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наша конова програма! 

Молоді тваринники!
Наслідуйте ініціативу 

працівникі
Олександрійського виробничого управлінняВ Л к: С М
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свиноферм

ДАМО
Олександрій- 
з передових 
виробництву

О АДҐОСП «Більшовик»
■ ського- району — одне 
господарств області по 
свинини. За півріччя тваринники рад
госпу виробили по 55,8 центнера м’яса 
на 100 гектарів угідь, в тому числі сви
нини — по 35,2 центнера. Господарство 
має зараз 268 голів свиней на 100 гек
тарів угідь.

На фермах радгоспу трудиться пе
реважно молодь. З пошаною відзи
ваються тут про майстрів відгодівель- 
ної справи Ніну Соловйову і Сіму Та-_ 
борову — ударників комуністичної пра
ці, ініціаторів відгодівлі тварин вели
кими групами.
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СВИНАРКОЮ я пра
цюю перший 

півріччя зняла з відго
дівлі 260 голів. На від- 
годівельному майданчи-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

П'ятниця, 3 серпня 1962 р.
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БІЛЬШЕ М’ЯСА КРАЇНІ!
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НАРОДЖЕННЯ ПОЧИНУ
управління, скликав- 

комсорга обкому

Хорошу справу зробило Олександ
рійське територіальне виробниче кол
госпно-радгоспне 
ши за ініціативою
ЛКСМУ М. Гайдамаки нараду-семінар 
молодих свинарів Олександрійського, 
Новопразького та Петрівського районів.

Сюди з’їхались свинарки й свинарі, 
що зайняті відгодівлею поголів’я. В 
радгоспі «Більшовик» вони оглянули 
ферми, детально ознайомилися з ро
ботою своїх колег по професії. Про

рік. За
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Т а ї е а М A J І Ч Е II К О, 
свинарка колгоспу «Серп і Молот» 

Новопразького району.
ку зараз знаходиться 305 
голів.

Нестача кормів нега
тивно позначилася на 
відгодівлі тварин. У 
червні приріст живої 
ваги становив лише 320 
грамів за добу. Тепер 
справи поліпшились. 
Кожна голова відповід
но до свого віку одер
жує по 600—1300 гра
мів концентрованих кор
мів та по 3—3,5 кіло
грама люцерни, попе
редньо подрібненої на 
<ДКУ».

Краща відгодівля — 
кращі й показники. В

липні зважування конт
рольних груп показали, 
що добовий приріст про
ти червня зріс на 100 
грамів.

Організація наради- 
семінару свинарів і сви
нарок в передовому гос
подарстві — це дуже хо
роша і потрібна справа. 
Ми не тільки почули, а 
й побачили, як органі
зовано догляд за тва
ринами у передовиків. 
Цим досвідом я обо
в'язково поповню свій 
арсенал знань. А це — 
крок до ще більших ус
піхів.

досвід організації вирощування молод
няка та відгодівлі свиней розповів го
ловний зоотехнік радгоспу Олександр 
Мірошниченко. Молоді тваринники жва
во обмінювалися думками, ставили за
питання, на які одержували вичерпні 
відповіді. Характерною рисою наради- 
семінару було одностайне прагнення 
молодих тваринників працювати ще 
наполегливіше, завзятіше, щоб пораду
вати Батьківщину успішним виконанням 
своїх зобов’язань.

Ніна Л В
свинарка колгоспу імені Свердлова

> Олександрійського району.
зерви у нашому госпо
дарстві є.

Ми могли б збільши
ти свою відгодівельну 
групу і вирощувати біль
ше свиней, але бракує 
приміщень.

Поголів'я у нас роз
поділено по вікових гру
пах і при годівлі суво
ро дотримуємося раціо
ну. Він складається для 
кожної групи зокрема.

Раніше було трохи 
сутужновато з кормами, 
і тому приріст живої ва
ги кожної голови стано
вив лише 250—300 гра
мів. Тепер, з надход-

г

Вони од- 
до своїх 
успішно 
зобов'я-

Та не тільки учасники наради-семіна* 
ру говорили, думали про себе. Вони 
турбувалися й про своїх ровесників-то- 
варишів по професії, які працюють в 
колгоспах і радгоспах області, 
ностайно вирішили звернутися 
друзів-свинарів, закликали їх 
виконати взяті на себе почесні 
зання по виробництву м’яса.

