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Тракторист Олексій КудР 
нов має немалий до
свід догляду за посівами. 
Разом з іншими механіза
торами колгоспу імені Ле
ніна (с. Войнівка) Олек
сандрійського району він У 
цьому році вирощує цук
рові буряки за методом Во
лодимира Мельннченка — 
без затрат ' ручної праці. 
Одержати на кожному з 
400 гектарів по 250 центне
рів коренів — ось рубіж 
господарів колгоспних ла
нів.

На знімку (зліва напра
во): тракторист О. Куді- 
нов та секретар парторгані- 
зації радгоспу М. Начос на 
буряковій плантації.

Резерви—лід 
променем 

„прожектора 
ЇТ ЕРШИМИ на заводі 

загін «комсомоль- 
прожектора» 

інструмен- 
Ввійшли
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о о ського о- о створили в
□ тальному цеху.
о у нього ватажок комсо- 
п '^мольців - інструменталь ■ 
о ників Анатолій Провада 
о й такі енергійні хлопці, як 
о Євген Льоушкін, Воло- 
Рдимир Самотуга, Воло- 
о димир Чорний, — всього
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вісім чоловік.
З важливої справи роз

почав новостворений за-
□ гін свої перші кроки. В 
§ стінну газету «Комсо- 
^.мольське слово» юнаки 
£ написали кореспонден- 
° цію «Про так звану «лі- 
§ ву» продукцію». Надзви- 
2 чайно важливе питання 
£ порушили комсомольці, 
° вимагаючи, щоб усі цехи 
§ працювали лише на ви-

конання планових за- 
° мовлень.
□ Завод наш будує ноге 
с приміщення інструмен- 
о тального цеху. І тут ви- о

значив своє місце загін 
п «прожектора» — комсо- 
§ /лольці обладнають цех 
п за всіма правилами ви- 
^робничої естетики. . 
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М. ДРОЩЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Олек
сандрійського елек
тромеханічного за
воду.
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наша Бойова програма'
Обов’язком кожного комсомольського працівника і активіста є глибоке знання матеріалів XXII з’їзду партії, Програми КПРС І особиста участь у роз’ясненні цих історичних документів. 

(З резолюції XIV з’їзду ВЛКСМ).

нашої Батьківщини — Москві закінчив роботу фо
рум радянської молоді. П’ять днів, насичених неза
бутніми враженнями, назавжди залишаться в пам'яті 
його учасників, як радісні, хвилюючі дні зустрічей з 
кращими представниками молоді країни, усього світу.

Делегати комсомольського з’їзду повернулися в 
рідні місця. Вони ще з більшим запалом своєї невга
симої комсомольської 
прагнуть словом і особистим прикладом 
втілити всім комсомольським 
дух з’їзду.

Член бригади комуністично" 
дівництва Кременчуцької ГЕС 
другий день після повернення 
сомольськими активістами 
відаючи про незабутні враження, вона детально 
слинилася на питаннях участі молоді в підвищенні 
продуктивності праці. Тут же розкрила блокнот, пе
реглянула свої записи «7 зачитала:

«Висока продуктивність праці, правильна її орга
нізація, розумне використання благ, які створюю
ться працею мільйонів, — основа основ у будів
ництві комунізму».

— Я всім серцем сприйняла промову М. С. Хру
щове, доповідь секретаря ЦК комсомолу С. Павло- 
ва. Буду працювати ще краще, щоб більше зробити 
для будівництва комунізму, — цими словами закін
чила Бона виступ. В них — розуміння свого місця,

юності взялися за роботу, 
передати, 

колективам бойовий

праці управління бу- 
Марія Терещенко на 
виступала перед ком- 

удерної будови. Розпо-
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і А Перекрити шлях браку на Кіровоградському
і цегельному заводі № 2!

А Цегла-спрець потрапляє в дробарку. І А Про умови праці або ж про відсутність таких.

А Де ж проникливе око «комсомольського про
жектора»?

Вони ніколи не писали у Цеглини прямо з-під преса 
свою комсомольську газе- потрапляють на спеціаль- 

ї пристрій — рольганг, 
повертаючись на якому, ви
трушують із отворів залиш
ки глини. Тут же сам по со
бі відбувається контроль 
продукції — цеглини слабкі, 
з тріщинами, потрапивши 
на рольганг, розколюються 
і падають додолу, не до-

нює начальник цеху т. Зо- 
лотарьов. -

Блоковий цех. Тут вироб
ляють потрібну, нову про
дукцію — шлакоблоки. Не
величкий колектив цеху тру
диться на совість, за що й 
удостоєний почесного зван
ня комуністичного. Але ж 
умови праці далеко не су
часні: низький рівень меха-

ту — хвалитись нічим бу- ний 
ло, а недоліки вважали ли
хом власним, домашнім, так 
би мовити. І розправлятись 
з ними самотужки думали 
спершу. Та згодом зміни
ли думку..

Отоді-то й виник ’ цей ні
де не запланований рейд: . ____ „

-«Сдезиптеграторник Анатолій ходячи до люлькового кон- 
Мороз разом з друзями у 
вільну годину обійшли усі 
цехи цегельного заводу № 2, 
поцікавились, як йдуть спра
ви. Враження виявились 
дуже невтішними.

Захаращена різними від
ходами, вкрита товстим ша
ром рудуватої пилюки тери
торія пресового цеху. В кут
ку невпинно викидає хмари 
пилу старий дезиитегратор, 
який ось уже кілька років 

ре-
який ось уже кілька | 
збираються віддати в 
монт.

Далі — дільниця 
їх чотири, але один в усьо
му різниться від інших. Не 
той, де запроваджено про
позицію заводського раціо
налізатора Михайла Гуци.

пресів.

вейєра, що веде до печі. 
.Щоб оцінити всі переваги 
цього вдосконалення, треба 
простежити за роботою тих 
пресів, які. працюють без 
нього. Тут і браку більше, і 
велика кількість відходів 
потрапляє на випал. Потім 
багато часу і зусиль дово
диться витрачати на очи
щення печей.

Всього цього можна лег
ко позбутися, застосувавши 
і тут рольганги. Але адмі
ністрація заводу не нава
жується розпочати таку ре
конструкцію.

— Дуже великий обсяг 
робіт. Адже довелося б вий
мати фундамент, — пояс-

ВИСТУП М. С. ХРУЩОВА 
ПО РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЮ25 травня Перший секретар ЦК КПРС. Голова ■ Ради Міністрів СРСР товариш М. С. Хрущов ви- ; ступив по Московському радіо 1 телебаченню.Виступ М. С. Хрущова був присвячений підсум- ■ нам поїздки радянської партійно-урядової делегації І в Народну Республіку Болгарію.

(ТАРС). -

MCL4.ni. ПНОИПШІ ршсло ЛІ4.ЛО 
нізаціі, відсутність душо- $ 
вої, їдальні або ж буфету. ?

Тривожить робітників і ? 
як по-безгосподарсько- *те, як по-безгосподарсько- " 

му поводяться з готовою * 
продукцією. Цеглу-сирець 
складають на зберігання у г 
складах з прадирявлеиими г 
дахами. В дощову погоду £ 
сирець ііамокає, а потім роз- г 
валюється на частини. Тому т 
часто звідси його шлях не л 
у піч, а в дробарку — на \ 
переробку.’

Затрачені кошти, погли- ( 
нуті резерви... З цим би 110- ) 
вести боротьбу бойовим за- д 
гопам «комсомольських про- р 
жекторів». Але на заводі й д 
не чували про них. Сірим і р 
тихим життям живе 
лочисеАьна <. 
Всього 12 комсомольців на 
заводі, хоч база росту ве
лика. Нічого не зробив, 
щоб посилити роботу пер
винної організації секре
тар комітету комсомолу■за
водоуправління Микола 
Кашперовськнй.

