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На Всесвітньому форумі миру.У другому півріччі моло ді тваринники повинні взяти нові рубежі!
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МОСКВА, 12. (ТАРС). Сьогодні вран
ці конгрес зібрався на своє пленарне за
сідання, яке’ відкрилось під головуван
ням Субандріо (Індонезія).

Першим дістає слово представник Ру
мунії, який зачитав послання глави ру
мунського уряду конгресові. Потім ого
лошується послання глави чехословаць
кого уряду. В посланнях підкреслюється, 
що уряди і народи обох держав твердо 
стоять на принципах мирного співісну
вання, борючись-'за загальне роззброєн
ня і мир.

На трибуні — голова Всесвітньої фе
дерації профспілок Ренато Бітоссі, який 
передав палкий привіт делегатам кон
гресу від робітників п’яти континентів, 
об’єднуваних федерацією. Він підкрес
лює, що Всесвітня федерація профспілок 
за всі 15 років свого існування всіма 
своїми силами відстоює справу миру і 
мирного співіснування держав з різни
ми соціально-політичними системами. 
Промовець потім говорить про те, ЩО 
федерація профспілок рішуче стоїть за 
загальне роззброєння, за знищення всіх 
запасів ядерної зброї. Тільки це забез
печить мир иа землі і дасть можливість 
колосальні кошти, які витрачаються на 
гонку озброєння, переключити на поліп
шення умов життя трудящих.

Надається слово делегатові Кенії 
Огіига Одінга. На трибуну піднімається 
негритянський діяч, людина атлетичної 
будови в національному одягу. Він ви
голошує полум’яну промову, що зву
чить як гімн свободі колоніальних нарЬ- 
дів і як прокляття — імперіалізмові, ра
сизмові, фашизмові, усьому тому, що 
несе світові війну і гноблення^ Останні 
слова промовця потонули в шквалі оп- 

’ лісків. Він дістає з-за пояса щось на 
зразок опахала і, розмахуючи ним, по
чинає співати пісню визволеної Афри
ки. Буря оплесків зливається з віталь
ними вигуками на честь героїчного, во
лелюбного народу Кенії.

Виступає член англійського парламен
ту Сідней Сілвермен, який є гостем на 
конгресі.

— Я, особисто, віддаю належне за ту 
роботу, каже він, — яку п. Хрущов про
вів в інтересах миру протягом цих ро
ків. Його терпінням і витримкою я по-

яснюю в значній мірі те, що третя сві
това війна ще не вибухнула.

Спинившись иа ядерних випробуван
нях, які США проводять на англійсько
му острові у Тихому океані, Сілвермен 
каже, що він відчуває сором, коли те
риторія, яка належала його країні, на
дається для американських ядерних ви
пробувань.

Академік Д. В. Скобельний на просьбу 
президента Гвіней
ської республіки Секу 
Туре оголосив його 
послання конгресові. 
В посланні вислов
люється надія на лік
відацію колоніаліз
му, на торжество ми
ру на землі.

Аналогічне послан
ня зачитав представник 
прем’єр-міністра- своєї країни пані Бан- 
даранаїке.

Зачитується послання конгресові пре
зидента Індонезії д-ра Сукарно, в якому 
підкреслюється, шо цілі конгресу є та
кож цілями індонезійського народу.

Брук Чісхолм (Канада) у своїй про
мові заявив: — Ми повинні змінити на
ше мислення, щоб ' пристосуватися до 
нових, реальних умов існування людства. 
Треба зрозуміти, ми — представники 
єдиної людської раси, і якщо нам суди
лося вижити, то тільки всім разом.

Оголошується послання конгресові 
президента Гани Кваме Нкрума, в яко
му він бажає великому форумові наро
дів успіху.

На ранковому пленарному засіданні 
конгресу виступили також М. Нуайме 
(Ліван), Хомср Джек (США) та інші.

Вечірнє пленарне засідання конгресу 
почалось виступом представника К.НДР 
Сім Го Сояа, Він з обуренням говорить 
про те. що американські імперіалісти 
провадять підготовку нової війни більш 
відкриту, ніж раніш. Про це свідчить, 
зокрема, заява президента США Кен- 
неді, що Сполучені Штати можуть ви
явити ініціативу в застосуванні ядерної 
зброї.

Сполучені Штати, відмічає промовець, 
безперервно нарощують свої військові

ВАНЮШКА -IB АН-МОЛОДШИЙ
(з творів, відзначених на літературному 
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ВОГНИК
АРТЕК, Кримської облас

ті, 12. (РАТАУ). У вічно 
юному Артеку триває дру
гий Всесоюзний зліт піоне
рів. Про свої славні діла 
рапортують представники 
18-мільйонної піонерії.

За час дворічки «Піоне
ри — Батьківщині» понад 
сто тисяч загонів і дружин 
засвітили яскраві зірки — 
«супутники семирічки». У 
школах відкрито ленінські 
музеї, кімнати, виставки. 
Червоні слідопити створили 
музеї піонерської слави, на
писали літописи своїх орга
нізацій — розповіді . про 
трудові діла і подвиги юних 
ленінців. Разом з своїми 
вожатими - комсомольцями 
діти зібрали понад 1 міль
йон тонн металевого брухту 
для будівництва нафтопро
воду «Дружба», заклали 
нові сади і виноградники, 
вирощують багаті врожаї 
кукурудзи, цукрових буря
ків, бобових, доглядають 
кролів, озеленюють вулиці 
і шляхи.

На зльоті працює понад 
.30 секцій, на яких піонери 
обговорюють свої насущні 
питання. Уважно слухали 
піонери розповідь донецької 
піонерки Олени Алмазової.

«Три-Н» —- нове, невідо
ме, необхідне» — так нази-

вають клуб, створений До
нецьким піонерським шта
бом. Він відкритий для всіх 
дітей, які захоплюються 
наукою, технікою, музикою, 
живописом, літературою.

Багато цікавого розповіли 
піонери в' секції юннатів. 
Юна сибірячка Надя Пінє- 
гіна розповіла про те, як 
вона з своїми друзями ви
ростила 53 тисячі курчат, а 
Віра Фомичова — учениця 
13-ї школи Фергани розпо
віла, як багато вони зроби
ли по озелененню рідного 
міста.

В секції юних прикордон
ників діти слухали розпо
відь відважного азербайд
жанського піонера Рагіфа 
Ходжаєва, що одержав 
урядову нагороду за охоро
ну кордонів СРСР.

Чудовий вечір провели 
юні любителі музики. До 
них приїхав Олексій Насєд- 
кін — лауреат другого між
народного конкурсу імені 
Чайковського. Довго в Па
лаці піонерів звучали твори 
Чайковського, Рахманінова, 
Бетховена.

Багато піонерів збирає
ться на показ фільмів, при
свячених 40-річчю піонерії, 
які знімали діти.

Зліт продовжує свою ро
боту.
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МОСКВА. На Всесвітньому конгресі за загальне 
роззброєння і мир.

На знімку: — Сини мої, — говорить мати ге
роїв Л. Т. Космодем’янська космонавтам Ю. О. Га- 
гаріну і Г. С. Титову.

Фото В. САВОСТЬЯНОВА.
Фотохроніка ТАРС.