В роботі наради-семінару взяв участь 
і виступив з промовою секретар обко
му ЛКСМУ О. Ткаченко.

Деякі з розповідей учасників наради- 
семінару та звернення молодих свина
рів і свинарок Олександрійського ви
робничого колгоспно-радгоспного уп
равління до всіх тваринників^, Кірово- 
градщини публікуємо нижче.

А

Г1РАЩ0ЄМ0 на від- 
* ■* годівлі свиней ми 
вдвох з Ніною Клюєвою. 
Зобов'язання наше — 
відгодувати за рік 1000 
голів свиней. Чи посиль
не для нас таке завдан
ня? Наші розрахунки 
цілком вірні. За півріч
чя ми реалізували 250 
голів. Зараз на відгоді- 
вельному майданчику 
маємо 450 голів, полови
на з яких вже досягла 
ваги 70 — 80 кілогра
мів. Отже незабаром 
знімемо їх з відгодівлі. 
Днями поповнимо свою 
групу молодняком. Ре-

гХ-УХ-

Петро ЛУПІМ, 
свинар колгоспу 

імені Кірова 
Новопразького району

ранішеПРИЗНАЮСЬ. 
вв вважав де

я <

I
м вважав догляд свиней < 
виключно жіночою роботою. < 
А коли приїхав у колгосп < 
імені Кірова, — цю думку < 
змінив раз і назавжди. < 
; Працював там на відгодівлі < 

• свиней Василь Ковб, а я 
• фуражиром став. Пригля* < 
• дався до Василя — старан- < 
• но працює, уміло, в пошані І’ 
■ у людей завжди. <
• Забажалося й собі перей- < 
■ пяти оті «секрети» Василя. < 
• Попросився в помічники. По- < 
• працювали ми кілька міся- < 
■ ців разом. А з січня цього < 
• року став я свинарем. <
■ Я дав слово відгодувати < 
► за рік 800 голів. 1 цілком < 
• упевнений, що зобов’язання < 
• виконаю. Розрахунок в ме- < 
• не такий: вже зняв з відго- <’ 
■ дівлі 200 голів. На відго- 
■ дівлі зараз перебуває 512. < 
■ Днями поповню групу ще 130 < 
> головами. З*
І Щодобовий приріст живої 
' ваги кожної голови в червні < 
’ становив 540 грамів, а в лип- 
> ні підвищився до 620 грамів. < 
> Труд свинаря в нас опла- І; 
’ чується добре. В травні, на- < 
: приклад, я одержав 189 кар- І; 
’ бованців.
' Хоча н оплачується наша ґ 
‘ праця непогано, все ж таки І ■ 
’ важко доводиться, обмаль
’ механізмів. І щось не чути, / 
> щоб керівники артілі поду- < 

? мали про механізацію. Спо- < 
*' руджуеться у нас новий <

’ свинарник, але доведеться, ;: 
як кажуть, в новий дім ста- < 

’’ рІ рогачі таскати. Хіба це s 
;; діло? ‘ J
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молодих свинарів і свинарок Олександрійського виробничого колгоспно- 

радгоспного управління до всіх тваринників Кіровоградщини
Дорогі друзі!

НЕПОВТОРНИЙ час живемо ми з вами. Історичні 
** рішення XXII з’їзду КПРС, промова М. С. Хрущо
ва на XIV з’їзді ВЛКСМ викликали серед юнаків і 
дівчат управління, як і всієї області, величезне патріо
тичне піднесення, бажання віддати всі свої сили і вмін
ня справі здійснення заповітної мети людства — будів
ництву комунізму.

Ми, молоді свинарі і свинарки Олександрійського ви
робничого колгоспно-радгоспного управління, зібрав
шись на нараду-семінар в радгоспі «Більшовик», обго
ворили підсумки своєї роботи за перше півріччя 1962 
року. Ми визначили шляхи прискореного зростання 
продуктивності свинарства, як найбільш скороспілої 
галузі тваринництва, і вирішили звернутися з цим за
кликом до всіх молодих свинарів і свинарок області.