Отаке запустіння на заво
ді стривожило молодих це
гельників, І хоч їх рейд по 
заводу був просто виявом 
їх ініціативи, хоч не були 
вони офіційними посланця
ми своєї організації — 
все ж потрібно зважити на 
серйозні прогалини, запри
мічені ними.

Т. БОДНАР, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

<иве ця ма- і 
організація. |
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місця кожного юнака і дівчини в здійсненні вели
ких завдань семирічки.

«Більше робити сьогодні — це значить завтра ма
ти більше!» — ці крилаті слова стали новою запо
віддю ударників і бригад комуністичної праці.

Людину цінять не за хороші слова, а за її діла. 
Дуже славні діла у Марії Терещенко. Вона в брига
ді працює з вогником, по-комсомольськи, разом з 
подругами виконує по півтори—дві норми за зміну. 
А після роботи поспішає до комсомольців інших 
управлінь будови. В комітеті комсомолу домовили
ся, що Марія виступить на зборах молоді у кожній 
первинній організації. Делегат з’їзду вже зустріча
лась з учнями школи № 3 імені Гагаріна, старшо
класниками міста на їх*тематичному вечорі у Па
лаці культури імені В. І. Леніна.

В олександрійському радгоспі «Більшовик» живе 
чудова, метка в роботі дівчина Ніна Соловйова. Во
на працює свинаркою і групкомсоргом, носить по
чесне звання ударника комуністичної праці. На її 
долю також випало щастя брати участь у роботі 
комсомольського' з’їзду. Повернувшись додому, пе
редова свинарка прагне до більшого, значимішого. 
Своєю працею вона наближає той час, коли в нашій 
країні буде створено повний достаток продуктів.

— Моє велике бажання, — говорить Ніна Со
ловйова, — будь-що виконати своє зобов’язання — 
відгодувати І.ІРО голів свиней і вибороти не менше 
однієї тисячі центнерів свинини. Вже після повер
нення із Москви зняла з відгодівлі 210 голів, а 
320 — зараз набирають у вазі.

Ніна розповіла комсомольцям радгоспу та учням 
сусідньої школи-інтернату про роботу з’їзду.

Вчитись, вчитись і вчитись, — цю думку кілька 
разів підкреслювала вона в своєму виступі, і Ніна 
вчиться комунізму, наполегливо запроваджує все 
нове, передове, прогресивне у великогруповому 
утриманні свиней. І не тільки сама вчиться. Свої 
знання, досвід щедро передає іншим.

Галина Дмитрівна Миронюк виховує майбутніх бу
дівників комунізму. Вона — вчителька, керівник 
шостого класу. Новомиргородська школа-інтернат, 
в якій працює делегатка з’їзду, носить ім’я піонера 
космосу Ю. О. Гагаріна. Шестикласники 
листа Герою, і Юрій Олексійович 
автограф-відповідь. Це ще більше 
рів. У класі їх тридцять хлопчиків 
ного невстигаючого. В переддень 
ського ювілею загону присвоєно 
«Загін—супутник семирічки». Голова 
Катя Стаменко стала комсомолкою. Гордиться і ра
діє вона, що її рекомендувала в комсомол делегат 
з’їзду ВЛКСМ Галина Дмитрівна.

Доярка колгоспу «Україна» Гайворонського райо
ну Катерина Захаренко, механізатор-швидкісник 
колгоспу імені Карла Маркса Хмелівського району 
Геннадій Іванов, секретар Новоукраїнського райко
му ЛКСМУ Анатолій Литвин, всі 18 посланців ком
сомолу Кіровоградщини разом з іншими делега
тами XIV з’їзду ВЛКСМ від імені мільйонів юнаків 
і дівчат запевнили ленінський Центральний Комітет 
КПРС, що комсомол, радянська молодь будуть і 
надалі виправдовувати високе довір’я партії, будуть 
її надійними помічниками і резервом у боротьбі за 
комунізм.

У листі Центральному Комітетові КПРС делегати 
з’їзду писали:

«Ми будемо безустанно йти вперед під непере
можним прапором марксизму-ленінізму і натхнен
но працювати на всіх ділянках комуністичного бу
дівництва. Всі наші сили, знання і здібності ми від
дамо боротьбі за побудову нового суспільства, за 
світлі ідеали комунізму».

У делегатів з’їзду — юнаків і дівчат Кіровоград- 
щини — слово не розходиться з ділом, воно твер
де, мов сталь. Кожний на своїй ділянці ще з біль
шою енергією бере участь у створенні матеріаль- 

кому- 
новоТ

написали 
передав учням 
окрилило піоне- 

та дівчат, 
славного 
почесне

ради

і жод- 
піонер- 
звання 
загону

но-технічної бази комунізму, формуванні 
ністичйих суспільних відносин і вихованні 
людини.

Делегати з^зду ВЛКСМ — наші яскраві 
Комсомольці і молодь! Рівняйте на них свій крок, 
беріть приклад, по них звіряйте пульс свого життя.

*

Піонерський 
металолом— 

на заводі
БУЛА незвичайна по 

іздца для Вови Жеби« 
)лі Торбенко, Миші Ро- 

Сла ви Коробко- 
супроводилп пто- 

ешелон з метало* 
Дніпропетровська», 
імені Карла Лібк-

здка 
►лі Ті 

зеиберга, 
ва. Вони 
Перський 
ломом до 
на завод 
нехта.

...Поволі минає в дорозк 
час. Але ось, нарешті, і 
Дніпропетровськ. Представ* 
ників Кіровоградщини зу* 
стрічає велика делегація ро
бітників заводу. Піонери 
оглянули підприємство, зу
стрілись із сталеварами, які 
розповіли про свою роботу, 
подякували учням за зібра
ний брухт. Кіровоградські 
школярі . познайомились з 
заводськими комсомольця
ми, старшими товаришами, 
бачили багато цікавого.

Чотирьом представникам 
піонерії

( вручили
, (фотоапарати,
, «Победа»), грамоти, 

лейні значки, фотокартки з 
видами міста. Потім — ці
кава екскурсія по місту, а 
вдень учні дивились парад,, 
присвячений 40-річчю піо
нерської організації.

М. КОМПАНІЄЦЬ, 
уповноважений по 
збору металевого ло

му на заводі «Червона 
зірка».
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Кіровоградщини 
цінні подарунки 

годинник 
їстві«

З У СІРІ ч
з делегатом

ЦІ розмови ще довго 
згадуватиме Надія 

Ананьева, робіт ниця 
Знам’янського вагонно-

І

Ч 
го депо. Повернувшись з Ч 
XIV з’їзду ВЛКСМ, де-г

? легатом якого вона була, 1 
<' дівчина зустрілася з ' 
Ч комсомольцями щебене- < 
гвого заводу та заводу' 

залізобетонних опор, су- 
'■ ботцівської артілі імені 
■ ; Леніна та казарняської— 
Ч імені Чапаева. Скільки 
? було говорено про тру-' 

дові будні, плани, мрії і
• • найзаповітніші... <

— Наша молодь зав- ; 
? жди відзначалася енту-! 
\ зіазмом, але в дні робо-< 
ч ти з’їзду вона працюва

ла з особливим натхнен- 
” ням. — ділилася своїми 
' думками заступник сек-
• ретаря комсомольської , 
ч організації заводу залі- '

зобетонннх опор Любов , 
■; Подковаліхіна. — В ті ■ 
? пам’ятні дні Ольга По- ’
• сипайко, Віра Топчеєва, 
Ч Володимир Яровий, та 
? інші, як правило, знач- 
\ но перевиконували змін- 
Ч ні завдання.
•' Про успіхи своїх то- 
Ч варишів говорили та- 
? кож токар щебеневого 
Ч заводу Володимир Ко- 
Ч лісниченко та комсомоль- 

ський вожак артілі іме- 
Ч ні Леніна Марія Тес люк. 
/ ’ В. МОЛ І Є,
? інструктор Знам'ян- 

ського міськкому
.1 комсомолу.



