЧ.

І весь колектив учителів 
вирішив покликати до шко
ли секретаря колгоспної 
парторганізаціі, щоб врешті 
вирішити питання про не
поправного Дорошенка: 
або нехай вчиться, або ви
рушає із школи...

Невисокий, у чорному 
костюмчику, із зухвалою 
посмішкою, кидаючи довко
ла неспокійний погляд сірих 
очей, стояв Віктор в учи
тельській, підпирав стіну, 
м’яв у руках рябенький 
кашкет.

Секретар партійної орга
нізації товариш Щупак, се
реднього росту, повний 
лисіючий чоловік, дістав із 
кишені окуляри, протер їх 
хусточкою і натягнув на 
горбатого носа.

Вчителі тісним колом ото
чили Щупака і Віктора. 
За дверима, крізь вузеньку 
щілину, затамувавши по
дих, стежила дітвора. При
биральниця тітка Ярина 
вже не раз причиняла їх, а 
через хвилину туди знову 
втикалися тернові, голубі 
очі-озерця... Здавалося, вся 
школа заніміла, стихла, 
щоб почути кожне слово 
цієї розмови.

— Я прийшов, Вікторе,

УСМІШКИ
* * *

Марноатлет
В хлопця сили, — ІЦО в 

слона:
Зміг підняти б сам коня. 
І за «ваду» отаку...
Сторожує на току.

O. ШКАБОЙ.

Дозволив
Максим у ліжко вмощу

вався спати,
Дружина ще хотіла по

читати.
— Ну, що ж, читай, — 
дозволив їй Максим, — 

«Пише в кімнаті світло
погаси.

К. ОВЕРЧЕНКО.

Помічник
Батько — в чайну, син— 

за ним.
— Я на поміч, тату, 
Дідько з ним, із тим гір

ким:
Буду допивати.

P. ПОПОВИЧ.

Жертва природи
— Чому ти, зайчику, це

в просо
Із лісу рідного забрів? 

Бо лев прогнав за те, 
що косо

Дивлюсь я, брате, на 
звірів.

П. РОМАНЕЦЬ,

МОЛОДІЖНІ СТОРІНКИ 
В РАЙОННІЙ ГАЗЕТІ

Двічі на місяць ново- 
георгіївська районна га
зета «Прапор комуніз
му» вміщує молодіжні 
сторінки. Готує їх поза
штатна редакція, у скла
ді якої секретар та ін
структор РК ЛДСМУ 
тт, Лященко і Воробйов, 
секретарі комсомоль
ських організацій.

На цих сторінках мо
лоді передовики району 
діляться своїм досвідом 
роботи. Юнкори розпо
відають про трудові буд
ні колгоспної молоді.

Так, редакція підготу
вала матеріал про ком
сомольсько - молодіжну

щоб поговорити з тобою,— 
почав секретар.

— Вам і без мене наказа
ли багато.

— А я хочу, щоб ти мені 
розповів про все.

— Нема мені про що го
ворити.

— Отакої! А про ковбасу, 
про спізнення? Про «бабу з 
дідом»?

Мовчав. Очі додолу опус
тив. Лівим чоботом тер 
правий.

— Дорошенко, скажи ме
ні: все в тебе є?

— Що є?
— Хліб, до хліба, одяг, 

взуття, книги, зошити, гро
ші на кіно?

— Є.
— Ти думав над тим, чо

му тобі все це дають?
— Думав.
— Чому?!
Підняв очі, щось зле спа

лахнуло у них:
— Ви мені хлібом не до

коряйте... Мені його дають, 
бо батьків моїх німці роз
стріляли... Партизанами во
ни були...

Вчителі заніміли. В кори
дорі, отам за вузенькою щі
линою дверей ніби проле
тів, неначе зашумів, при
бій. І стихло все...

Вчителі дивились на Щу
пака. Всім здавалось, шо 
він розгубився.

А той заговорив якось 
важко, схвильовано:

— Вікторе, ти думаєш, 
що одному тобі принесла 
горе війна?

Хлопець не відповідав. 
Дивився кудись у вікно, де 
з пір’їною у дзьобі на об
леденілій гілці сидів горо
бець.