Дорогі товариші!
Справою честі кожного юнака і дівчини Кїровоград- 

щини є боротьба за те, щоб внести гідний вклад у вико
нання завдання, поставленого М. С. Хрущовим на на
раді працівників сільського господарства України. — 
відгодувати і продати державі в 1962 році по одній 
свині вагою до 100 кілограмів на кожні два гектари ор
ної землі, а в найближчі роки відгодувати по одній 
свині на гектар орної землі.

Щоб виконати це завдання, треба докорінно поліп
шити відтворення поголів’я, йдеться про одержання 
необхідної кількості поросят і забезпечення їх повного 
збереження. Будемо рівнятися в своїй 
праці на наших маяків!

Молода свинарка Олександра Гуленко 
рійського цукрокомбінату вже нинішнього 
ла від кожної із закріплених свиноматок по 41 порося
ті, Ніна Кисла з радгоспу «П’ятихатський» Петрів- 
ського району — по 24 поросяти від однієї свиноматки.

Ми закликаємо молодих свинарів і свинарок області 
розгорнути змагання за одержання 1000—1300 поросят 
від закріпленої групи свиноматок.

Багатьом з нас це під силу вже в цьому році. Своєю 
самовідданою працею на вирощуванні молодняка ми 
створимо базу для виробництва свинини.

У боротьбу за збільшення виробництва м’яса всту
пають все нові і нові ентузіасти. В цьому році Віктор і 
Ніна Чернпшови з Олександрійського бурякорадгоспу 
відгодували і продали державі 826 голів свиней при 
зобов’язанні 2000 голів і поставили на відгодівлю 1526 
голів. Свинар Петро Лупін з колгоспу імені Кірова Но
вопразького району відгодував 200 голів свиней при 
зобов'язанні 800 голів і поставив на відгодівлю 512 
свиней. Свинарки Ніна Соловйова і Серафима Таборо
ва з радгоспу «Більшовик» Олександрійського району 
відгодували і здали більше 220 голів свиней кожна і

зерна, справи . 
краще. При

ріст живої ваги збіль- • 
шився майже вдвоє. :

Марія ГОДУІІ
свинарка радгоспу 
«Маріампольський» 
Петрівськлгп району

женням 
пішли на

повсякденній

з Олександ- 
року одержа-

» Е 
k

поставили на відгодівлю відповідно 599 і 657 голів сви
ней.

Мають хороші наслідки в роботі свинарки Олександра 
Стадник, Раїса Горбач, Сталіса Варич, Таїса Малічен- 
ко, Марія Богуй та багато інших.

Ми закликаємо всіх молодих свинарів і свинарок об
ласті організувати відгодівлю свиней так, щоб цього та 
Наступного років внести гідний вклад у виконання важ
ливого завдання — відгодувати по одній свині на ко
жен гектар ріллі. Для нас, комсомольців та молоді, 
збільшення виробництва м’яса повинно стати кровною 
справою.

Юні друзі! Наслідуйте приклад передовиків, впро
ваджуйте у себе на фермах все нове, прогресивне! 
Включайтесь в похід за організацію в кожному районі 
спеціалізованих господарств по відгодівлі свиней — 
надійного засобу збільшення виробництва свинини.

Юнаки і дівчата області! Молодих завзятих рук че
кають свиноферми. То ж поповнимо ряди тваринників 
за рахунок кращої молоді.

Батьківщина чекає від нас нових трудових звершень. 
І ми не пошкодуємо сил, щоб виправдати високе до
вір’я Комуністичної партії.

За роботу, друзі! За нові трудові перемоги в четвер
тому році семирічки!

Звернення прийняте одноголосно на нараді-семі- 
нарі молодих свинарів і свинарок Олександрійсько
го виробничого колгоспно-радгоспного управління.

В обкомі ЛКСМУ

свиней відгодувати, в 
рахунок цього вже від
правила 300 голів, 
відгодовується 425 
ней. ’ ; , ’

«Секретів» \ у 
особливих немає, 
сто, працюю як і нале
жить нам, молодим. В 
годівлі тварин суворо 
дотримуюсь раціону, 
скла де ного зоотехн іком.