сіілп на Далекому 
Сході, вони напружу
ють політичну атмос
феру в Південній Ко
реї, вперто зава
жаючи здійсненню 
пропозицій КНДР 
про переговори між 
північчю і півднем 
країни. Поки триває 
окупація Південної 
Кореї американськи
ми військами, не мож-

<на чекати об’єднання Кореї, не можна 
чекати міцного миру на Далекому 
Сході.

Оваціями, зал з1, стрічає представника 
радянської делегації — космонавта Гер
мана Титова. Він з обуренням говорить 
про провокаційний акт американського 
уряду — вибух ядерного пристрою на 
великій висоті. Ядерні експерименти в 
космосі, відмічає промовець, загрожу
ють життю людей і. зокрема, здоров’ю 
майбутніх космонавтів. Не для 
радянські люди відчинили двері 
мос, щоб американці захлопнули

Давайте розв’яжемо головне
ня — питання про роззброєння, продов
жує Герман Титов під бурхливі оплески 
всіх присутніх, — і тоді ми зможемо ра
зом з американськими космонавтами 
журналістами літати в космос, 
нений, що такий час настане!

Представник делегації ОАР 
Мохі ед-Дін у своєму виступі 
лив, що єдина можливість для 
уникнути катастрофи, це — загальне 
повне роззброєння під ефективним між
народним контролем. Делегат ОАР по
тім гозорить про необхідність ліквідації 
воєнних баз на чужих територіях, прий
няття Китайської Народної Республіки 
в ООН і розвиток вільних торговельних 
відносин між усіма країнами,

З великою увагою делегати і гості ви
слухали виступ академіка Є. К. Федоро
ва. Випробування ядерної зброї, які є 
неминучим етапом її удосконалення, 
відзначає він, хвилюють все людство. 
Тому боротьба проти ядерної війни, 
природно, включає і вимогу про припи
нення випробувань ядерної зброї.

Деякі з американських учасників на
шого конгресу, продовжує промовець, 
намагалися зрівняти відповідальність 
урядів СРСР і США за ядерні випробу-

І
Я впев-

Халід 
підкрес- 
людства

вання. Це неправильно. Питання треба 
розглядати об’єктивно. Академік Федо- 
ров нагадує, що з самої появи ядерної 
зброї Радянський уряд багато раз про
понував припинити апробування і вза
галі заборонити ядерну зброю. Цей за
клик тоді не знайшов відповіді з боку 
США. І тільки коли СРСР у 1958 році 
в односторонньому порядку припинив 
випробування ядерної зброї, тільки то
ді західні держави були змушені літа 
на переговори, шо, як відомо» відбува
лись під грім ядерних вибухів США і 
Великобританії.

Промовець далі навів незаперечні 
факти, що показують, як західні держа
ви, не бажаючи розлучатися з ядерною 
зброєю, всіляко гальмували ці перегово
ри, штучно роздуваючи питання про 
контроль.

Деякі з тих, що виступали тут, від
значає промовець, казали, що треба про
сити уряди, щоб вони в односторонньо
му порядку припинили випробування 
ядерної зброї. Але Радянський Союз у 
свій час зробив це, проте його приклад 
не наслідували. Я особисто не думаю, 
каже академік Федоров, щоб США та 
інші країни припинили випробування в 
односторонньому порядку на просьбу 
нашого конгресу. Треба укласти угоду 
між урядами. Тепеї^є достатні умови, 
щоб така угода б\ла укладена.

Коли представник радянської делега
ції закінчив свій виступ, в залі вибухну-; 
ли тривалі оплески.

На вечірньому засіданні конгресу та
кож виступили: Г. Вернер (ФРН), Ісіта- 
ро Хірано (Японія), Франческо Пістоле- 
зе (Італія) та інші.

13 липня конгрес продовжував свою 
роботу.



HI ЙОВРІО
у КОЛГОСП ім. Орджонікідзе Аня Драган при

їхала з Закарпаття. Працювала дівчина на фаб
риці. Колись у її матусі була власна корова, отож 
доводилося інколи подоїти корову, випоїти молоком 
теля. Оце й увесь її «університет» сільськогосподар
ський. -В колгоспі їй запропонували стати телятни
цею. Не відмовилась. Вона комсомолка, любить пра
цювати, отож з охотою взялась до роботи.

Зоотехнік колгоспу Віра Степанова відрахувала 
для Ані групу телят в 120 голів. Огулом зважила — 
9450 кілограмів живої ваги. Оце й усе, що зробила 
зоотехнік для молодої, недосвідченої комсомолки. 
Як випоювати телят, як підпасати їх, загалом всі ті 
«секрети» по догляду за мо
лодняком Аня взнала від 
свого попередника. А Віра 
Степанова, як зоотехнік і 
як секретар комсомольсько
го комітету артілі не зна
йшла за потрібне допомогти 
словом, порадою чи, навіть, 
, практичним показом.

— Який же зараз приріст живої ваги телят?
— Навіть не знаю, бо важили телят лише тоді, 

коли приймала, — відповідає Аня.
Валя Дужка, доярка, член комсомольського комі

тету і секретар первинної організації другої бригади 
(до речі, вже другий рік дівчина ніяк не збереться 
одержати в райкомі комсомольського квитка), праг
не всіляко вигородити Віру Степанову, мовляв, бу
ває в нас на фермі часто, розмовляє з комсомолками. 
А завідуючий фермою третьої бригади М. Зігунов 
говорить відверто:

— Зоотехнік на фермі буває один-два рази на Мі
сяць: тоді, коли проводить вибраковку або переважу
вання худоби.

Хто з них правий — гадати не будемо. Але цілком 
ясно одне: робота з людьми тут не ведеться, графіків 
щоденного надою молока вдень і з свічкою не знай
деш, зобов’язань тваринників немає. Це в літніх 
таборах. На фермі ж третьої бригади зобов’язання 
висять в зимовому приміщенні. Та всі вони, як під

копірку зроблені, — у всіх доярок одне й те ж са
ме — одержати по 2100 кілограмів молока від ко
рови.

Але й такі низькі зобов’язання виконуються зі 
скрипом. Валя Дужка,' наприклад, має за півріччя 
найвищий серед молодих доярок надій — по 909 кі
лограмів на корову, а Оля Климюк — по 773 кіло
грами.

Становище з виробництвом молока в колгоспі іме
ні Орджонікідзе незадовільне. Надій на корову тут 
становить 920 кілограмів. Та в колгоспі все йде своїм 
порядком — комсомольський комітет, як і райком 
комсомолу, не втручаються в хід справ. А при наго

Устинівськигі райком ЛКСМУ безпредметно 
керує змаганням молодих твариннгіків.

ді секретар райкому ЛКСМУ В. Дивін прагне зай
вий раз підкреслити, що ферма бригади № 2 комсо
мольсько-молодіжна та ще й бореться за звання ко
лективу комуністичної праці. Дівчата ж із цієї ферми 
лише лукаво посміхаються і називають це «витівкою 
начальства», бо, мовляв, ніякої боротьби за звання 
немає. А комсомолйк-доярок лишилося три, та н ті 
ладні податися услід за Олёксандрою Менжинською, 
яка недавно поїхала десь шукати «кращої долі».