Секретар відкинув полу 
піджака, дістав з лівої ки
шені свій партійний квиток, 
підніс його до очей Вікто
ра. Там, між листками була 
фотографія. З неї дивився 
юнак-красень, у військовій

„Заводські шмГ ТЕАТР

До чого ж всі вони різ
ні, ці заводські -хлопці! Роз
бишакуватий Ігор, тиха, 
завжди замислена Шура, 
темпераментний Серго, ве
села і завзята Галина, роз
судливий, небагатослівний 
Михайло, лірична Таля... 
Проте всіх їх єднає щед
ре, благородне серце, вели
кий закон дружби та гаря
ча ненависть до підлоти, 
підлабузництва і егоїзму.

Це вони, прості юнаки та 
дівчата у робітничих спе
цівках, своїм теплим жи
вим словом, постійною ува
гою повернули до чесного 
життя колишнього злодія 
Ваню, це вони самовіддано 
гасили пожежу, а коли ста
лося нещастя, віддали об
горілому товаришу шматоч
ки власної шкіри.

Я бачу, наші герої вас 
зацікавили. Ви хотіли б з 
ними ближче познайомити
ся, дізнатися про їх друж
бу, кохання, мрії? Будь 
ласка! Всі вони живуть на 
сцені Псковського росій
ського театру у п’єсі І. Шу
ра «Заводські хлопці».

П’єса молодого Кіров- 
ського драматурга І. Шура 
не належить до числа ви
датних творів радянської 
драматургії. В ній багато 
декларативності, сухого ре
зонерства, є ряд штучних

механізаторську ланку 
Г ригорія Щурика, яка 
вирощує кукурудзу на 
площі 600 гектарів без 
застосування ручної пра
ці. Бригадир навчально- 
виробничої бригади 
Глинської середньої
школи т. Маленченко ви
ступив із статтею про 
організацію праці на 
обробітку кукурудзи, 
картоплі, цукрових буря
ків.

Позаштатна редакція 
створила п’ять комсо
мольсько - молодіж них 
постів у селах Глинсько- 
му, Іваново, Великій 
Андрусівці, Григорівці.

формі льотчика. Дорошен
ко очима спитав:

— Хто це?
Щупак згорнув квиток, 

сховав у кишеню, відповів:
— Син мій. Вже під Бер

ліном загинув...
Потім скинув правий чо

біт, опустив панчоху—хло
пець широко розкрив очі— 
замість ноги у секретаря 
білів протез. Аж тепер До
рошенко зблід і відсахнув
ся, ніби хотів пробитись 
крізь стіну, сховатись за 
нею... Він помічав і раніше, 
як новий секретар шкутиль
гає на одну ногу. Та ніколи 
не думав, що у нього її 
нема.

Серце дитини дуже враз
ливе, все в ньому закарбо
вується... Щупак у них не
давно. До цього секретарем 
був товариш Кравець... Все 
любив на легковій їздити... 
Кликали його раз у школу, 
із-за нього, із-за Дорошен
ка. Прийшов посланець і 
передав усім слова товари
ша Кравця: «Не морочте 
мені голови з вашим хулі
ганом...» А цей прийшов...

Щупак не зводив свого 
важкого пронизливого по
гляду:

— Я, Дорошенко, міг би 
спочити. Маю пенсію хоро-- 
шу. А ось бачиш, пра
цюю. І свого горя не забу
ду, пече воно й мене не раз. 
Ллє з людьми мені легше. 
В праці я завжди радість 
бачу. 1 в тебе, і в мене од
накова біль... Та прийшов 
би до мене син,' і я йому 
сказав би, що не марно жи
ву па білому світі. Л коли б 
у цю мить зайшли батьки 
твої і глянули на твій що
денник, на двійки, що ска
зали б тобі? Вони ж кров 
пролили, життя не пошко
дували, школу тобі від
стояли, щастя дали, а ти, 
виходить, щодня глузуєш 
над ними? 

положень. Та її характери 
діючих осіб виписані не 
найкращим чином. Тому 
при роботі над драматич
ним матеріалом перед ре
жисером і творчим колек
тивом постали труднощі.

Режисер В. Істомін-Каст- 
ровський багато і плідно 
попрацював над текстом 
твору. В результаті ряду 
купюр сюжет п'єси став 
більш стрункішим, а мова 
героїв чіткішою.

Перш за все, п’єса стала 
в його трактуванні коме
дією. І це. мабуть, вірне рі
шення. Жанрові зарисовки 
життя молодих робітників, 
побудовані на живих і точ
них спостереженнях авто
ра і театру, найбільш ціка
ві V виставі.

А зараз ми познайомимо 
вас з виконавцями голов
них ролей. У виставі зай
няті, головним чином, мо
лоді артисти.