Та хочеться сказати, 
що результати праці на
шої стали б далеко кра
щими, якби керівники 
радгоспу були прихиль
никами механізації. А 
то, правду кажучи, в 
них тільки й мови: да
вайте побільше свини-

ще 
сей-

мене
Про-

■ Бюро обкому ЛКСМУ своїм рішенням від 28 липня
■ 1962 року постановило:
■ Схвалити звернення молодих свинарів і свинарок
■ Олександрійського виробничого колгоспно-радгоспно-
■ го управління до всіх тваринників Кіровоградщини.
■ Зобов’язано комсоргів обкому, райкоми ЛКСМУ,
■ первинні комсомольські організації колгоспів і радгос- % <
■ пів обговорити це звернення на зборах молодих тва- < ни- "а наци ж труднощі* |
ї пмп:пі„аии<і < не зважають. Тільки и |

» усього, що хоч вода під- |
: возиться до ферми боч- І
• кою. А де автопоїлки, у
; підвісні дороги, самого-

г дівниці? Радгосп же по- ’•
І винен бути дійсно зраз-
І ковим господарством у
І скарбницею прогресив-> 
І них методів праці. <

; ринників та вжити конкретних заходів до поліпшення
■ справи відгодівлі худоби. По кожному господарству
■ визначити: скільки молодим свинаркам треба одержа-
■ ти і виростити поросят, в які строки відгодувати і про- 
; дати державі свиней, скільки і яких кормів заготовити,
■ а також призначити осіб- відповідальних за виконання 
’ цих заходів.
» Ширше розгорнути змагання між молодими свина- 
= рями і свинарками за успішне виконання взятих зобо-
■ в’язань по збільшенню виробництва та продажу дер- 
5 жаві продуктів тваринництва.
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Б У НАС КОМСОМОЛЬСЬКА ТУРБОТА—
ЗАГОТОВИТИ БІЛЬШЕ КОРМІВ!

В обкомі ЛКСМУ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМСОМОЛЬСЬКО- 

МОЛОДІЖНОГО ДВОМІСЯЧНИКА ПО ЗАГОТІВЛІ 
КОРМІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ТВАРИННИЦТВА

Ц ИНІШНЬОГО року комсомольсько-молодіжні ланки 
** і агрегати області повинні зібрати 200 тисяч гекта
рів кукурудзи, з них 74 тисячі з качанами в молочно- 
восковій стиглості. Кожне господарство повинне заго
товити не менше як по 20—25 тонн комбінованого си- ’ 
лосу на корову. Виходячи з цих завдань, 
му ЛКСМ України постановляє:

Провести з 1 серпня по 1 жовтня ц. р. 
сько-молодіжний місячник по заготівлі 
громадського тваринництва.

Прийняти пропозиції райкомів ЛКСМУ

бюро обко-

комсомоль- 
кормів для

,__  . ,__ __ ... , по заготівлі
в 1962 році в колгоспах і радгоспах області силами 
комсомольців І молоді 2809,3 тисячі тонн силосу.

Комсоргів обкому, райкоми ЛКСМУ, комітети комсо
молу колгоспів зобов’язано організувати дійове соціа
лістичне змагання юнаків і дівчат, зайнятих на силосу
ванні, встановити перехідні прапори та вимпели, ши
роко застосовувати моральні і матеріальні стимули для 
переможців змагання.

Заснувати перехідний Червоний прапор обкому 
ЛКСМУ для територіально-виробничого управління — 
переможця у соціалістичному змаганні.

Територіальне управління, яке займе перше місце в 
змаганні при підведенні остаточних підсумків, представ- 

ляється до нагороджен- □ — -

До других жнив і 
ГОТОВІ!:

ми Почесною .лграмотою 
ЦК ЛКСМУ та одержує 
грошову премію.