Неповага до трудової людини, байдужість, ось 
що стоїть на заваді натхненню молоді. Керівники 
артілі все ще користуються старим шаблоном — раз 
на місяць зачитають список доярок, назвуть цифри 
надою молока і- Хто більше вадоїв, вручають вим
пел. І знову — до наступного місяця. На початку
року, місяців зо три, нараховували додаткову опла
ту, а тепер і це визнали за непотрібне. Ні почесних 
грамот, ні ласкавого, щирого слова ніхто не скаже 
тваринникам. А голова колгоспу М. Золотаренко вва-

жає нижче гідності своєї поговорити з доярками. 
Промчить машиною повз них, і навіть не гляне в 
ТОЙ бік. „ -ї- > -г -

А воно, привітне слово, ои, як потрібне. 1а й не 
тільки слово, а й діло, в якому б проявлялася тур
бота про людину.

Що роблять вечорами дівчата з комсомольсько-мо
лодіжної ферми — над цим ніхто не замислюється. 
В них молоко на першому плані, а людина... Двічі 
на тиждень дивитися кінокартини в клубі це не 
назвеш відпочинком. Молоді хочеться й потанцювати. 
Отож збираються гуртом і йдуть, як колись діди 
їхні ходили, «на колодки» в сусіднє село Шостако- 

ве. Там хлопці хоч з гармош
кою вийдуть на вулицю. 
Яка турбота, така й відда
ча. Колгосп імені Орджоні
кідзе в Устинівському райо
ні не виняток. Неохоче йде 
молодь працювати в тва
ринництво. В цьому році

комсомольські організації повинні були направити 
на ферми 298 чоловік. Прийшло лише 59.

Секретар комсомольського комітету колгоспу імені 
Жданова Іван Репешко невпевнено говорить:

_  Оце вийшли із школи, то, може, кого пошлемо... 
Якщо хто з цієї молоді й піде працювати на фер

ми, то в цьому, напевне, можна сказати, заслуги ко
мітету не буде. Адже Іван Репешко ні з ким не бесі
дує, та, власне, він і не знає, хто і як з комсомольців 
працює на фермах. Де вже тут говорити про змаган
ня між молодими тваринниками, про вшанування, 
відзначення їх, коли внутріспілкова робота тут вкрай 
занедбана. Вже те, що збори в цьому році відбулися 
лише один раз, говорить саме за себе. Та й це мож
на взяти під сумнів, бо в комсомольських справах 
І. Репешка ніякого протоколу зборів немає.

А наскільки обізнаний із станом справ у тварин
ництві Володимир Вергун, секретар комсомольської 
організації колгоспу імені Леніна, говорить такий 
факт: на запитання, чи проводились в колгоспі вечо- 

\ ри тваринників, він перепитує Юлю — свою дружи
ну, яка працює дояркою.

Колгоспи й радгоспи району виробили за півріччя 
лише по 904 кілограми молока на 'фуражну корову. 
Це дуже і дуже мало. Секретар райкому В. Дивін 
сам визнає, що з роботою серед молодих тваринників 
далеко не все гаразд. Це ж саме ще раз красномов'» 
но підтвердило те, що на недавньому пленумі райко
му ЛКСМУ за виконання піврічних зобов’язань по 
виробництву тваринницької продукції не вручено по
чесної грамоти жодній первинній організації.

Визнання факту — це тільки ключ до негайної пе
ребудови всієї організаторської роботи, до активного 
наступу за виконання соціалістичних зобов’язань. Та, 
на жаль, далі визнання справа не посувається.

О. ШКАБОЙ, 
г спецкор «Молодого комунара».

Устинівський район.

ЛПАМ, де років два-три 
тому було розташова

не село Ревівка, . тепер на 
багато кілометрів у розло
гій долині пролягла одна з 
заток Кременчуцького моря. 
На березі її, поблизу дам
би — фермські будівлі з ви
гульними двориками, ого
родженими у воді високою 
металевою сіткою. Берег і 
водяна поверхня вздовж 
нього, немов укрита сліпучо- 
білим покривалом. Галас
ливе; качине царство осели
лося в цій затоці. Для ньо
го тут привілля.

Правління артілі імені 
XXI з'їзду КПРС вдало 
скористалося дарами моря. 
Після вивчення досвіду ве
дення птахівництва у рад
госпах Полтавщини та «Са
гайдаку» артільні трудівни
ки вирішили теж зайнятися 
масовим розведенням водо
плавної птиці.

Розводять тут, головним 
чином, білу пекінську поро
ду качок, яка добре зареко
мендувала себе: птиця неви
баглива, скороспіла і добре 
відгодовується. Високих 
м’ясних кондицій молодняк 
цієї породи досягає при ін
тенсивному вирощуванні на 
концентрованих кормах у 
віці 60—70 днів, маючи се
редню вагу 2,1—2,4 кілогра
ма. Середня вага дорослих 
качок — досягає трьох кі
лограмів, а несучість — 
50—60 яєць.

На птахоферму ми заві
тали після обіду, коли та-
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буни качок, направились до 
води, а пташниці порались 
біля кормушок. ’

— Чим же ви годуєте 
отаку масу птиці? — по
цікавились ми.

— Корми у. нас різнома
нітні і повноцінні... З зерно
вих у вигляді крупи і дерті 
даємо кукурудзу, овес, жи
то. Зелена підгодівля теж є. 
А з мінеральних — ракуш
ки, кісткове борошно, — з 
неприхованим задоволенням 
відповіла пташниця Любов 
111 ерстюк.

Зовсім недавно прийшла 
вона сюди, на пташину 
ферму. Добре пам’ятає, як 
заселяли перших м е ш- 
канців. Пригадує чимало 
непорозумінь з додержан
ням раціону кормів. А щодо 
досвіду по догляду за во-х 
доплавною птицею, то його 
зовсім не було.

Тепер на фермі виросли 
чудові майстри своєї спра
ви. Це — Мела ні я Ткаченко, 
Поліна Стороженко, Анто- 
ніна Давидова і Любов 
Шерстюк. Дівчата догляда
ють 6.090 штук маточного 
поголів’я, яке укомплекто
ване з найбільш розвинуто
го молодняка квітневої і 
травневої інкубації. При на
явності такого маточного 
поголів’я ферма має непо
гані наслідки: з початку ро
ку одержано 22.800 штук 
яєць, що становить в серед
ньому по 49 яєць на несуч- 
ку.

Є вже й перші результа
ти зусиль фермських пра
цівників у нинішньому сезо
ні. Державі не так ' давно 
продано першу партію від
годованих качок.