Цікаво трактує роль ко
лишнього правопорушника 
Вані В. Туманов. Всього в 
трьох картинах появляєть
ся Іван, але ми бачимо, як 
поступово змінюється його 
характер, як погані звички 
поступаються хорошим. Ге
рой Туманова, насамперед, 
життєво достовірний. Автор 
вдало передає драму люди
ни, над якою тяготіє ганеб
не минуле.

Образ веселого, дотепно
го грузина Серго з добрим 
гумором і захопленістю 
грає К. Крючков. Серго —• 
це буря смішних реплік, 
шаленої енергії, неймовір- 
них вчинків.

Підпорює своєю щирістю 
К. Єфименко у ролі Шу- 
ри — молодої і до смішно
го наївної робітниці. Вона 
дуже любить свого Михай
ла, аде ніяк не наважиться 
освідчитися. А він такий 
недогадливий!

Дешо відрізняється від 
своїх товаришів Ігор (арт. 
О. Клемантовйч). Єдиний 
син відомого московського 
вченого, він ріс розбеще
ним юнаком. Рано пізнав 
жінок, почав пиячити. Від
чувши, що котиться все 
нижче та нижче у болото 
безпутності, Ігор покинув 
рідний дім і влаштувався 
на завод. У виконанні 
О. Клемантовича Ігор —і 
людина глибока, вдумлива, 
прониклива; зовнішньо він 
спокійний, урівноважений. 
Однак, думається, що, граю
чи Ігоря твердим, занадто 
спокійним, артист недостат
ньо уважний до пережи
вань свого героя, до його 
внутрішнього розладу.

Дуже прямолінійно, за
гально трактує заслужена 
артистка РРФСР Л. Де- 
римарко роль матері Ігоря.

Кілька слів про художнє 
оформлення (художник 
Г. Попов). Воно вирішено 
лаконічно. образно, хоч 
трохи бідне.

Ось ми і познайомилися 
з виставою Псковського 
театру. Сподіваємось, що, 
незважаючи па ряд недолі
ків. вона сподобалася на
шій молоді.

Б. МИХАЙЛОВІ

Слова ніби вдаряли, били 
хлопця. В його очах з’яви
лися сльози. Він розгубле
но поглядав на секретаря і 
мовчав. Обличчя пекло вог
нем, а руки дрібно трем
тіли.

— Я не з докорами при
йшов. Вас же в класі трид
цять чотири. Подумай, що 
було б, коли б кожен на 
уроці співав, кричав. І не 
докоряти хлібом прийшов 
тобі — хочу, щоб ти люди
ною став. Бойовою, гордою, 
як батьки твої. Скільки в 
тебе двійок?

— Чотири.
— З яких предметів?
— З алгебри, російської, 

хімії і фізики.
— Ого! А до кіпця чверті 

ще далеко. Зможеш вініра-, 
вити їх?!

(Далі буде).
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР».
З липня 1960 р, 3 стор.
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МИНУЛЕ
З ІСТОРИЧНОЇ 

ХРОНІКИ НАШОЇ 
ОБЛАСТІ

27 жовтня 1882 року на 
сцені Єлисавстградського 
театру в ролі Наталки Пол
тавки за однойменною п’є
сою І. Котляревського впер
ше заіскрився блискучий 
талант Марії Костянтинів
ни Заньковецької. Вдень 
під час репетиції артистка 
зворушливо проспівала:

Ой мати, мати, серце 
не вважає,

Кого раз полюбить,
з тим помирає.

; СПОРТИВНИЙ
!! ТИЖДЕНЬ

ТРИ дні над стадіоном
■ ДСТ «Авангард» ма

йорів прапор XV спартакіа

СТАРТУЮТЬ
ди школярів області. Три дні 
напруженої боротьби за 
кожну долю секунди, за 
кожний сантиметр, за ко
жен м’яч... Хто виграє? Ко
му посміхнеться перемога?

На водній станції по
жвавлення. Болільники зі
бралися тут ще задовго до 
старту перших запливів. 
Вони чекають нових рекор
дів.

Що ж показали змаган
ня? Півкроку вперед... тіль
ки півкроку! В запливі на 
сто метрів вільним стилем 
найкращий результат (1 хв. 
16 сек.) показав олександ
рійський плавець В. Груша, 
що і є на сьогоднішній день 
новим рекордом області. 
Другий рекорд на дистан
ції 200 метрів стилем «брас» 
встановив кіровоградець 
В. Пустовий (3 хв. 35 сек.). 
Рекорди... Досить бідні ре
корди. Адже вони прирів
нюються лише до норми 
III спортивного розряду.