хвалячись, скажу: в 
** цьому році кукурудза в 
нас дійсно чудовою вигля-^ 
дать. На совість попрацюва-х 
ли. Але попереду найбільш ♦ 
відповідальний екзамен — ♦ 
збирання. А збирати є що. і 
На 1200 гектарах чітко під-1 
нялася чудесниця. Мені не $ 
вперше сідати за кермо ком- X 
байна. Отож я вже заздале-і 
^ідь підготував свій «ККХ-3». ; 
Коситиму кукурудзу для ♦ 
консервування в молоч- X 
но-восковій стиглості. Шко- X 
дую, що не доведеться зби-| 
рати зернову, бо поїду на ♦ 
екзаменаційну сесію—вчусь X 
я на четвертому курсі Кіро-1 
воградського технікуму ме- X 
ханізації сільського госпо- ♦ 
дарства. Але я певен — ме- ♦ 
ханізатори наші не підве-X- 
дуть. Всі вони готові хоч за- ♦ 
раз вийти в поле. і

Приготування до других X 
жнив у нашому колгоспі ♦ 
повністю закінчені. На всіх і 
автомашинах нарощено бор- X 
ти і обладнано сітки. Вичи-1 
ще но всі шість траншей. В ♦ 
них ми консервуватимемо • 
качани. А силосувати буде-* 
мо новим способом — на-1 
земним. Від цього матимемо ♦ 
неабиякий виграш — собі- ♦ 
вартість центнера силосу X 
етане значно нижчою, а $ 
якість корму поліпшиться. X

В. ВЕРГУН, X 
комбайнер колгоспу х 
імені Леніна Устинів- ♦ 
ського району. ?
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ЗЕМНОРІЯ.

доярка кол- 
Котовського 

району Марія

і

Товариш М. С. Хрущов 
у Херсонській області

■31 липня Перший секре
тар ПК КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР тов. М. С. 
Хрущов побував на полях 
колгоспу «Хвиля революції» 
Генічеського району Херсон
ської області, де ознайо
мився з новими кукурудзо
збиральними машинами. Ра
зом з ним сюди прибули 
член Президії ПК КПРС, 
перший секретар ПК КП 
України М. В. Підгорннй, 
кандидат у члени Президії 
ПК КПРС, Голова Ради 
Міністрів УРСР В. В. Щер- 
бнцький Голова Поезидії 
Верховної Ради УРСР Д. С. 
Коротченко.

Микита Сергійович Хру
щов докладно цікавиться 
продуктивністю кожної ма
шини, їх експлуатаційними 
якостями, висловлює ряд 
зауважень конструкторам. 
Наші колгоспи і радгоспи— 
великі господарства, вони 
мають великі посівні площі. 
Тому їм потрібні високо- 

1 продуктивні машини.

роботі над новими моделя
ми конструктори повинні 
враховувати досягнення су
часної техніки і створювати 
машини, які б давали змо
гу різко підвищувати про
дуктивність праці.

Потім товариш М. С. 
Хрущов прибув у колгосп 
«Г рузія».

Землероби і тваринники 
тепло і сердечно вітають 
товариша М. С. Хрущова. 
Голова колгоспу, Герой Со
ціалістичної Праці Г. А, 
Легунов розповідає про те, 
як зростає і розвивається 
громадське господарство, як 
міцніє економіка сільгосп
артілі.

і*
М. С. Хрущов оглянув 

кукурудзяні плантації і го
род. Микита Сергійович 
розмовляв з керівниками 
колгоспу при підвищення 
врожайності кукурудзи, про 
збільшення виробництва 
продуктів землеробства і 
тваринництва.

Г"1 ІСЛЯ закінчення Херсонського сільськогосподарсько- 
1 1 го інституту молодого спеціаліста Юрія Скляренка 
направили працювати в колгосп імені Карла Маркса 
Устииівського району головним зоотехніком. Артіль в 
районі найбільша. Одним словом, високорозвинуте ба
гатогалузеве господарство. Комсомольця Юрія Скля
ренка голова колгоспу Семен Леонтійович Пінзул зуст
рів з радістю. /

З самого ранку до пізнього вечора Юрій бував на фер
мах, вивчав господарство, знайомився з людьми. Кол
госпникам сподобався хлопець за його діловитість, 
скромність, простоту. Та більше всього юнак прийшовся 
до душі молоді.

На звітно-виборних зборах Юрія обрали секретарем 
комсомольської організації колгоспу. Тут було всього 
44 комсомольці. Одна комсомолка працювала дояр
кою, друга — свинаркою, решта — на різних'роботах. 
«Чому нас так мало?» — задумувався Юрій. — В кол
госпі ж більше сотні юнаків і

Якось Юрій в котрий раз
му.