Добре вже, освоїли пташ
ниці і прийоми вирощування і 
каченят. Одинадцять пташ
ниць доглядають 20.186 
штук молодняка, що розпо
ділений на групи за вікови
ми категоріями. Перші дні 
каченята п
клітках. Потім пташниці 
провели старанний догляд і 
сортування молодняка: силь
ніших перевели в окремі 
секції, а слабенькі ще на ; 
кілька днів лишалися в 
клітках. Після 25-30-ден- і 
ного строку малюки були 
переведені в табори, на 
простір водоймища. Году
ють птицю чотири рази на ^а 
день: вранці дають зерно, а в 
потім обмішку. Для кращо- □ 
го перетравлювання добав- в 
ллють крупнозернистий пі- S 
сок. 2

Немало вболіває про роз- ! 
ведення водоплавної птиці£ 
колгоспний зоотехнік Жан- S 
на Пилипенко. Вона чимало в 
приділяє уваги раціонам □ 
годівлі, прийомам догляду, £ 
постійно допомагає пташ- £ 
ницям корисними порадами. ~ 

Завідуючий фермою Гри
горій Семенович Сторожен
ко познайомив нас з вироб
ничим планом птахоферми. 
На кінець 1964 року її пра
цівники поставили собі за 
мету виростити 160 тисяч 
штук качок, що дасть тру
дящим до 400 тонн високо- 
кондиційного і смачного 
пташиного м’яса.

Зараз птахоферма роз
ширюється. На території 
таборів, крім будиночків, £ 
зводяться балагани — легкі £ 
навіси для захисту птиці від £ 
спеки і приміщення напів- £ 
відкритого типу.

Працівники ревівської 
ферми добре пам’ятають, 
що птахівництво — важли
вий резерв збільшення ви
робництва м’яса, додаткові 
десятки тисяч карбованців 
грошових доходів у кол- 

утримувалися в госпну касу. Пам’ятаючи 
.........: Пр0 дони МОбІЛІЗуїОТЬ 

всі зусилля, щоб цього року 
виростити 60 тисяч голів во
доплавної птиці. Початок 
зроблено непоганий. А в 
майбутньому дари «голубої 
цілини» стануть ще багат
шими.

Л. ЗАДВІРНА.
Новогеоргіївський район.

Доярка Марія Чичкан з 
колгоспу «Прогрес» Долин- 
ського району щороку доби
вається високої продуктив
ності тварин. В цьому році 
вона зобов’язалася від кож-

ної закріпленої корови одер
жати по 2500 літрів молока; 
в рахунок зобов’язання вже 
е більше як по 1110 літлів.

На знімку: Марія ЧИЧ- 
КА Н.
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СЛОВО НАРОДЖУЄ ДІЛО

науки 
коли 
наша

ТІ РАЦІОІО я дояркою ось уже дев’ять 
років. Здається, немає в нашій ро

боті нічого особливого. Великої 
проходити не потрібно. І все-таки, 
уважно придивитися, побачиш:
робота — це не просто корову подоїти. 
Зробити це треба вміючи.

В минулі роки моя група складалася 
із старих, роздоєних корів. Ходила я то
ді в передовиках. Часто подруги говори
ли: «Тобі добре, в тебе корови хороші». 
Образливо було чути такі слова. Адже 
від доярки залежить — хороші у неї 
корови чи ні. Від того, як доглядає во
на своїх підопічних. Говорила про це 
дівчатам, та вони на своєму стояли.

Потім на деякий час я залишила фер
му. Дивилася за дитиною поки підросла, 
а коли повернулася на роботу, мою 
групу віддали новій доярці. Вирішила 
набрати групу нетелів. «Ну. — думаю,_
або доведу, як слід працювати, або... не 
ходити тобі вже, Маріє, в передовиках».

Відібрала собі в групу телиць і почала 
їх доглядати. У сусідок-доярок телитися 
корови почали, подруги молоко здають,

а я тільки готую тварин до розтечю- 
вання.

Були у нас якось збори. Доярки зобо- 
ЯЗаоНіЯпн РаЛН‘ Дійшла і До мене черга. 
— 2.1U0 кілограмів молока на коро

ву, — кажу.
Ну, звичайно, одні здивувалися, інші 

промовчали.
З Т°Г0 ЯаСУ Не знала я спокою. Годую 

своїх корівок та чищу. Коли почали 
литися, дні і ночі просиджувала "в кооів- 
ннку. Поступово молоко прибавлялось і 
прибавлялось. Незабаром авлялось і 
У мене з’явились: Ожина і Лої °РАИСТЛИ 
20-22 літр,, „а добу давати л“3' П° 
перш, наслідки роботи Вже і<я,^°СЬ1 
“o№Toe“cv?? SoX'i? s?

■>пкон0а°ао.С3 ™гаЯюас°ьТнТ’Г0' 3°бов’язання 

' Харитиною Ярошевич Хто"^ 3 Д05іркою 
переможцем - покаже^маіібутнє.

««Pea артілі «Радянська "v і™*’ 
Новопразького району^ Укра,на>
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ЦЮ ІСТОРІЮ мені розповів Микола 
Шаранда. Коли б її повідав хтось 
інший, я, можливо, вислухавши 

товариша, сказав би: «Перебільшуєш, 
або просто видумуєш. Але говорив ти 
красиво, тому й слухав». Миколу у нас 
на роботі називають диваком, дереви
ною, ходячим довідником, егоїстом, 
башковитим хлопцем і, нарешті, кис
лим скептиком. Повідом йому найпри
ємнішу вість — не усміхнеться, не 
зрадіє, на обличчі не з’явиться й тіні 
чогось такого, по чому вгадав би наст
рій: задоволений він чи ні.

Я Миколу називаю ще й клоуном. 
Що б він не одягнув, все на ньому або 
висить, як на кілку, чи то обтягує. Я 
ні разу не бачив, щоб у Миколи були 
підходящі штани. То він носив такі 
широкі в поясі і довжелезні, що під
літав ними підлогу, то вузькі і вище 
кісточок. Ходив, як чорногуз.

Скільки різних вад у Миколи! Але я 
товаришую з юим. Іноді знайомі кеп
кують: «Де ж твій Шаранда? Мабуть, 
наступив власною ногою на власну 
штанину, впав і розбився». Неприємно 
слухати. Але дружив я з Шарандою і 
буду дружити, бо в своєму житті Ми
кола ні в дрібницях, ні в значному 
жодного разу не сказав неправди. А я 
ціную людську прямоту.

І цю історію, дорогий читачу, я хочу 
розповісти тобі не тільки тому, що пові
дав її Микола, і вона правдива, а й 
тому, що розповів саме Шаранда, лю
дина, яку в нас називають деревиною 
і кисЛим скептиком, яка ніколи ні в 
кого не закохувалась, не зупиняла пог
ляди ні на красивих і розумних дівча
тах, ні на легковажних вітрогонках.

Любові нема, просто є витончений 
відбір, доброчесність — у тугому га
манці. Це Миколине кредо. Шаранда, 
який ніколи нічим і ніким не захоплю
вався, не мав у житті ні ідеалів, ні

а Сьогодні — День металурга

ЦЕХ КРОКУЄ В МАЙБУТНЄ

] 
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І ПЮДИ «гарячого це- 
ху» — так назива- 

І ють численну армію тру- 
) дівни“ів металургійної 
і промисловості. Вони ма- 
і ють справу з вогнем, 
і роблячи його надійним 
( помічником людини у 
і виробництві тієї продук

ції, без якої неможлива, 
як вказував В. 1. Ленін, 
сучасна цивілізація, без 
якої важко уявити існу
вання держави. І людей, 
які дають метал, вша
новує наша країна, що
року відзначаючи День 
металурга.