СЛОВО ПАРТІЇ
Найбільш активно вклю

чились в пропаганду мате
ріалів XXII з’їзду/ партії і 
Програми КПРС рада і ак
тив Васинського сільського 
клубу.

Члени сільської лектор
ської групи вже прочитали 
порад 40 лекцій і допові
дей по матеріалах з’їзду. 
В клубі і на виробничих 
місцях проведено понад 60 
бесід і голосних читок га
зетних матеріалів. Секре
тар парторганізації кол
госпу П. Я. Орайський про-

читав цикл лекцій «Про іс
торичне значення XXII з’їз
ду КПРС», «Про моральний 

" і комуніз-кодекс будівника 
му» та інші.

Для 
повного 
бокого 
ських документів 
організовано 
Рада Васинського сільсько
го клубу провела вже ба
гато тематичних вечорів по 
матеріалах ХХП з’їзду,

більш
і гли- 

вивчення

кілька вечорів запитань І 
відповідей, усних журналів.

Але на цьому рада і ак
тив закладу культури не 
заспокоїлися. Щоб донести 
рішення XXII з’їзду нашої 
партії до кожного жителя 
села, ентузіасти вирішили

и ----------—=---------——~ -----
РОЛОВНЕ в ідеологічній роботі комсомолу — глибоке роз’яс- 

нення. Програми КПРС, озброєння КОЖНОГО МОЛОДОГО грудівни*- 
ка великим планом боротьби за перемогу комунізму, мобілізація всієї 
молоді на перетворення в життя рішень XXII зїід- парні.

(З резолюції XIV з’їзду ВЛКСМ).

ДО КОЖНОГО ТРУДІВНИКА
з’їздів- 

при клубі 
політгурток.

СЕМІНАР ІНСТРУКТОРІВ
ДО 50 комсомольських 

працівників — інструк
торів райкомів ЛКСМУ та 
інструкторів при комсоргах 
територіальних виробничих 
колгоспно-радгоспних 
равлінь були 
чотириденного 
проведеного
ЛКСМУ.

Інструктори 
назрілі питання своєї 
всякденної діяльності, 
кожній темі, порушеній на 
семінарі, вони ділилися 
досвідом, висловлювали ці
каві пропозиції. Зокрема, 
увагу було зосереджено на 
таких питаннях, як робота 
інструктора з молодими ме
ханізаторами по впровад
женню прийомів комплекс
ної механізації, організа
ція соціалістичного змаган
ня між молодими тварин
никами. керівництво бригад
ними комсомольськими ор-

уп- 
учасниками 

семінару, 
обкомом

обговорили
по- 
По

ганізаціями, робота і плану
вання часу інструктора під 
час відрядження та 
теми.

З доповіддю «Про 
дання комсомольської 
нізації області в світлі рі
шень XIX з’їзду ЛКСМУ і 
XIV з’їзду ВЛКСМ» перед 
учасниками семінару висту
пив перший секретар обко
му ЛКСМУ О. Мальований.

Про організаційне зміц
нення комсомольських орга
нізацій в світлі рішень XIV 
з’їзду ВЛКСМ та стиль і 
методи роботи інструктора 
говорив у своєму виступі 
секретар обкому ЛКСМУ 
О. Ткаченко.

Останній день роботи се
мінару його учасники про
вели у тракторній бригаді 
О. В. Гіталова, ознайоми
лись з досвідом організації 
роботи механізаторів в пе
ріод весняних польових ро
біт.

ІНШІ

зав- 
орга-

проводити масові заходи на 
околицях села безпосеред
ньо в будинках престарілих 
колгоспників, які з тих чи 
інших причин не можуть 
прийти ввечері в клуб по
слухати лекцію чи подиви
тися кінофільм. Тематичний 
вечір на тему: «Яка вона, 
людина комунізму?» домо
вились провести в громадян
ки Марії Лук’янівни Фро- 
лової. В її хаті ми навели 
належний порядок, оформи
ли наочну агітацію. Кожно
му сусідові М. Л. Фролової 
надіслали запрошення.

О сьомій годині 
почали сходитися 
Прийшли й ті, хто
раніше не відвідував клуб. 
Всі вони з великою увагою 
прослухали доповідь, яку 
зробила завідуюча клубом 
В. Петренко. Потім зав’яза
лась невимушена розмова. 
Присутні розповідали про 
себе, говорили про людей-

вечора 
люди, 

ніколи

комуністів, які, не шкодую
чи сил і енергії, трудяться 
на виробництві, служать 
взірцем у побуті.

Після вечора відбувся ви
ступ агіткультбригади.

Другий вечір на тему: 
«Матеріально-технічна база 
комунізму» був проведений 
в будинку жительки села 
Євдокії Сергіївни Демчен- 
ко. На цьому вечорі було 
присутніх 16 чоловік.

Проводячи такі масові за
ходи, рада Васинського сіль
ського клубу робить благо
родну справу:— доносить 
слово нашої партії до кож
ного жителя села.

с. ясинськия, 
інструктор - методист 
Знам'янського район
ного Будинку куль
тури,

В. ПЕТРЕНКО, 
завідуюча Васинським 
сільським клубом.

Н“Т НЕ ТІЛЬНІ?
впрп 

ТІЛІ імені Лені- и
на села Про- 
топопівки (Олександрій
ський район). Це весна 
практичного перетворення 
в життя великої 
грами комуністичного 
дівництва. У відповідь 
рішення березневого 
нуму ЦК КПРС колгосп
ники прагнуть вже в цьому 
році забезпечити круте 
піднесення виробництва 
всіх видів сільськогоспо
дарських продуктів.

Але не забувають керів
ники артілі і, зокрема, його 
голова О. Т. Шульга та го
лова сільської Ради В. Ф. 
Ротман думки М. О. По- 
смітиого. висловленої на 
XXII з’їзді Комуністичної 
партії України про те, що 
будувати комунізм — це 
значить не тільки вирощу
вати хліб, не тільки ство-

про- 
бу- 
на 

Пле-

продо- 
але й 

людину,

і Турботи Раїси Маршової■■

Виступає комсомольська
АГІТКУЛЬТБРИГАДА

ДОНЕСТИ рішення
з’їзду КПРС іДОНЕСТИ рішення XXII ринники зустрічають бурх- 
з’їзду КПРС і берез

невого Пленуму ЦК КПРС 
до свідомості трудівників 
артільних ланів, розповісти 
про їх перші трудові ус« 
піхи. засобами сатири і гу
мору, викривати ледарів, 
гі'яниць, окозамилювачів- —■ 
таке завдання поставили 
комсомольці нашої агіт- 
культбригади. До складу 
агіткультбригади ввійшли 
працівники райкому комсо
молу, районного Будинку 
культури, райбібліотеки, Бу
динку піонерів та інших 
установ райцентру, — всьо
го 15 чоловік. Всі комсо
мольці.

Чимало довелось попра
цювати над сценарієм ви
ступів агіткультбригади ди
ректору ' Будинку культури 
Дмитру Тихоступу і солісту 
Григорію Мусенку. Бага
тий матеріал з життя кол
госпів району республіки 
ввійшли до сценарію.

Перший наш виступ від
бувся у с. Рівному Рівнян- 
ського району, на огляді- 
конкурсі агіткультбригад об
ласті в квітні 1962 року. Ми 
ввійшли в п’ятірку кращих 
і виступали в м. Кіровогра
ді. Це були наші своєрідні 
свята. Тепер настали будні. 
Напружені трудові будні. 
Щодня — нові зустрічі, но
ві враження...