У запливі на 1.500 метрів 
вільним стилем тільки 

один В. Щеглов наблизив
ся до норми юнацького роз
ряду. Досить слабо виступа
ли дівчата.

Зранку біля Єлисавет- 
градківської селищної Ради 
почали збиратися люди. 
Між ними тільки й розмо
ви було, що про комсомоль
ське весілля, яке мало від
бутися того дня.

1 СУЧАСНЕ
Оркестр перестав грати 

після цієї арії. Оркестранти 
і студентська молодь, шо 
була присутня в театрі, 
влаштували Заньковецькій
бурхливу овацію, урочисто 
вітали великий артистичний 
талант. А ввечері того ж 
дня Марія Костянтинівна 
чарувала глядачів своєю 
чудовою, реалісти ч н о ю 
грою. Так розпочався про
фесійний шлях видатної ук
раїнської артистки.

* * *
До війни підприємства 

Олександрії давали за рік

В командному заліку пер
ше місце зайняли плавці 
Кіровограда (666 очків), 
на другому — олександрій- 
ці (447 очків). Результати 
запливів свідчать про слаб
кий добір тренерських кад
рів, про бідність баз. Чи не 

пора б комсомолі! подумати 
про спорудження зимових 
басейнів?

Перемагають сильні: хто 
регулярно відвідує заняття, 
уважно прислухається до 
кожного слова тренера, хто

П. Дуди ик па лінії вогню.
Фото В. Штейнберга. 

досить часто змагається. 
Гож недарма П. Дуднику 
(Кіровоград) вдалося вста
новити рекорд області по 
стрільбі з дрібнокаліберно-

І ось весільний поїзд ав
томашин, уквітчаних черво
ними стрічками і живими 
квітами, прибув із села 
Плєшково. Грає духовий 
оркестр. З легкової виходять 
молоді — Олександр Не- 
достоєв і Раїса Глоба. їх 
всі добре знають у колгоспі 
«Дружба». Раїса — одна з 
кращих доярок в артілі, 
комсомолка. Та й Олександр 
сумлінною працею заслу
жив повагу людей.

У супроводі своїх друзів 
Олександр і Раїса направ
ляються в будинок селищ
ної Ради. Тут їх вітають 
голова колгоспу т. Сніса- 
репко, секретар парторгані- 
зації т. Ткаченко, секретар 
Олександрійського райкому 
комсомолу т. Кнриченко. 
Зачитується заява молодих 
про взаємну згоду створити 
молоду сім'ю, вручаються 
посвідчення гро одруження.

— Щасти вам у житті,— 
бажають присутні. — Хай 
буде лише мир і злагода у 
вашій сім’ї.

Коли повернулися у 
Плєшково, весільну проце
сію з хлібом-сіллю зустрі
ли батьки одружених. У 
просторому залі клубу вже 
й столи накриті. Гостей за
прошують зайняти місця.

Багато теплих побажань 
було сказано в той день мо
лодому подружжю. Нема
ло і цінних подарунків під
несли. Від правління кол-

}госпу — швейну машину, 
'від комсомольської оргапі- 
‘ зації — годинник. Л секре
тар райкому партії т. Лебе- 
!дейко особисто вручив чай- 
{ ний і столовий сервізи.
І К. ОЛЕКС1ЄНКО.

всього лише 400 тисяч тонн 
вугілля, а зараз — близько 
дев’яти мільйонів тонн — 
більше як у 22 рази! Тепер 
два олександрійські розрі
зи і шахти дають майже 
половину того вугілля, що 
його в 1913 році давав увесь 
Донбасі 

го пістолета на відстані 50 
метрів. Він виконав норму 
II спортивного розряду, 
набравши 243 очка. Вправу 
з трьох положень з дрібно
каліберної гвинтівки (лежа
чи, з коліна та стоячи) най
краще виконав Г. Василен- 
ко (Кіровоград), його ре
корд 535 очків. Третій ре
корд встановив Г. Коб’я- 
ков, якому вдалося 60 по
стрілами з дрібнокаліберної 
гвинтівки набрати 575 оч
ків. Непогано виступа
ли і інші представники 
23 команд області.