Ливарний цех Кірово
градського заводу «Біль
шовик» до недавнього 
минулого був малопро
дуктивним. Більшість ви- 

Й робничих процесів вико- 
й нузалася вручну. Колек- 
в тив заводу переоблад- 

нав цех, механізував ос
новні технологічні опе
рації. Так, наприклад, 
стержньове 
перебувало 
і досить 
приміщенні, 
добре освітлений 
а сушіння стержнів за 
пропозицією раціоналі
заторів Володимира Юр- 
ченка, Андрія 
ка та Віктора 
проводиться з 
гою струму в 
єрній печі. Це 
поліпшило умови праці.

Крім цього, в ливар
ному цеху виготовлено 
горизонтально замкну
тий конвейєр, який знач
но полегшив працю за- 
ливщиків, і дав річний 
економічний ефект в дві 
тисячі карбованців.

Велику допомогу в

відділення 
в низькому 

затемненому 
Зараз тут 

цех,

Дідеи- 
Попэва 

допомэ- 
конвей- 
змачно

На знімку; вагранник, бригадир колективу комуністичної праці Олександр Дїуругов 
(справа) і бригадир ливарників Микола Євдоменко.

♦ото В. КОВПАКА.

авторитетів, жив на цій землі хтозна 
за якими законами.

С
талося це на тому тижні, коли 
Микола покликав мене відзначити 
день народження. Стукнуло йому 
двадцять шість. Не зоглядівся й коли. 

Як і всі ми.
Шаранда взяв пляшку сухого вина, 

цукерок «Дюшес», і ми пішли до ньо
го на квартиру. Який господар — та
ка його й де мі лка. Передплатні видан
ня Купріна і Е.міля Золя лежали під 
стінкою в ночвах. Де він взяв оті ноч
ви і для чого вони йому? На вільному 
від книг краю стола — відро з водою, 
бруд ІНІЙ рушник і ножі ці для обрізу
вання дерев. Над ліжком на голій сті
ні з.і місіь килимка висіла стара дво
стволка. »

ОПОВІДАННЯ

Микола прибрав трохи зі столу, і ми 
почали трапезувати. Я кривився від 
тієї кислятини, а він лрьчм.жував і на 
всі лади розхвалював вино.

Отут-то і розповів Шаранда мені 
незвичайну історію.

— Пам’ятаєш, як ви всі ьикру«ува- 
лись в кінці грудня? Шоб не поїхати 
у Шр.імківський район? — запитав 
Микола. — До того дружина приїхала, 
а тому до тещі треба їхати, а той з 
дідом хоче відсвяткувати Новий 
рік. Миколі, мовляв, все одно, де свят
кувати, чи тут, чи в Шрамківці, чи на 
Марсі. Відрядження в зуби — і паняй. 
Ііу й біс з вами! Я не шкодую. Поду
мав так: погода кисла, якщо залишусь 
святкувати туг, виберусь в район десь 
г.ж першого, з то й другого. А третьо
го треба вже начальству звітувати.

І і<и>

механізації цеху пода
ють раціоналіза тори. 
Так, при виготовленні 
конвейера Макар Осика 
запропонував і вигото
вив спеціальний штамп. 
Це прискорило виготов
лення ланок ланцюга 
конвейєра.

Зараз в цеху вирує 
творче життя. Виготов
ляється прибиральний 
транспортер з вибивною 
решіткою, готується ос
нащення для стержньо- 
вої машини. Незабаром 
буде повністю заверше
на комплексна механіза
ція ливарного цеху по 
всьому технологічному 
циклу.

П. ГОЛЬДШТЕЙН, 
головний інженер 
заводу «Більшо
вик».

Приїхав я в Шрамківку тридцять 
першого вранці. Да. А що можна зро
бити тридцять першого? Керуючий по
глядає на годинника, інспектор — теж, 
секретарка за господарську сумку — і 
гайда в магазини.

Розвезло ж тоді! Да. От і вирішив 
я: раз тут отака сатанинська метушня, 
поїду спершу по господарствах, позна
йомлюся зі справою на місцях, а по
тім пориюся у паперах «Сільгосптехні
ки». Відтягувати нікуди. Третього ж — 
нарада.

Так і зробив.
Ну, поскільки шофери — не диваки, 

то мені довелося ногами місити багню
ку. Ні машина з ланцюгами, ні «бобик», 
ні будь-яка інша собачка з Шрам- 
ківки не вибралася б.

>4 ДАРИВСЯ я на Кам’яний Брід. 
К «Заповіт Ілліча» там колгосп. Кі- 
** лометрів за п’ятнадцять—вісімнад
цять. Десь з півгодини добряче чвака
ло під ногами, потім почало хрустіти, а 
через деякий час я йшов ежє по мерз
лому. Да... Ще й сніжок почав трусити.

Як я тоді себе проклинав! і бюро 
погоди, і вас всіх. Можна ж було гуль
нуть тридцять першого, а потім першо
го на «газик» — і сюди, і в будь-який 
інший Брід — і кам'яний, і дерев’яний. 
Іду/ а всі думки про вас, чортів. Ось 
Люська іржить, а ти їй — подаруно
чки. Духи «Південні ночі» і півторакі- 
леграмову коробку пудри...

А коли глянув на годинник, стрілки 
полізли до дев’ятої вечора. Це час, 
коли ви сіли за стіл і підняли тост за 
старий рік... Мене лихоманка взяла. Я 
звів до неба руки і почав просити, щоб 
у вас, чоловічої статі, «столична» по
перек горла стала.

Добрався все-таки до Броду. Да. 
Розпитав людей і знайшов контору. 

Одне бажання було: впасги хоч і на 
долівку, аби до завтра добре виспатись, 
щоб узятись відразу за роботу. Коли 
зайшов до контори, якийсь сивовусий 
чолов’яга-стапикан збирався- вимика
ти світло у кабінеті голови. — «Ви сто
рож?» — питаю. «Ні. Я голова тутеш
нього колгоспу», — каже. Хоч тут по
везло.. Розповів я йому про мсту сво
го візиту. «Так що? Зараз підемо на 
ферму?» — запитав голова єхидно. Я 
здвигнув плечима. «Гаразд. Зустрінемо 
ось, як всі порядні люди, і по-порядно- 
му Новий рік, а там хоч вдосвіта вста
вайте і знайомтесь з фермою, з трак
торною бригадою, з усім», — ніби від
дав наказ голова.

Познайомилися. Звали його Карпом 
Гнатовичем. Прізвище — Табун. Замкну
ли ми контору і пішли. Штани мої об
мерзли, шаруділи, наче дивізія з котел
ками вулицею йшла. «А ви, я бачу, мо
лодий чоловіче, — говорить до мене 
вусач, — такий дурний, як мій Іван». 
«Оце, — подумав я, — характеристика. 
Сходу і влучно».

«Десь, мабуть, друзі, дружина, а ви 
під Новий рік на край світу забрались». 
Це він мені. Да. «Мій Іван, — каже, — 
теж був таким дурним. Так і шукав, 
аби де підірватись. Голову мав на 
в'язах непогану. Казав йому: «Іди вчи
тись в аспірантуру, у тебе ж не голо
ва, а суцільна теорема». Не схотів, 
йому зараз давай результати, йому б 
цеглину до цеглини швидше класти, 
щоб через місяць палацом любуватись. 
Ставив, будував, шукав, поки дошукав
ся».

Старий Табун важко зітхнув.