На ферму колгоспу ім. 
Енгельса ми приїхали, коли 
закінчувалось доїння корів. 
Секретар парторганізації 
колгоспу В. І. Лашкул допо
міг зібрати людей. До місця 
виступу прибули тваринники 
із сйиноферми і молочно
товарної ферми № 2. Лек
тор нашої бригади Григорій 
Мусенко розповів про по
їздку М. С. Хрущова в Бол
гарію, про останні події 
внутрішнього і міжнародно
го життя. Тут же тваринни
ки мали змогу переглянути 
виготовлену нами книжкову 
виставку, 
газети.

Ведуча 
лошує: 
мольська 
Веселі пісні, іскрометні тан
ці, цікаві гуморески тва-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
27 травня 1962 р., 2 стор.

ливими оплесками. Про пе
редових людей колгоспу, 
району шанобливо розпові
дають культармійці, вони 
нещадно висміюють леда
рів.

— До побачення. До ско
рої зустрічі, — лине нам 
услід.

Радо зустрічали нас тва
ринники колгоспів імені 
Енгельса, імені Орджонї- 
кідзе, імені Куйбишева, іме
ні Кірова, радгоспів «Усти- 
нівський», «Сагайдак», ме 
ханізатори радгоспу «Ін- 
гульський» та колгоспу іме
ні 40-річчя-Жовтня, курсан
ти Інгульського училища 
механізації сільського гос
подарства.

24 виступи зробила брига
да за один місяць. Тепер ми 
працюємо над підготовкою 
нової програми.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
секретар Устинівського 
райкому комсомолу.

почитати свіжі

Раїса Войтюк ого- 
«Виступає комсо- 
агіткультбригада».

ХХХХХХООООООООООООО

Колгоспники но- 
воукраїнського райо

ну завжди з нетерпінням 
чекають приїзду агіт
культбригади районного 
Будинку культури. / 
скрізь, куди вони при
їздять, радість і весело
щі ллються через край.

Культармійці вже ви
ступали перед колгосп
никами артілей імені Ле
ніна, XX з’їзду КПРС, 
«Дружба», «Україна», 
«Росія» та ін.

Великий і різноманіт
ний репертуар виступів 
агіткультбригади — піс
ні, сатиричні куплети, 
вірші. Тепло приймають 
трудівники артільних ла
нів пісні у виконанні 
учениці Новоукраїнсько- 
го ветеринарного техні
куму Надії Запорожець. 
Зливою оплесків завжди 
супроводяться виступи 
Лідії Стрикаль і Володи
мира Вовкотруба, які 
майстерно виконують 
куплети про кукурудзу і 

8 горох.
Іїа знімку: Лідія Стрн- 

9 каль і Володимир Вовко- 
8 труб (на передньому 
В плані).
8 Фото В. Ковпака,

НЕДАЛЕКО від свинарника на чер
воному щиті написано: «Товариші 

свинарки! Одержимо не менше як по 
16 поросят від кожної свиноматки, з 
ьестю виконаємо взяті зобов’язання!» 
Щоранку, коли Раїса Мартинова, поспі
шає на ферму, вона обов'язково знов і 
знов звертає увагу на цей заклик.

Ось уже шостий рік працює свинар
кою Рая. Про славні діла комсомолки 
знають не лише в рідному колгоспі іме
ні Ватутіна, а й у всьому Новомирго- 
родському районі. її портрет — на ра
йонній Дошці пошани. За що ж така 
честь і шана молодій трудівниці? За те, 
що з чотирнадцяти років віддає свої 
сили і вміння улюбленій професії тва
ринника, що примножує добро і славу 
артілі, що любить людей, вміє з ними 
працювати.

— Це наш громадський бібліотекар,— 
говорять про Раїсу тваринники. — Це 
вона прищепила всім нам любов до чи
тання книг, газет і журналів.

Ще в 1958 році свинарки власними 
силами (правління їм пішло назустріч, 
подало допомогу) збудували біля сви
ноферми невелику хатину. Тепер тут 
кімната відпочинку. Дівчата потурбува
лись про затишок: на вікнах — вазони 
з квітами, на стінах — плакати, закли
ки, на столі — новинки художньої і 
політичної літератури, свіжі газети і 
журнали.

— Про це потурбувалась Раїса, — 
каже свинар Дмитро Оберемок. — Во
на у нас енергійна, справжній книго
люб.- І з людьми вміє працювати. Ска
жу про себе: раніше я майже нічого не 
читав, а тепер за порадою Раїси уже 
прочитав кілька цікавих книг.

Раїса встигає не лише добре працю
вати, сумлінно виконувати свої обов’яз
ки. Вона слідкує й за тим, щоб своєчас
но, щодекади, обміняти у сільській біб
ліотеці книги, організовує колективне 
читання новинок, обговорення нових 
творів літератури.

Якось Раїса Мартинова прийшла на 
ферму радісно схвильована.

— Знаєте що? Вчора я закінчила чн-

■■■■■■»■■■■я■■■■■вввиявев О

Люди громадських :
ПРОФЕСІЇ! І 

7» вяввзняявяняявввнввваяяянвявввяяявз

тати новий роман Дмитра Бедзика 
«Серце мого друга». Твір викликав у 
мене багато думок. Хай кожен із нас 
прочитає цю книгу, а потім обговоримо.

Пропозицію одностайно підтримали. 
Через деякий час свинарки обмінялися 
думками про твір. їх захопив образ го
ловного героя — комбайнера Гордія 
Байди, людини чесної, мужньої, але не
щасливої в особистому житті.

Колективно прочитали і книгу В. Ус- 
ланова «Все починається з мрії...»

Невеликий, але друж.ний і злагодже
ний колектив, переважно молодь, пра
цює на свинофермі.

Як тільки викроїться вільна година, 
Раїса бере свіжий номер газети і читає. 
А потім починається невимушена бесі
да, тісно пов’язана з працею на фермі. 
Р. Мартинова піклується і про впровад
ження передового досвіду., З цією ме
тою вона систематично організовує ко
лективне читання виступів майстрів тва
ринництва в журналі «Свиноводство».

Коли ти справжній друг,’ то тебе не
одмінно порадує успіх товариша по пра
ці, а коли помітиш, що у нього щось 
не виходить,’то обов’язково допоможеш. 
Така і Раїса Мартинова. Скільки цін
них порад дала вона своїй подрузі Ва
лентині Чнстовін, яка також доглядає 
свиноматок і вирощує поросят. І тепер 
Валентина завжди з вдячністю згадує 
цю допомогу. Цікавить Раїсу і те, як 
трудяться свинарки Лідія Ткаченко та 
Марія Дорошенко. Адже дівчата взяли
ся удвох доглядати 600 голів свиней, 
відгодовують їх. Чи все їм ясно, може 
треба в чомусь допомогти?

Багато турбот у свинарки Раїси Мар
ти нової.

І. РОМАНЕНКО.
Колгосп їм. Ватутіиа 
Новомиргородського району. %

рюватн достаток 
вольчих товарів, 
виховувати нову 
працьовиту, освічену, ку.іь- 
турну. Людину, яка буде 
жити за благородними прин
ципами морального кодек
су будівника комунізму. Во
ни спрямовують культурно- 
освітні заклади 
ширше розгортання 
політичної 
населення, всебічне 
нення історичних 
XXII з’їзду КПРС та 
резневого Пленуму 
КПРС.

Як же духовно зростають 
трудівники артілі? Для них 
регулярно читаються лекції 
на різні теми, проводяться 
усні журнали, вечори запи
тань і відповідей, вечори 
по професіях і ін.

Щоб перевірити стан го
товності колгоспу до весня
ної сівби, актив клубу (за
відуюча Л. Перевалова) ра
зом з правлінням колгоспу 
ще в лютому провів тема
тичний вечір «Першій піс- 
ляз’їздівській весні—гідну 
зустріч!».

Діловими були виступи 
голови артілі т. Шульги, пе- 
редового механізатора тов. 
Кашпуровського та брн- 
гіїдира першої виробничої 
бригади т. Овчаренка.