Легкоатлети поліпшили шість досягнень 
області: метання молота
маловисківським спортсме-

ЮНІ
ном Н. Міщенком (ЗО м. З 
см), штовхання ядра А. Топ- 
туном з Ново-Архангель
ського району (13 м. 22 
см.), біг на 200 метрів з 
бар’єрами А. Стороженком 
з Олександрії (ЗО сек.), диск 
найкраще метнув В. Рак. 
(36 м. 70 см.) з Бобринця, 
В. Канцер (Кіровоград) 
стрибнув у висоту з жер
диною на 2 м. 90 см і 
олександрієць М. Бендеров 
домігся хорошого результа
ту з восьмиборства (2248 
очків).

На 25 см перевершено 
рекорд області з штовхан
ня ядра Н. Гордієнко 
(Хмелівський район), який 
був встановлений у 1954 
році маловисківською лег
коатлеткою Бурятинською.
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і Перемагають сильні, витривалі
І КОМСОМОЛЬСЬКЕ ВЕСІЛЛЯїх полонила музика

Театр переповнений. Лу
нає третій дзвінок. Хвиля 
звичайного театрального 
збудження поступово спа
дає і зникає десь на остан
ньому ярусі. Де-не-де ви
хоплюється і тоне шепіт. 
Г аснугь останні люстри. 
Піднімається завіса.

«Горньїе вершиньї
Спят во тьме ночной;
Тихие долиньї
Лолньї с веж ей мглой...»
Зал не дихне. Він зачаро

ваний хором.
«...Подожди немного,
Отдохнеіиь и тьі».
1 раптом зривається гуч

не: «Бравої Браво!», «Лю-

Світлана йде до мети
Сімнадцятирічна студент

ка Кіровоградського педа
гогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна Світлана 
Петриченко, яка в минуло
му році вступила на перший 
курс факультету фізичного 
виховання, не мала особли
вих даних для занять лег
кою атлетикою. Та дівчина 
твердо вирішила спеціалі
зуватися в одному з най
складніших видів легкої 
атлетики — п’ятиборстві.

Невтомні тренування... 
Безсонні ночі над теоретич
ною літературою і перші... 
невдачі...

Та ніщо не могло зломи-

3 ліричного зошита
Дівчино, волосся 

золотаве 
Не ховай у затишку 

кімнат, 
Понеси його туди, де 

трави 
Розливають щедрий 

аромат, 
Де хліба шумують 

колосисті, 
Де сміється сонце, де 

покіс...
Там, у полі, росяне 

намисто 
Дуже личить до 

пшеничних кіс.
Георгій ШЕВЧЕНКО.

с. Шишкіно, 
Рівпянського району.

На фото: рекордсменка 
області з п’ятиборства Світ
лана Петриченко.

У командному заліку з 
легкої атлетики на перше 
місце вийшла команда 
олександрійців (15984 оч
ка), на друге — кіровоград- 
ці (15783 очка) і на третє 
місце — легкоатлети Мало- 
висківського району (9329 
очків).

ДОСИТЬ тривожні ре
зультати у команди во

лейболістів Кіровограда. 
Адже в місті створено всі 
умови для тренування. 
При глибоко продуманих 
заняттях можна було б

&

Свято н
У петроострівській артілі 

імені Ілліча відкрито ста
діон, збудований молоддю 
села з допомогою правління 
колгоспу. Стадіон розміще
но у мальовничому куточ
ку — над Виссю, біля пар-

ФУТ
Позавчора на стадіоні «Аван

гард» відбулася календарна 
зустріч на першість країни з 
футбола серед команд класу 
«Б». «Зірка» приймала київ
ський «Арсенал».

З перших хвилин зустрічі
гра набирає гострого характе
ру. Розв’язка наступає на 42
хвилині. Вадим Трегяков оіюло- 

бович, браво!» Диригент 
повертається до публіки. 
Високий, гарний юнак ро
ків 23—24. Стримано вкло
няється. Знову вибух оплес
ків...

Тільки... такої картини 
ще не було. Юрій Любович 
справді до самозабуття лю
бить «Горньїе вершиньї» 
А. Рубініитейна. Та диригує 
він поки що хором своїх 
же однокурсників з тим, 
щоб наступного разу слух
няно ловити жести дири- 
гента-товариіиа. Юні ди
ригенти, а також концерт
мейстери і оркестранти 
вчаться в Кіровоградсько-

ти вперту волю юної спорт
сменки. Наполеглива пра
ця принесла немалі досяг
нення. В минулому році 
Світлана добилася права 
на участь у 11-й Спартакіа
ді України. З Києва вона 
повернулася рекордсменкою 
області з п’ятиборства.