— Давайте поговоримо, 
дояркам.

— По душах? — лукаво запитала одна.
Всі засміялись.
— З цього й наш минулий секретар починав.
—І на цьому закінчував, — додав хтось.
Юрій знав, що на фермі дівчата бойові, за словом 
кишеню не полізуть. Розмова була відвертою.
— Працюємо, працюємо, — говорили дівчата, — а 

відпочити немає де. Скільки разів про це говорилось 
на зборах. А все дарма!

дівчат».
знову направився на фер

дівчата, — запропонував

о

ТАКИМ—ШАНА I ЛЮБОВ
<Ж КОСЬ в обідню пору до трактор- 

ного стану завітала Галя Попереч
на. Механізатори якраз кінчали готува
тися до збирання врожаю. Галина пове
ла з хлопцями мову про значення вчас
ної косовиці хлібів, розповіла про орга
нізацію жнив у бригаді О. В. Гіталова. 
В бесіді взяли активну участь Микола 
Кулик. Михайло Вишневий та інші.

— Основне, — говорив Микола Ку
лик, — своєчасно зібрати горох. Косо
вицю треба починати, як тільки побурі
ють нижні стручки.

— Нашою технікою, — продовжува
ла агітатор Галя Поперечна, — ми змо
жемо скосити горох і колоскові за 10 
днів, а обмолотити за 14. Але ця техні
ка стає подвійною силою в руках тих, 
хто нею вміло управляє. У нас є бага- - 
то механізаторів, які освоїли техніку і 
вправно володіють нею. Це Дмитро 
Бурлака, Микола Кулик, Сергій Капе
люшний. Давайте ж на 
жемо, що ми всі вміємо 
вати!

На поле комсомолка

практиці пока- 
хороше працю-

Г. Поперечна 
приходила і в перший день жнив, і в 
усі наступні. Колгосп закінчив косовицю 
за 9 днів, а обмолот колосових і гороху 
завершив 26 липня. Комсомолець Дмитро 
Бурлака переобладнаною сінокосаркою 
«КС-2,1», при нормі 8 га щоденно скошу
вав по 15—16 гектарів гороху, а в окре
мі дні до 20 гектарів. Всього ж комсо
мольський агрегат Д. Бурлаки скосив 
142 гектари гороху.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
З серпня 1962 р., 2 стор./

"У СЕЛІ Великі Трояни всі 
•’ добре знають Марію Стах. 
Вона — краща доярка арті
лі. Річне зобов'язання (2350 
кілограмів молока від кож
ної корови своєї групи) 
доярка успішно виконує. З 
початку року вона має на 
своєму рахунку понад 2.000 
кілограмів молока.

На знімку: 
госпу імені 
Ульяновського 
Стах.

Фото В.

...Вечір. У колгоспників видався віль
ний час. Вони прийшли в бібліотеку по
читати свіжі газети, журнали. Групкою 
зібралися біля завідуючої бібліотекою 
Г. Поперечної. їздовий Володимир Мим- 
рук поцікавився історією Ленінського 
комсомолу. Галя охоче розповіла йому 
про це. Потім вона провела бесіду з кол
госпниками на тему: «Якщо тобі комсо
молець ім’я—ім’я кріпи ділами своїми». 
І зайшла невимушена розмова про 
подвиги комсомольців у Великій Вітчиз
няній війні, про успіхи юнаків і дівчат 
колгоспу. Агітатор відмітила, що в них 
є багато маяків виробництва. Це — Ка
тя Сопільняк, Галина Гаврилюк, Христи
на Харкава, Ганна Кулик, Віра Балан, 
Людмила Музика.

А потім сама собою зайшла мова про 
недисциплінованого колгоспника Вя
чеслава Кулика. Цей молодий, повний 
енергії юнак, ніде не працює.

— Соромно йому, мабуть ,— говорить 
хтось з місця.

— Я теж думаю, що йому повинно 
бути соромно, — відповіла агітатор.—З 
ним же говорили неодноразово, 
зробити все, щоб він найближчим 
почав працювати.

В бесідах Галини Поперечної ____
мова йде про участь радянської молоді 
в боротьбі за мир, про VIII Всесвітній 
фестиваль.