Нещодавно в клубі про
ведено вечір на тему: «Що 
ми повнИні зробити, щоб в 
1982 році виростити висо
кий урожай кукурудзи».

У зв’язку з тим, що в 
клубі немає кімнат для 
гурткової роботи, т. Пере
валова внесла пропозицію 
обладнати кімнату передо
вого досвіду в колгоспній 
конторі. Голова правління 
підтримав її. Кімната ста
ла своєрідним центром про/ 
паганди досвіду маяків 
сільськогосподарського ви
робництва.

Для обміну набутим дос
відом в артілі відбувся об
ласний семінар завідуючих 
клубами та інструкторів- 
методистів районних Бу
динків культури. Всі культ
армійці були присутні на 
тематичному вечорі «Наш 
колгосп на шляху до кому
нізму. Гості висловили одну 
думку: було б дуже добре, 
якби кожний колгоспний 
керівник зрозумів ту істину, 
що господарські успіхи ве«. 
ликою мірою залежать від 
зростання свідомості кол
госпників, від їх культур
ного рівня. Тоді б усюди 
стежили і за будівництвом 
клубів, і за повсякденною 
допомогою в роботі СІЛИ 
ських культосвітніх закла
дів. і

Н. БАБІЧЕНКО, 
методист 
Будинку 
творчості.

села на 
масово- 

роботи серед 
роз’яс- 
рішень 

бе- 
цк

обласного 
народної ч
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>■ десь гудки гундосити,

w

лей. Слко-W-rt я»і

^ЧАСНИКИ художньої самодіяльності Новоукраїн- 
ського будуправління «Цукроспецбуду» Е. Мойо- 

ренко, Л. І щепко, Л. Кудря, І. Чабан, В. Луньова, 
читач нашої газети з с. Свнрневе Голованівського ра
йону В. Винниченко та багато Інших звернулися до 
редакції з проханням опублікувати пісню «Хотят ли 
русские войны».

Охоче задовольняємо це прохання.

бархати рясні, 
все: фуфайка, чоботи, 
часом, і тісні.

Не обіцяю вбрати в золото 
У суконь
Ще буде
Незручні,А

ж
І будуть Г~~' .‘‘„Ц;,
Мене гукаючи 8 імлі.
! буду я тобі приносити 
Лише цілунки й мозолі.

Не обіцяю з неба просині 
Дістать зірки й вінки сплести. 
Ще, може, у негоду осені 
До щастя прийдеться брести.

Подумай — є ще час 
розмислити

і не зв’язати долі з тим, 
Хто з дому більше може
о. . . z винести,
Ніж в дім зуміє принести.

А на мою перейдеш сторону, 
То будь готова знов і знов 
У всім
І горе, 

житті ділити порівну 
й щастя, і любов.

Борис ЛАЛІМЕНКО. 
групи тепловознмків 

енського залізничного
учень
Знам’ 
технічного училища.

>>ОБОЧИИ день скінчився. Раїса Олександрівна зі-
• брала в сумочку лікарські препарати і вийшла з. 
поліклініки. Вітер кинув під ноги пожовклі листочки 
акації. Ще тепло, а все ж вересень. По той бік вулиці 
на штахетному тині велика реклама кличе: «Сьогодні 
в кінотеатрі «Кров людська — не водиця».

«Відпочити й піти в кіно», — в думці склала план й 
ступнула на тротуар. Але позаду почула розпачливий 
жіночий крик:

— Доктор, доктор, заждіть!
Раїса Олександрівна рвучко повернулась.
— Ой, доктор, дитина вмерла! Ой, рятуйте!..
— Тихо! — пошепки наказала лікар, взяла маленьку 

ручку дитини. Пульсу нема. Але тільце ще тепле. Раї
са Олександрівна вихопила дитину з рук матері, по
бігла вниз до греблі. За греблею на пагорбі лікарня. 
Хоч би швидше, хоч би встигнути...

У вестибюлі на ходу ки
нули медсестрі:

— Кисень!
Вона н дорогою робила 

штучне дихання, а Тут, на 
столі, посилила його. Од
нак життя не з’являлось. 
Підійшов лікар-консуль- 
тант з Кіровограда, похи
тав головою:

— Мабуть, уже пізно.
Раїса Олександрівна аж 

відсахнулась від цих слів, 
піт виступив на чолі. Але 
продовжувала тормошити 
хлопчика. І він повільно 
поворушив губами.

— Живий, живий! Ти бу
деш жити!

Радість передчасна. Ки
сень не допомагає, хлопчик 
вноау перестає дихати. Ше 
fi ще штучне дихання... Ma- 
деньке тільце то оживає, то завмирає...
• Важко встановити діагноз: прослухування говорило 
про двостороннє гостре запалення легенів, а мати твер
дить, що дитина вранці була здоровісінька.

Як би там не було, а хлопчика треба вирвати з па
зурів смерті. В інституті вчили при подібних випадках 
робити індубацію — через рот вводити трубку і через 
неї кисень. Але там діти були старші, а цьому лише 
Півтора місяця. L
, Раїса не відходила від хлопчика увесь день, вечір, 
ніч. їй пропонували піти , хоч на півгодини в ордина- 
?°^ІЬНі, Пн₽и? наговоріть... Ви бачите, який він важкий.
• Раїса’ Олександрівна підійшла до відкритого вікна. 
Купол неба рясно розмережили зорі, а з степу доно
силися п’янкі пахощі ранньої осені Схилилась на під
віконня, стиснула голову руками. Вона важкаі
ііікь. Скільки дрімала — не знає. Підвелась. .

Ще не відійшла ніч, і не прийшов ранск. Але новин 
день бринів десь на сході. Маленький Мишаі зустрічав 
цей день дрібненьким хрипом застуджених легенів. Він 
мусив жити...

ОДНОГО березневого ранку в кабінет дитячого ліка
ря ввійшла жінка з хлопчиком на руках.

_  Здрастуйте. Узнаєте?
Раїса Олександрівна високо підняла над собою ма- 

Так оце ти такий, неподатливий, приверед/Лівий!
_ Раїсо Олександрівно,. вій смирний, вже спи

нається ходити.

В очах людини сходить равоє 
І ртуттю зблискує роса. 
Сталевожяльні Еелет-крани 
Здіймають сонце в небеса. 
Дроти співають урожаєм 
В рукостисканні міст і сіл. 
І сонце щедрим короваєм 
Лага на вебо, ях на стіл.

м. Кіровоград. Володимир ЧАБАНЕНКО,

и

Його мета
Вчиться він на агронома.
— А для чого?
— Ну, відомо:
Щоб одержати... диплома.

ст. Плетений Ташлик.

На всі, як кажуть, тис 
г.гдалі,

И на штуки рахував 
деталі.

м. Кіровоград.

НАКЛЕПНИЦЯ
У ПЕКЛІ

З.аа наклепниця до пекла 
Тільки' в-чора прибула, 
А ні чортс-Вельзевула 
Кілька наклепів звелаї

К. СТЕПАНОВ.

І витис -юрму з добрим 
гаком.

Л шп гак той... виявився 
браком.

В. СОКУРЕНКО.
Є С <•><•><£

ЇХ ВИХОВАВ КОМСОМОЛ

— Молодець, Мишко, рости .здоровий.
Розмову перерваз телефонний дзвінок. Раїса Олек

сандрівна підняла трубку. На другому кінці провода 
чувся схвильований, благальний голос:

— Я Філіповська. з селища І Зобузьк е.
— Слухаю Вас, Катерино Порфирівнз. ІЦо трапи

лося?
— У нас нову лікарню відкрили. Перїні дві породіллі 

і... нещастя — немозлята хзорі. Прошу приїхати. Дуже 
прошу! За вами машина шзидкої допомоги вийшла.