ЗАЙШЛИ у двір. Чепурний будинок 
у голови. Я пошвидше хотів завіта
ти до оселі, щоб побачити отого 

Івана. Як не кажи, колега все-таки по 
густоті мозкових -борозен.

В сінях вусач увімкнув світло і при
чепливо обдивився мене. «Ну, такого, 
мабуть, до Ірини заводить не слід. Ски
дайте свої черевики, нате вам шльо
панці. Все інше Іра владнає».

Що за Іра? Що за Іван?
Да. Заходимо до світлиці. Глянув 

я вправо, вліво, на підлогу і зробив 
такий висновок: хоч ви і жонаті, хва
литесь своїми' дружинами і обстанов
кою, у сільського голови порядочок кра
щий.

Став на порозі і стою. Куди ж мені 
такому йти? Забрьоханий по пояс, за- 
мурзапий. Входить жінка чи дівчина. 
Зразу не розібрав. Мабуть, це і є Іри
на. Вродлива така, ставна, та вже в 
літах. «Добрий вечір», — привіталася. — 
Напевне, з району, тату?». «З самої об
ласті, — пробасив Табун. — Буде а

бригадою нашою молодий чоловік зна
йомитися, з майстернею, з фермами. 
Це завтра. А зараз — святкувати з на
ми».

«Роздягайтеся, — по-дружньому по
просила мене жінка. — Ох, і вимаза
лися! Ні, зачекайтеї Тату, принесіть ме
ні води, а ви йдіть на кухню, скидайте 
пальто, штани. Нате батькові старі. 
Переодягайтеся».

Оце, думаю, вскочив. Не женивсь, 
не женивсь, а тут тобі і Оженять, і все, 
що хочеш, зроблять.

Голова приніс води, поставив відро 
на плитку. А вона йому: «Тату, пове
діть хлопця до дядька Гриші. Хай 
скупається, поки отут впораюся. Я 
швидко».

Повів мене вусач у баню. Біс його 
взяв би! Там така баняі Невеличка, 
правда, на одного—двох. Я ніби на 
світ знову народився. Пахуча. Не те, 
що у нас, у місті. Та справа не в цьо
му.

Приходимо знову до Табуна. Ірина 
пропонує мені: «А тепер переодягніться^ 
Ось вам сорочка. Ви жонаті?». «Ні», — 
кажу. «Була б дружина, вона подару
вала б вам під Новин рік білосніжну, 
сорочку», — посміхається.

Я витріщив ОЧІ І стою, мов пень. 
Сорочка гарно складена, нова, біля 

гудзика ярличок навіть.
«Ідіть, ідіть переодягайтесь! Нам тре

ба поспішати: скоро одинадцять», — 
підганяє мене. . « •

Заходжу у кухню. На спинці стіль
ця — штани. Чисті, випрасувані. Стрі
лочки — пальці поріжеш. Схожі на мої, 
Дивлюся в усі кутки, шукаю свої. Не
ма. Обережно взяв ті, що на стільці, 
поліз у кишеньку, що біля пояса, — 
гроші. Витяг — моя десятка. Подивив- 

шся на коліно. Там — чорнильна пляма. 
Трохи не так помітна, але там і та
ка ж, як на моїх штанях.

«Так це ж мої штани!» — вигукнув 
мов навіжений.

«Ваші, ваші, Колю!» — чую Іринчик 
голос.

«Так мої ж були в болотяці!» — обу
рююсь.

«А зараз чисті!», — відповідає.
Ну що ти робив би на моєму місці? 
Да. Я. звичайно, забув подякувати. 

Глянув на пальто — чисте; Та це не 
все. Справа не в цьому.

З КУХНІ вийшов іншою людиною.
Піжон, напрасований. Стою і ду
маю. Табун десь надворі. Ірина в 

іншій кімнаті. Тут вбігає в хату хлоп
чак з шкільним чемоданчиком. Років 
дванадцяти—тринадцяти. Бачу, схожіій 
на Табуна. Табунець. Надутий такий, 
брови насуплені. «Ваіпо, де це ти хо
диш?» — питає Ірина. А в того Вані 
рот до вух поліз. «У Мишка був», — 
каже. І знову од задоволення показав 
зуби. «Чого це ти» — посміхнулась Іри
на, що прийшла з тієї кімнати. «Нічо
го», — каже.

Очі в нього теплі-теплі. Бачу, радо
щів у хлопця — без меж. «Так чи не. 
оце тон Іван, що його картав голо
ва? — стукнуло мені. — Чим же цей 
хлопець дурний? І куди ж йому до ас
пірантури? Інший, мабуть». Прийшов 
Табун, роздягнувся. «Погодка — саме 
і якраз. Давайте, — каже, — будемо 
починати, а то скоро прийдуть за на
ми. Ображатись будуть».

«Що ж це воно означає «почина« 
ти?» — питаю себе.

Ірина стала біля столу. Табун і Ваня 
виходять в іншу кімнату. Звідти повер
таються з пакунками. Грають марш. 
Виявляється, в одинадцять годин вони 
підносять Ірині подарунки. Розгорнула 
Ірина ті подарунки. В одному, — це 
був пакунок вусача, — знайшла хуст
ку, коробку цукерок і ще щось, а в ін< 
тому, який дав хлопчик, була картка 
про успішність учня і якась коробка.

Да. Ірина подякувала, поцілувала 
обох, а потім в свою чергу подарувала 
Карпові Гнатовичу шапку і одеколон, 
а Вані — вишиванку.

Та це не все. Ось послухай. Справа 
не в цьому.

Ірина акуратно зняла салфетку, якою 
був накритий стіл, запросила мене і 
Табуна сідати. Вусач налив з графин
чика у чарки якоїсь наливки I запрос 
понував провести старий рік.

І коли ми вже цокалися чарками, до 
столу підбіг Ваня: «Мамо, зачекай!» 

Поклав на стілець чемоданчик, від
крив його і дістав звідти... гвоздики. Ро
зумієш? Живі гвоздики. Букет невели
кий...

Ірина як стояла, так ї застигла, 

(Закінчення на 4-й стор.).

ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТГГ’ГТТТТТТТТТТТТТТТТТП

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
15 липня 1962 р„ 3 стор.



{Лобаїення відбулось.
О. М ГОРЬКИЙ вважав, 

то теаїр на відміну від 
літератури володіє силою 
гіпнозу, навіювання Але при 
одній умові актори повинні 
мати V своєму розпоряд
женні цікавий драматургіч
ний матеріал. Схематизм 
або надуманість сценічного 
образу обов’язково тягне 
за собою штамп і награш.

Про все це думаєш, коли 
дивишся у виконанні наших 
гостей — митців Криво
різького російського драма
тичного театру »мені Шев
ченка комедію О. Ларєва 
«Свидания у черемухи». 
Твір молодого драматурга 
республіки Комі — зразок 
драматургії, яку легко ство
рювати. легко потім диви
тись і грати також не важ
ко, але не цікаво. Актори у 
виставі зайняті хороші, до
свідчені. Вони досить ус
пішно дотягують своє пере
бування на сцені до фіналу, 
їх нагороджують оплеска
ми. Але хто з виконавців 
відверто признається, шо 
він дістав естетичне задо
волення, творчу наснагу від 
участі у цій п’єсі? Мабуть, 
ніхто. Бо «голубі», схема
тичні образи твору дуже 
важко наповнити життєвим 
змістом.