Часто Галя розповідає про роботу 
XIV з’їзду ВЛКСМ, про виступ М. С. 
Хрущова на з’їзді, знайомить молодь з 
матеріалами з’їзду.

Колгосп «Росія» 
Ульяновського району.

Треба 
часом

часто

Л. УЛ 14,

::

— Нічого, самі порядок наведемо, — відповів 
Юрій. — Художню самодіяльність створимо.

Чи було коли раніше, щоб керівники артілі думали 
про культурний відпочинок молоді? Або виділяли гро
ші на обладнання червоних кутків на фермах? Юрію 
прийшлось немало наполягати перед головою і бух
галтером. Через декілька днів в червоних кутках все 
змінилося. Кожного дня листоноша приносив газети, 
з’явилися на фермі молоді агітатори.

І справи пішли веселіше. Комсомольці, а з ними і 
вся молодь, вирушили в похід за культуру виробництва. 
По-іншому стали працювати доярки, якось заззятіше, 
бадьоріше. Все більше молоді тягнулось до комсомолу. 
Два чабани, шість доярок, два пастухи, чотири трак
тористи подали заяви до комітету комсомолу однора
зово. Серед них — кращі чабани Михайло Кокош, Світ
лана Жук, Людмила Торгало, доярки Олександра Бон
даренко, Алла Сидоренко та інші.

Склад комітету — бойовий, завзятий. До нього ввій
шли зоотехнік колгоспу Валентина Осауленко, ланкова 
Галина Пустовойченко, комсомольці Слава Кулібаба, 
Володимир Бондаренко. І не проходило жодного дня, 
щоб до секретаря не приходив юнак чи дівчина з 
заявою: «Прошу прийняти... Хочу бути в перших рядах 
будівників комунізму». Комсомольська організація ви
росла до 86 чоловік.

— Де найважче, там і вони, — говорять про комсо
мольців в колгоспі.

Правління артілі розпочало будівництво клубів в 
рільничих бригадах, закінчено спорудження колгоспно
го Будинку культури. Всі будови в колгоспі зводяться 
з участю комсомольців. Вони часто організовують не
дільники.

На тваринницьких фермах, в тракторних бригадах 
діють активні комсомольські групи. Вони розгорнули 
боротьбу за навчання молоді, обмін досвідом доярок. 
Та й вчитися молоді тут є в кого. Адже в колгоспі 
працює передова доярка району Валентина Кисельова.

Комітет комсомолу піклується і про відпочинок мо
лоді. Дівчата та хлопці стали господарями колгоспного 
Будинку культури. Виріс і зміцнів колектив художньої 
самодіяльності. Активними учасниками його є вчителі 
Седнівської середньої школи. .

Змінилося в артілі ставлення до комсомольців. Мо
лодь працює на провідних ділянках колгоспного ви
робництва. І працює непогано. Велика заслуга в цьо
му і Юрія Скляренка. Саме таким повинен бути во
жак молоді. З таким молодь завжди йтиме на будь- 
які труднощі.

м В. БУРЛАЧЕНКО,
секретар Устииівського райкому ЛКСМУ.

І
Т^ОЖНОІ неділі я спо- 
■1 стерігаю як двоє мо
лодих людей — Олек- <

1 Як добрі сусіди
■ І/*ОЛГОСПИ «Радянська Україна» і «Перемога» Но-
■ А. вопразького району — суперники по змаганню. Не-
■ давно комсомольці і молодь цих артілей побували один
2 в одного. Делегації цікавились посівами «королеви по- 
2 лів», тваринництвом, садівництвом, знайомились з жит

тям і побутом сусідів.
Комсомолку Світлану Болгарин з колгоспу «Радян

ська Україна» цікавить свинарство. Сама вона, догля
даючи 25 свиноматок, одержала по 9 ділових поросят 
від кожної з них. А от комсомолка Віра Журавель з 
«Перемоги» тільки по 5,6 поросяти одержала.

Світлана сказала подрузі, що в неї у станках сви
ням дуже тісно, та й з раціоном годівлі негаразд —• 
дуже мало багатих на білок кормів.

Під час цієї дружньої розмови обидві свинарки укла
ли договір на змагання, пообіцяли взаємно допомагати, 
щоб спільними зусиллями досягти відрадних результа
тів в роботі, стати врівень з героями.