Швидка допомога у таке бездоріжися! Чи ж доїде?
А втім, Раїса Олександрівна була готова їхати хоч 

в цю ж мить. Там, за ЗО кілометріз від райцентру, двом 
крихітним тільцям, можлизо ще безіменним, загрожує 
смерть. Катерина Порфирізна — досвідчений лікар, не 
стала б даремно турбувати.

Через годину до поліклініки під’їхав всюдихід.
Лише за Головаї-івськом Раїса Олександрівна спо* 

хватилася, що нічого не взч.іа з собою їсти. Чого тіль
ки не трапляється в дорозі? Але бую в.жг пізно. Мотор 
натужувався зі всіх сил, а розгрузлий грейдер ніби 
тримав його цупкими кліщами.

Раптом всюдихід почав сповзати в глибокий кювет. 
Задній хід. Пізно. Ні сюди, ні туди. А ніч спускає
ться на землю, туманна березнева ніч. В степу ні душі.

— Що будемо робити? — запитала Халіна.
— Чекати ранку.
— Ви не смієте цього говорити. Там діти!
— Знаю. Попробую...
Похолодало. На поверхні грунту утворилася тонень

ка льодова плівка. Це ще більше псувало справу. Аж 
перед ранком всюдихід під’їхав до лікарні. Коли Раї
са Олександрівна взіишла у вестибюль, Катерина Пор- 
фирівна сплеснула з долові. •

— Раїсо, на Вас лиця нзма.
Справді, вона була бліді, стомлена. Але не це її 

бентежило.
— Як діти? Показуйте.
Три дні провела Раїса Олександрівна в новій лікарні, 

три безсонних дні і ночі. Але як легко на серці — діти в 
повній безпеці. Можна з -летим серцем повертатись в 
райцентр.

ДУЖЕ коротка біогоафія молодого лікаря-педіатра Го- 
лованівської районної лікаря:РаїсмОлександрівни 

Халіної. В 1960 році закінчила Дніпропетровський ме
дичний інститут, в серпні того ж соку прибула в Голо- 
ванівськ. Але найбільш яскравою рисою в її біогра
фії є відгуки матерів. Лікар заслужила в громадськості 
району широке визнання, як людна віеліїлого серця й 
палкої любові до езоєї професій

В школі створено бать.-, всь'їлй університет. Раїса 
Олександрівна йде туди читати лежції з медичних 
знань. Вона член редколегії радіогазети, і часто зву
чить її голос по радіосітці району. А скільки доводить
ся робити такого, що «по штату -є полежено». Район
ному педіатру не ?бов’чз?.во приймати з дитячій кон
сультації, йти на виклики, зести стаціонар, палату но
вонароджених дітей. Але Раїса Олександрівна щодня 
йде в дитячу консультація йде гю вийсшку до хворої 
дитини, без її уваги не пройде жоднг новонароджене 
немовля. Вона й не уявляє, як можна людині відмовити.

Такою її виховаа комсомол, він—її .рідний дім. Вона 
бере активну участь в роботі комсомелвського коміте
ту лікарні, обрана лен - м раі’и ому ЛКО1У. Комсомол 
її дав йутівку з .-‘.нін-ьк па ті ? Н ті партійних збо
рах першою була* прочитана рекомйіілиція райкому 
комсомолу, в якій говорилось: «Р. О. Халіна достойна 
бути комуністом».

Селище Головяє'гвськ.
Андрей КАСУРКІН.
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русские войны
A ttZll

Слро ся-п »»і г гишм-н»і:

ПА-ІІІИ и по ■ Ли,

Хотят ли русские войны— 
Спросите вы у тишины 
Над ширью пашен и полей, 
И у берез, и тополей. 
Спросите вы у тех солдат, 
Что под березами лежат, 
И вам ответят их сыны, 
Хотят ли русские. 
Хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны, 
Не только за свою страну 
Они погибли в ту войну, 
А чтобы люди всей земли 
Спокойно

воевал, 
обнимал

ночью спать 
могли.

Спросите тех, кто 
Кто вас на Эльбе

, (Мы этой памяти верны).
Хотят ли русские, 
Хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны. 
Да. мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы опять 
Солдаты падали в бою 
На землю горькую свою. 
Спросите вы у матерей, 
Спросите у женьт моей, 
И вы тогда понять должны, 
Хотят ли русские, 
Хотят ли русские. 
Хотят ли русские войны.

В

*♦
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ДОБРИЙ ЧАС
В добрий час і на віщому слові 
Зачинатися пісні дано, 
Бо вирують думки, наче повінь, 
Бо любов виграє, як вино, 
Бо труди, наче крила орлині, 
Заплітаються в долю мою, 
Бо в любові своїй пізнаю 
Все, чим жити судилось людині: 
Руки матерів з шовку і криці, 
Що вкололись не раз до стерні, 
І дитинства далекі жар-птнці, 
Що не зловляться вдруге мені; 
І жагу молодечого кроку, 
І шукань крутойдучі путі, 
І велику любов карооку, 
Що не зраджена мною в житті; 
І весни солов’їні акорди 
(Ех, слова б написати до них!), 
І дніпровські натруджені води, 
І хлібами прогнуті лани; 
І народ, що красою почину, 
Всім народам поради дає, 
І життя-невгомоння моє, 
Що вростає в життя Батьківщини. 
В добрий час 1 на віщому слові 
Зачинатися пісні дано, 
Бо вирують думки, наче повінь, 
Бо любов виграє, як вино.

Леонід НАРОДОВИИ.
Я-

в І д п
Левко читає нишком казку,
Левко у класі, мов чужийі
— Ану, Левку, візьми
' указку

І Лену учням покажи! —і

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 27 травня 1962 р., З стор<

О В І в
Левко мерщій схопився 

й гучно
У класі випалив умить:

■— Хіба її не знають учні?—' 
На першій парті он сидитьі

Олександр ШКАБОЙ.



ЇНН ТЕАТРАЛЬНА ВЕСНА
А
X |) ЧОРА закінчилася
і" весна. Протягом де , _____ ________________
X ні колективи Кіровоградщиии виступали на сцені
І п— .............
X
:
х
х
X
X
X
X
X
о
♦ де де де де

і третя обласна театральна 
весна. Протягом двадцята днів кращі драматич-

ГІ плацу культури імені Жовтня, весь цей час в залі 
не можна було знайти жодного вільного місця. Ще 
не підведені остаточні підсумки огляду, члени жю
рі обговорюють кандидатури на перші місця, але 
вже зараз можна сказати, що вистави «Тиха ук
раїнська ніч» (Долинський районний Будинок куль
тури), «Таня» (Кіровоградський гарнізонний офіцер
ський клуб), «Остання зупинка» (Палац культури 
ім. Жовтня), «Однокурсники» (Клуб ім. Калініна) 
стали значною подією в театральному житті облас
ті. і

ЗАМІСТЬ
РЕЦЕН

Вистава «Червона лінія» 
В. Собка у постанов- 
Ці драмгуртківців Будинку 
культури селища Димитро- 
во закінчена. Глядач наго
роджує артистів оплесками.

Можна багато писати про 
саму п’єсу, про виконан
ня 
це 
гову 
ться 
які народжують 
про його творчу 
рію. Почнемо з 
ного. Не всі виконавці ро
лей у п’єсі «Червона лінія» 
добре знають текст персо- 
важей, яких вони грають. 
Адже це своєрідна ввічли
вість (повага) до глядача. 
Знання тексту — одна з 
найперших умов у спектак
лі.

Є виконавці ролей, які 
говорять так тихо, що при. 
всьому напруженні слуху 
ПОЧУТИ щгсь неможливо. 
Незнання тексту приводить 
до прикрих недоречних 
пауз, коли рветься 
втрачається контакт 
дачем, невиразною 
ідея п’єси.

Звичайно, цього 
було б позбутися, коли б 
режисер спектаклю Євдо- 
кія Іванівна Коротка проя
вила вимогливість і увагу 
до .мовної канви спектаклю.