В основі комедії О. Ларє
ва — розповідь про те, як 
під впливом демобілізова
них з армії моряка Михай
ла Аллілуйї і сержанта Се
мена Мережкова ще зов
сім недавно слабка, мало-

діяльна комсомольська ор
ганізація колгоспу перетво
рюється в міцний, дружній 
колектив.

Постановник вистави За
служений діяч мистецтв 
РРФСР І. Бах.метьєв, в ці
лому, вірно прочитавши твір, 
наситивши спектакль гумо
ром, ліричною інтонацією, 
не порадував, однак, яскра
вими мізансценами, чіткіс
тю режисерського малюнку. 
Вистава вийшла дешо ек
лектичною. І ще одне за
уваження до постановни
ка У спектаклі багато музи
ки, пісень. Але їх виконання 
носить концертно-естрадний 
характер. Артисти, з’єднав
шись у традиційний квартет 
або тріо, виходять на аван
сцену, співають, а закінчив
ши, починають знову діяти 
в запропонованих драматур
гом обставинах. Не зрозумі
ло!

Багато претензій потрібно 
закинути художнику О. Фук- 
су. В оформленні не знай
дено поетичного образу ви
стави, воно не яскраво-ве
селе, а якесь сіре, тьмяне. 
Різні місця дії (польовий 
табір, сільська вулиця, май
данчик перед клубом) чо
мусь показані на фоні одно
го — єдиного задника. В 
театрі, взагалі, дуже недба
ло, неохайно монтують де
корації, не надають ува
ги. зовнішньому вигляду 
оформлення. Прикладів не
мало: розтрощені східці бі
ля хати Мережкових («Сви-
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жінки й 
розповів

службовий апарта- 
десь на будівни- 

геолого-розвідником, 
сяде десь у Шрам-

юшка

І

побачив па ній глибокі елі-

І вже

подасться 
чи стане 

трактор 
районі, 
помітить гли- 
до яких бай-

цікавив більше практичний 
Гвоздики — в кінці грудня, 
кінці світу — в Кам’яному 

Москва, Київ. Там

(Закінчення).

Чарка затремтіла в руках... Потім схо
пила Ваню разом з тими квітами і при- 
тисла до грудей: «Ванюшка! Любий 
»»їй!»

Очі сміються і з них сльози струм
ками.

А вона шепоче одне: 
«Ванюшка! Любий!»
Глянув я на Табуна, а в нього одна 

щока дрібно забігала, сльози з відкри
тих очей — кап, кап...

Відпустила Ірина Ваню, взяла в руки 
букетик. Очі стали задумливими, сумни
ми. Поклала квіти на стіл. Я пильніше 
подивився на них. Повні, різних відтін
ків гвоздики.

Табун блимнув на Ваню: «Ти чого в 
такий вечір людям настрій псуєш?»

Ваня насупив брови, закусив нижню 
губу, і. не моргаючи, дивився на Та
буна. Видно, що хлопчина хотів розре
вітись, та, мабуть, силу волі мав. Колії 
Табун відійшов від нього, той відпус
тив губу. Я 
дн зубів.

Мене ж 
бік справи. 
На самому 
Броді! Коли б це 
оранжереї. СхреШення. Серги. Хай, на
віть, в нашому місті: там теж є оран
жерея. Але тут! Та ще іі дванадцяти
річний школяр!

«Де не ти дістав?», — запитав я Ва
ню.

Він ще не прийшов у себе після тако
го збудження, після слів старого Табу
на. Мовчав.

Ірина, — очі у неї знову потепліли, 
хоч не зникла в них ще задума, — 
відповіла мені якось просто:

«Поспитайтесь у свого серця».
Мабуть, недоречним тоді було моє за

питання. Але не давала спокою таємни
ця квітів.

Карпа Гнатовнч дістав у шухляді 
чарку, глянув на Ванюшку і наповнив 
її наливкою.'«Сідай за стіл,' Вашої» — 
сказав спокійно.

Ваня не ворухнувся. Тоді Ірина по
жвавішала, попросила його: «Іди біля жвавіціала, попросила
мене сядеш».

Ванюшка погодився
рий добрий рік. Аби кожен був таким 

багатим — нічого більше не хочу», — 
мовив голова.

«Що ж, за ста-

дания у черемухи»), вели
чезні щілини між вставками 
і кулісами («Люди в шине
лях») та інші.

Тепер поговоримо про ак
торські роботи спектаклю. 
Не всім митцям, зайнятим у 
виставі, поталанило створи
ти повнокровні образи. Де
хто не зміг піднятися над 
сюжетом. Але є головна ри
са, властива акторам: всі во
ни грають з непідробною 
захопленістю, навіть азар
том. 1 це, до деякої міри, 
врятовує посередню п’єсу.

Главу сім’ї Мережко- 
вих — Василя Матвійовича 
грає один з найстаріших ак
торів театру С. Волинський. 
Його герой — традиційний, 
який вже давно набив оско
му по інших п’єсах. Це — 
хитрий, надміру розумний, 
всюдисущий, жвавий дідок. 
Важко згадати сучасну ко
медію, де був би відсутній 
подібний персонаж. Тільки 
великий досвід С. Волин
ського допомагає уникнути 
штампу при змалюванні 
цього ходульного образу. 
Артист виконує роль темпе
раментно, ніде не впадаючи 
в шаржування.

В скромній манері, просто 
і життєво веде роль партор
га колгоспу «Комунар» Пет
ра Мережкова артист О. Се
менов. Цій людині віриш

на М. Карса лову важко бу
ло подолати прорахунки 
драматурга. Але навіть і 
там, де його герой виписа
ний більш вдало — артисту 
не вистачає іскрометного гу
мору, веселого запалу. За
важає М. Карсалову і над
мірна манерність, прагнення 
до оперної красивості жес
тів. В результаті ми побачи
ли не живого простого хлоп
ця, а невиразну сценічно-те
атральну постать.

Б. Чорнокульський — ак
тор великої чарівливості, 
життєвий і органічний. Всі 
ці якості знадобилися йому 
при роботі над образом бра
та Семена — підлітка Тим
ки. Але Б. Чорнокульський 
часто вдається до зайвого 
награвання, ставлячи собі 
за мету будь-якими засоба
ми викликати сміх глядачів.

Мабуть, найцікавіший пер
сонаж вистави — образ мо
лодої доярки Шури. До ре
чі, в п’єсі це одна з небага
тьох ролей, в якій є що 
грати. Л’. Смирн'овій по
щастило на порівняно неве
ликому драматургічному 
матеріалі створити багато
плановий характер. її Шур
ка — життєлюбива, задир
кувата, правдива, вона ко
хає і приховує свою любов. 
Правдиво показує В. Смир

нов шлях поступового про
від початку до кінця. Пет- зріння колишнього моряка 
ро — О. Семенов переконує Дубнова, його визволення 
силою своєї логіки, величез
ною любов’ю до роботи.,

Виконавцю образу Семе-

Випив, похукав і потягся до тарілки.
«За старий добрий рік», — посміх

нулася до мене Ірина.
” «За старий добрий рік», — посміх

нувся Ванюшка і пригубив наливку.
Я теж повторив тост. Розмовляю, а 

думку свердлять оті квіти. Ірина поста
вила їх у глечичок невеличкий декора
тивний. Хай у Москві, хай у Києві... 
Я дивився на Ванюшку і в думці питав: 
«Де?». А він по-дорослому розправ
лявся з оселедцем, і уважно слухав 
нашу розмову. Взагалі, він був у цю. 
мить якимсь дорослим.