Тепер Світлана разом із 
своїм досвідченим тренером 
М. М. Черновим наполег
ливо готується до Спарта
кіади вищих учбових закла
дів у місті Харкові. Рекорд
сменка мріє виконати на 
цих змаганнях норматив 
1-го спортивного розряду 
з п’ятиборства.

Леся СИНЬГАЇВСЬКА.

вийти не на останнє місце 
серед команд області, а на 
перше. Та й команді дівчат 
немає чим похвалитися: во
на опинилася аж на четвер
тому місці. Тренерам 
Б. Шведову і Г. Криці слід 
зробити серйозні • висновки 
з наслідків спартакіади.

Змагання закінчилися. 
Сотні спортсменів об-, 
ласті проходять стадіоном. 
Від владної ходи і бронзи 
м'язів віє силою, молодіс
тю... Росте, міцніє надійна 
зміна майстрів спорту.

д Виссю
ку культури і відпочинку.

До кінця року у молоді 
одинадцяти колгоспів Хме- 
л*вського району будуть 
свої, добре обладнані спор
тивні городки.

Б. КУДРЯ.

Б О Л
діває м’ячем, доходить до ку
та штрафного майданчику і 
сильним ударом направляє 
м'яч у сітку воріт арсенальній.

У другому таймі на 30-й хви
лині гри В. Філін забиває у 
ворота гостей другий м'яч.

До кіпця матчу рахунок ли
шився незмінним. 

му музичному училищі. Так, 
як' і всі студенти, учні, во
ни гарячково поглинають 
книги перед заліками та 
екзаменами, трепетно чека
ють стипендію і закохино 
розповідають новачкам про 
«виключність» своєї май
бутньої професії. А може, 
інколи більш закохано, ніж 
всі, бо музика все ж таки 
здатна проникати в такі 
людські тайники, які для 
інших витворів розуму й 
рук лишаються недоступ
ними.

— Я дуже люблю Чай- 
ковського. Щось неповтор
но глибоке і ніжне є в його 
музиці... — Таміла Слобо
дянин запинається і не зна
ходить слів, щоб висловити 
своє захоплення.

— Правди, мені було 
спочатку важкувато...

Багатьом з них було не
легко, коли вони, колишні 
робітники, вихованці дитя
чих будинків, колгоспники, 
учні, вперше прийшли в 
училище. Одні добре воло
діли якимсь інструментом, 
інші — трохи знали нотну 
грамоту, а треті — просто 
любили музику.

Праця перемогла все: 
невміння, безвір'я, розпач. 
Прийшов вчитись грати на 
баяні сільський хлопець. 
Дебелий, трохи вайлуватий, 
руки неслухняні. Минув 
рік, і той самий сільський 
хлопець Геннадій Когут на 
екзамені викликав захоп
лення у своїх вихователів)

В училищі йдуть екзаме
ни, перші з часу його засну
вання — жовтня 1959 року. 
Пролетять ще три роки, і 
звідси вийде перший загін 
диригентів ї оркестрантів, 
викладачів дитячих музич
них шкіл і концертмейсте
рів. Можливо, не кожен з 
них буде вклонятись зі єце- 
ни великого театру, та всі-\ 
вони понесуть між люди 
цілющу любов до музики, 
до мистецтва.

А. ЕОЩАНСЬКА.
----♦----

Не вигадка— 
факт

ШЛЯХ ДО БЕЗСМЕРТЯ

Бериард Шоу, вже буду
чи прославленим письмен
ником, зіткнувся одного ра
зу на дорозі з велосипедис
том. На щастя, все закінчи
лося переляком. Велосипе
дист сгач вибачатись, яле 
Шоу зауважив:

— Вам не поталанило, 
сер! Ще трохи енергії, і ви 
б заслужили безсмертя, як 
мій вбивця.

НАУКА І РЕЛІГІЯ
На урочистому обіді, при

свяченому відкриттю ново
го університету, відомий 
природодослідник XIX сто
річчя Ернст Геккель сидів 
за столом поряд з одним 
священиком. Коли ТОЙ НО 
обіді вийняв сигару, Гек
кель люб’язно запропонував 
йому вогонь, але зробив це 
так невміло, що запалений 
сірник, як тільки опинився 
в руках священика, згас.

— Дивіться, — промовив 
священик з глузливою ПОС
МІШКОЮ, — світло науки 
погасло.

Геккель сгвердії:) ХНТНуВ 
головою:

— Нічого дивного. В ру- 
ках церкви це не вперше.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

«Молодий коммунар» — орган Кировоградского 
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