у 
нія»

окремих 
вилилося 
рецензію. А 
поговорити

про
ролей.

б в 
нам 
про 

спектакль, 
лаборато- 

елементар-

але... 
чер- 

хоче- 
речі.

дія і 
з гля- 

стае

можна

спектаклі «Червона лі- 
дуже багато зовніш-

----------------------
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добитись

нього ефекту і 
зовсім не відо
бражені внут
рішні конфлік
ти Д І Й О В И X 
осіб. Навмис

но вин’ячені негативні пер
сонажі, подаються вони 
першим планом, а позитив
ні якось затушовані і неви
разні.

В колективі Димитров- 
ського Будинку культу- 
ри — люди різних профе
сій. Тут шахтарі, електро
монтери, ескаваторникп, 
бібліотекарі. Серед них є, 
безумовно, люди обдарова
ні, яким безмежно дороге 
драматичне мистецтво. Во
ни люблять його і віддають 
йому кращі пориви своєї 
душі. Це — В. Софро, 
Г. Качанова, Н. Завгород- 
нєва, В. Панюта. З такими 
людьми можна
зііачно більших успіхів, де
що перебудувавши роботу, 
приділяючи 
внутрішній 
ній культурі спектаклю.

Мені думається, що міс
то мало допомагає самоді
яльним колективам. А пе
ред театральною весною, 
такою великою культурною 
подією, потрібно було 
втрутитись і надати дійову 
допомогу, яка б полягала 
у перегляді спектаклів, що 
йдуть на обласний огляд 
драматичних колективів. 
Втручання досвідчених ре
жисерів, їх корективи зро
били б театральну весну 
більш яскравою і цікавою.

В. ВОЛОДИМИРОВ.

більше уваги 
і з о в н і ш -

На грані життя і смерті“
СТОКГОЛЬМ, 25. (ТАРС). 

Політ американського кос
монавта Карпентера — це 
космічна драма на грані 
між життям і смертю, пи
ше шведська газета «Сток- 
гольмс-тіднінген». Організа
ція польоту була далекою 
від досконалості. Виявилось 
багато технічних-» помилок, 
а спуск на море за 200 кі
лометрів від наміченого 
місця ледве не коштував 
космонавтові життя.

«Космічний політ Скотта 
Карпентера не був повним

успіхом, як сподівались 
американці, заявляє бур
жуазна газета «Свенска 
дагбладет». — Звичайно, 
космонавтові вдалося зро
бити три витки навколо 
Землі, але невдача з по
садкою, яка призвела до 
припинення телевізійного 
зв'язку і сталась на' вели-’ 
кій відстані від передбачу
ваного місця, свідчить про 
хиби серйозного характеру».

Газети підкреслюють осо
бисту мужність американ
ського космонавта.

П’ятий з’їзд ДТСААФ закінчив роботу
25 травня V всесоюзний 

з’їзд ДТСААФ закінчив 
свою роботу. На заключно
му засіданні делегати прий
няли резолюцію на звіт 
Центрального комітету Все
союзного Добровільного то
вариства сприяння ао.мії, 
авіації і флотові.

Потім було обрано керів
ні органи — Центральний 
комітет і Центральну реві
зійну комісію ДТСААФ 
СРСР.

Прийнято зміни в статуті 
масової патріотичної орга
нізації країни.

З великим піднесенням

делегати з’їзду прийняли 
вітальний лист Централь
ному Комітетові Комуніс
тичної вартії Радянського 
Союзу.

Відбувся пленум ново
обраного ЦК ДТСААФ, на 
якому головою ЦК товари
ства обрано двічі Героя 
Радянського Союзу генера
ла армії Д. Д. Лелюшенка 
його заступниками обра
но — генерал-лейтенанта 
С. С. Шатілова і А. Н. 
Сквориова.

(ТАРС).

м. Нірвваграя, вуя. Луначарсьного, 36.

«Меленой помиувар» — ерга» Квревеградскаїв «блаетнвго 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

САВЧЕНКО, ігнатов _ В. ГЕЛЬНЕР.С.

Т А
Фінальна сцена з вистави. Таня —

М А ТРЕТІЙ театральній весні молодий, 
талановитий драматичний, колектив 

гарнізонного офіцерського клубу показав 
драму О. Арбузова «Таня». Цей хвилю
ючий спектакль свідчить про те, що са
модіяльні митці вміють працювати твор
чо, що їм по плечу складні твори.

Тридцять років «Таня» О. Арбузова 
не сходить зі сцен радянських театрів, 
перейшла кордони, хвилює своєю до
лею мільйони глядачів, живе в їх сер
цях. Талановитий драматург дав без
смертя своїй героїні, а вона — творцю.

Сюжетна лінія драми нескладна: Таня 
безмежно щаслива зі своїм чоловіком 
Германом. Вона його без міри кохає, 
заради свого егоїстичного почуття за
лишила інститут, замкнулася в своєму 
вигаданому міщанському гніздечку, від
реклась від друзів, відгородилася від 
великого життя, що вирує навколо. Та
ня перетворилась в егоїстичну ляльку, 
перестала існувати як людина, а стала 
неповноцінним доповненням до чоло
віка. Саме в цьому вона вбачає своє 
покликання, велике щастя, місце в жит
ті. Та варто з’явитися в квартирі Гер
мана начальнику приїска Марії Шама- 
новій, як вся ілюзія щасливої сім’ї роз
літається, наче пух із кульбаби.

Марія — зріла людина, вона пройшла 
крізь дим громадянської війни, мужня, 
вольова натура, знатний спеціаліст.

Германа приваблюють ці високі якос
ті Марії. Він закохується. На святково
му печорі Герман освідчується Марії □ 
коханні. Випадковим свідком цієї роз
мови стає Таця. Вона не може прости
ти зради Германа — іде від нього.

Автор проводить свою героїню через 
вир життя. Примушує Таню боротися з 
дійсністю і з самою собою. І молода 
жінка крок за кроком мужніє в цій 
боротьбі. Вона повертається в медін
ститут, стає лікарем, витримує склад
ний іспит на зрілість. Таня знаходить 
щастя і в особистому житті.

Успіх вистави «Таня», перш за все, 
в тому, що образ героїні знайщов гідне 
втілення у талановитому виконанні 
С. Савченко. Таня-Савченко починає 
виставу щасливою, сяючою, безтурбот
ною, безмежно закоханою. Її очі по-ди
тячому наївні, горять радістю. Вона вся 
в Германі, і живе тільки дляенього. Ін
шої мети нема. Савченко захлинається 
від іцастя, вона щира, ласкава, любля
ча. хГ. Савченко зрозуміла образ Тані/ 
відчула її трагедію і зуміла схвильова
но донести до глядача найтонші нюан
си внутрішнього стану своєї героїні, її 
переживання, глибокий психологізм.

Кульмінаційна сцена — смерть Юри
ка— звучить у Тані-Савченко зворушли

во, емоційно, виразно, на високому накалі 
людських почуттів.

Образ Германа у виконанні А. По- 
номаренка не дістав такого яскравого 
втілення. Перш за все, не точно знай
дено його відношення до Тані в пер
шій дії. Герман повинен ставитися по
блажливо до створення «лялькового бу
диночка». Герману імпонує подібна по- 

“ про Таню не тур-
у великому 

а відноситься 
як до ляльки. 

' і Герман-Пономаренко ста
виться до Тані, скоріше, байдуже, не
уважно. Це викликає заперечення, бо 
байдужість відразу б насторожила Та
ню.

А втім це зауваження в більшій мірі 
стосується до трактовки сцени режисе
ром, ніж до виконавця. В цілому ж 
А. Пономаренко створює приємний, 
правдивий образ. Здібний аматор орга
нічно живе в запропонованих автором

обставинах, темпераментно проводить 
діалоги. Хороше враження залишає сце
на освідчення в коханні Германа — Ма
рії. Очевидно, боячись, щоб Герман не 
прозвучав, 
номаренко 
інтонації, 
з’являється 
образу.