Прибіг сусід. Лаяв Карпа Гнатовича 
за неповороткість, запросив і мене.

У ГОСТІ ми йшли вчотирьох. Ірина 
з Ванюшкою — попереду, я з Та
буном — позаду.

По дорозі голова дещо розповів мені. 
Ванюшка — це його внук. Ірина — не
вістка. А Іван, на якого я чимось схо
жий, — його син. Загинув у снігову 
бурю на цілині. Був інженером у ці
линному радгоспі. Коли в степу заблу
дився тягач, Іван одважився шукати 
його. Знайшов. Добирався з двома 
трактористами додому. Потрапив на 
озеро. Там всі троє і залишились.

«Був Іван на Волго-Доні, — розказу
вав Табун. — Будував. Ордена одер
жав там. Ірину знайшов. Не подивився, 
що він — інженер, а вона — просто 
собі бетоиниця. Та те іі з дитячого 
.будинку. Славна жінка. .Найшовся в 
них там хлопчик. От і назвали його 
Ванюшкою. Іваном-молодшнм. Неначе 
знали. Гляну на нього — ніби Івана 
бачу. І вона — теж».

- Я за квіти нагадав. «Дійсно, де він 
міг дістати? — здивовано перепитав 
Табун. — Бачив, мабуть, як батько 
приносив матері. Той таким був. З ран
ньої весни до пізньої осені носив. А 
може мати йому розповідала. От і взяв 
хлопець в голову собі». ч

— Чого Ірина в селі, питаєш? Після 
загибелі. Івана померла дружина Табу
на.' Приїхала Ірина і каже: «У вас, та
ту, велика артіль, відповідальна робота. 
За вами треба ходити. Буду працюва
ти в колгоспі і турбуватимусь по госпо
дарству; На трактор Ірина сіла. 1 

«Такій не тільки гвоздики серед зи- : 
ми, — хвалився Табун, — землю всю 
подарувати '— мало буде». 

від гноблення чужих думок 
і ідеології.

Переконливий Д. Поля-

але,,.
ков у ролі вірного, покірно
го, трохи простодушного то
вариша Шурки — Карпа.

Образ секретаря комсо
мольської організації арті
лі Михайла Аллілуйї напи
саний автором дещо резо
нерськії. Артист О. Фандера 
не зумів подолати цей не
долік. Аллілуйя якийсь од
нотонний, одноманітний. За
кохана в нього Нюта (ар
тистка Г. Марченко) своєю 
безпосередністю ще більш 
підкреслює деяку ходуль
ність Михайла.

Артистка А. Долмацька 
докладає багато зусиль, 
щоб вирватися з обіймів 
трафаретного образу кол
госпниці Катерини. В пер
шому акті виконавиця до
сить успішно справляється з 
складним завданням. В тре
тій дії їй, на жаль, не вда
лося подолати опір мате
ріалу.

Ледь помітними постатя
ми проходять на сцені дояр
ки Валентина (артистка 
Р. Мороз) і Надія (артист-

[ТЕАТР І
ка С. Мельник), дівчина з 
міста Елеонора (артистка 
Л. Комарова), її мати (ар
тистка М. Маурер). Якби в 
їх розпорядженні був 
справжній драматургічний 
твір, вони, ми певні в 
цьому, порадували б гляда
чів творчими вдачами.

Наприкінці хочеться ска
зати нашим гостям: дорогі 
друзі, глядачі Кіровограда 
раді знайомству з вами, во
ни чекатимуть нової зустрі
чі з театром. Ми сподіває
мось побачити ваших про
відних митців в значно кра
щих, ніж на цей раз п’єсах 
радянських драматургів, а 
також творах російської та 
української класики.

Хай же з вашої сцени за
звучать голоси не тільки всі
ляких диверсантів, королев, 
мелодраматичних персона
жів, а, в першу чергу, силь
ний, вольовий голос нашого 
сучасника.

М. БАРСЬКИЙ. ,

Олександр Фомін—чемпіон України
III ІСТНАДЦЯТЬ областей республіки взяли участь 

у змаганнях з мотоциклетного кросу на пер
шість України серед юнаків. Нелегкою була бо
ротьба за почесний титул чемпіона.

Спортивну честь Кіровоградщини захищали Олек
сандр Фомін, Юрій Тодромович та Вадим Щецин
ський. Добре виступили земляки. Вони завоювали 
кубок республіканського комітету ДТСААФ, а Олек
сандр Фомін став чемпіоном України.

В. МАШУК, 
суддя республіканської категорії з 
автомотоспорту.
На знімку: О. ФОМІН.

і
і
♦

ОСЬ ЩО я хотів тобі розповісти 
про Шрамківку. З завданням я 
справився. До. наради матеріал під
готував вчасно, — закінчив Микола.

— А як же за^ гвоздики? — посміхнув
ся я. — Може в Кам’яному Броді оран
жерея була, чн в школі?

— Не було. Я про все розпитував. 
До цього часу не доберу: де він міг 
узяти їх. А у відповідь чую Іринчині 
слова: «Поспитайтесь у свого серця»...

Я дивився на Миколу і не пізнавав 
свого товариша — Миколу Шаранду, 
деревину, до всього байдужого, кисло
го скептика.

— Чи не закохався ти, бува, в Іри
ну? — спитав я Миколу.

— Та ні! — говорить. — Справа не 
в цьому. Розумієш, оце все наче пере
вернуло мене. Випрасувані штани, со
рочка. А потім — гвоздики. Я ніколи та
кого не бачив...

Оце, дорогий читачу, І ВСЄ; що я хо
тів тобі повідати. Вибачай, йшлося про 
подію в грудні, а зараз квітень. Пора, 
коли чоловіки і юнаки, літні 
дівчата купують проліски. Я 
тобі теж про квіти.

Тепер в нашій установі всі 
«З Шарандою коїться и-----
знати, можливо, (а я в цьому

і говорять: 
щось». І як 

___ , У певен), 
з’явиться у НЬОГО ЕІра у світлі, великі 
почуття, потяг до краси і до щедрості 
душевної, людської. Можливо, він по
кине паш тісний 
мент і 
цтво, 
може, на 
ківському 
неминуче 
бокі очі, 
дуже було йому раніше. 
Задумається над своїм 
життям-буттям.

І не наша з тобою в 
цьому вина чи заслуга. 
Мі моя, ні твоя, ні моїх 
товаришів по роботі. Як
що це станеться, то через 
оту, кам’янобрідську іс
торію, через Івана, Ірину, 
а найбільше, мабуть, че
рез Ванюшку — Івана- 
молодшого.
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м. Кіровоград. 
Квітень 1962 р.

За правильне розв’язання 
задачі № 9 шахіст одержує 
З очка.
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