Цікавий,
Шаманової створила Б. Ельберт. Ті Ма
рія красива і зовнішньо і внутрішньо. 
Вона вольова, мужня,\ впевнена жінка, 
розумна, горда. її почуття велике й 
сильне. Марія-Ельберт достойна супер
ниця Тані-Савченко. Хотілося б тільки 
порадить Б. Ельберт знайти більше го
лосових нюансів.

Приємна своєю безпосередністю і щи
рістю Дуся у виконанні Р. Омельченко. 
Правдива вона у драматичних сценах.

Образ Ігнатова В. Гельнер трактує, як 
людину великої 
пройшов 
спиною у 
Сердечна, 
же добре 
ні В. Гельнера цей складний образ ко
муніста, який своєю присутністю, своїм 
словом допомагає прозрівати людям, 
ставати кращими, любити життя. Тому 
так переконливо, тепло, душевно зву
чать сцени Ігнатова з Танею. І все ж 
прикро, що інколи до цієї поетичності, 
теплоти, простоти підкрадається слаща- 
вість. Треба позбавитися її.

Органічна Л. Середа в ролі бабусі. 
Душевна, м’яка трудівниця, яка зазна
ла великого горя в особистому жит
ті, чуйна до чужого горя. Прекрасний 
образ бабусі створила Л. Середа.

Чарівний Міхей у виконанні А. Вер- 
бицького. Це розумна, цікава людина, 
чуйний товариш, хороший геолог. Г. Ко- 
ган вдало розкрив характер Васіна, 
його «командировочну» неспокійну ду
шу. Він скрізь їздить, все хоче знати.

Приємна пара закоханих у виконанні 
Н. Зубченко і В. Баранцева. В епізодич
ній ролі хазяйки О. 
переконливий образ 
трудівниці, яка живе 
ших.

Хочеться зробити 
колективу: перш за все підняти музич
ну частину спектаклю, добитися більш 
напруженого ритму, в драматичних сце
нах довести події до більш високого 
емоційного накалу. Доробити масоеу 
сцену.

Недивлячись на ці незначні заува
ження, спектакль вийшов цікавий, гли
боко психологіч-ч 
ний, хвилюючий. У, 
цьоглу велика за-5

як негативний образ, А. По- 
почав інколи пом’якшувати 

Цього не слід робити, бо 
небажана солодкуватість

переконливий образ Маоії

душі. Віриш, що він 
громадянську війну, що за 

нього великий життєвий стаж, 
м’яка, поетична натура. Ду- 
втілення знайшов у виконан-

Іванова створила 
російської жінки- 

турботами про ін-

деякі побажання

ведінка Тані. Він 
бується як про людину 
розумінні цього слова, 
до неї, як до іграшки, 
А у виставі

Влучні постріли 
кіровоградців

В КИЄВІ відбулися змагав« 
ня на першість нейтраль

ної ради товариства «Колгосп
ник» із стендової стрільби. В 
них взяли участь робітники Кі« 
ровоградського заводу «Сіль- 
госпдеталь» майстер спорту 
Іван Вільний, а також його син 
Валерій — учень сьомого кла
су школи № 23 та першороз
рядник Микола, Маковеев.

У стрільбі з місця і на круг
лому стенді І. Вільний зайняв 
друге місце і підтвердив норму 
майстра спорту. М. Маковеє» 
був третім у стрільбі з місця. 
Лише одного очка йому неви- 
стачило до норми майстра.

Валерій продемонстрував пов
ну перевагу над своїми юними 
суперниками з інших областей. 
Він став переможцем п обох 
вправах.

Усі троє кіровоградських 
спортсменів захищатимуть честі 
свого товариства на міжвідом
чій першості України.

ГІРШЕ, 
НІЖ ТОРІК

БОРЦ1 класичного стилю а 
Кіровоградщиии на тради

ційній матчевій зустрічі сіль
ських спортсменів шести об
ластей України зайняли лише 
четверте місце. В усі попередні 
роки вони були переможцями. 
Сталося це в основному тому, 
що в команді кіровоградціп не 
було представників двох ваго
вих категорій.

Спортсмени ж виступали не
погано. Так, майстер спорту з 
Новоукраїпки Федір Бондур 1 
олекса ндрівський першорозряд
ник Володимир Трофименко 
зайняли перші місця. Першороз
рядник з Новоукраїпки Альберт 
Мосол, який на недавніх рес
публіканських змаганнях вико- 
нэз норму майстра спорту, зай- 
пяв друге місце, а бобриичаїїнн 
Іван Леонов (також спортсмен 
першого »розряду) був третім 
у своїй ваговій категорії.

П. РОМАНОВСЬКИИ.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

КІНОТЕАТР «МИР». Для 
дітей. «Чнполіно». Початок о 9 
год. ЗО хв. ранку, II год. 20 
хв., 1 год. 10 хв. та о 3 год. 
дня. «День, коли минає ЗО ро
ків». Початок о 4 год. 50 хв., 
7 год. та о 9 год. 20 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
«Мати-Індія». Початок (перша 
серія) о І год. 20 хв., 5 год. дня, 
та о 8 год. 20 хв. вечора. (Дру
га серія). Початок о 3 год. 20 
хв. дня. 6 год. 40 хв. та о 10 
год. вечора. Для дітей. «Ри
жик». Початок о 9 год. 40 хв. 
ранку та об 11 год. 30 хв. дня. 
На літньому майданчику. «Ма
ти-Індія». Початок (першої се
рії) о 9 год. вечора. (Друга се
рія) о 10 год. 40 хв. вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. «713-й просить 
посадку». Початок о 9 год. 30 
хв. ранку, 11 год. 15 хв., 1 год.,' 
2 год. '45 хв. та 4 год. 30" хв. 
дня, 6 год. 15 хв., 8 год. та о 9 
год. 45 хв. вечора. На літньому 
майданчику — о 9 год. вечора.

■■»■■«■В
5 

2 5
ОГОЛОШЕННЯ

ЦЬОМУ велике «ла-и ,
"ГЛрЛжисера.“:: к,р“°г|,яд':ь"

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
Барського, який 2 
зумів створити хо-5 
рошу поетичну ВИ-Ї 
ставу, міцний ан-» 
самбль та галерею^ 
яскравих образів. 5

Будемо сподіва-5 
тись, що колектив^ 
ще порадує гляда-5 родження.

■ ---- ~~■ 
ро-ї

■
■

_ Училище ГОТУЄ:
і штукатурів, мулярів, теслярів, малярів, столярів. 

СТРОК НАВЧАННЯ — ДВА РОКИ.
Учні забезпечуються безплатним обмундируванням 
харчуванням.
Приймаються юнаки та

та
дівчвта 1946—1947 років на-

•2

чів багатьма нови
ми цікавими 
ботами.
К. ПАРОКОНЬЄВ, 

артист облас
ного театру 
ім. М. Л. Кро- 
пивциїдького, 

член жіврі-ог- 
ляду.

НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ, 
повинні подати такі дону-

■

ГУРТОЖИТКОМ УЧНІ 
Вступаючі до училища 

менти:
заяву, .автобіографію, 

родження, 4 фотокартки, 
8 класів та характеристику

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 
1962 РОКУ.

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ — 1 ВЕРЕСНЯ

паспорт, свідоцтво 
свідоигвр про 
з школи.

про па- " 
закінчення ■

1 СЕРПНЯ ;

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ — 1 ВЕРЕСНЯ 1962 РОКУ. ■
Адреса училища: м. Кіровоград вул. Декабристів, 3. ■

ДИРЕКЦІЯ. ■

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-11, відділів — 50-24.

БК 00198. Зам. № 3406.

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора« 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Диинтрова.
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