Г. ФІЛАТОВ, 
наш позаштатний кореспондент, 

Новопразькнй район.

■ ■

■

а

■

людей — Олек
сандр Лимаренко і Ніна 
Ганзіцька — проходять 
вулицею. То молоде по
дружжя йде в гості до 
батька — колгоспного па
січника Степана Ганзіць- 
кого. Поруч з чоловіком 
і жінкою дріботить ніж
ками їх однорічна Таня.

Подобається мені ця 
молода, щаслива сім’я. 
Подобається тим, що 
Олександр і Ніна вміють 
будувати своє життя, бе
регти любов і вірність, 
щасливо жити. Обоє во
ни закінчили семирічку. 
Працювали в колгоспі. 
Потім Олександр слу
жив у Радянській Армії.

Два роки тому побра
лися. Ніна закінчила 
кооперативний технікум і 
працює продавцем. Олек
сандр — технік Кірово
градського аероклубу 
ДТСААФ. Щоб не від
ставати від дружини, він 
почав учитися заочно в 
середній школі. В цьому 
році вже й атестат зрі
лості одержав. В ньо
му—п’ятірки і четвірки.

Життя не стоїть на 
місці. Не зупиняється на 
досягнутому і подружжя 
Лимаренків. Вирішили ’■ 
вони вищу освіту здобу- ' 
ти. Ніна продовжить на- ’ 
вчання в торговельному / 
інституті. Олександр в Г 
серпні цього року вступа- 1 
тиме у технічний вуз. <

Добре живе молода 
, сім’я. Збудували новий
► дім, купили гарну меб- 

лю, придбали мотоцикл.
, Ніна і Олександр регу
лярно ходять в кіно, ба- 

, гато читають. В громад
ському житті села беруть 
активну участь.

Кожної неділі бачу я 
’ як проходять вулицею 
, Олександр і Ніна. Радію 

за них. Бо не можна не 
, радіти, бачачи щасливе,
> безхмарне життя моло- 
[ дого подружжя. Тому н

розповісти вирішив про 
Олександра і Ніну.

О. КОНСТАНТИНОВ.
с. Зелене 

; Компаніївського 
району.

а | ,п , « , .
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Учасникам Дня дружби 
радянської і фінляндської молодіВід щирого серця вітаю юнаків та дівчат Фінляндії і Радянського Союзу, які зібралися сьогодні щоб відзначити День своєї дружби.Радісно бачити, як молоді люди різних країн зу». стрічаються, будують мости дружби, прагнуть до взаєморозуміння. У молоді велике майбутнє, їй жити в ньому, їй 1 створювати його. А майбутнє це повинно будуватися на глибокому взаємному поважанні один одного при умові міцної дружби 1 миру Між народами.Дозвольте, дорогі друзі, висловити впевненість у тому, що День дружби радянської і фінляндської молоді сприятиме дальшому розвиткові добросусідських відносин, які міцно встановилися між нашими країнами, і буде також добрим вкладом у міжнародне співробітництво молодого покоління всього світу в ім’я щастя народів на землі.Бажаю вам, юні друзі, успішно провести своє свято дружби.

НА VIII ВСЕСВІТНЬОМУ

ХЕЛЬСІНКІ. 31. (Спец, 
кор. ТАРС). Четвертий день 
полощуться під балтій

ським вітром фестивальні 
прапори в столиці ФІНЛЯН
ДІЇ. Зранку місто залите 
яскравим сонцем, а в се
редині дня звичайно з моря 
набігають грози. Але й во- 

порущують ритму
Л. БРЕЖНЄВ, 

Голова Президії Верховної Ради СРСР. Москва, Кремль31 липня 1962 року.

КОМУНАРА
^7 ■ JSjg ~

Делегати VIII Всесвітньо
го фестивалю молоді І сту
дентів від Бразілії.

Фото Ю. МОСЕНЖНИКА.

'з/'*1}' тай

свята. Незвичайно рано 
пролунали сьогодні звуки 
корабельного дзвона на 
теплоході «Грузин». Радян
ські юнаки і дівчата виру
шили на автобусах на День 
дружби фінської і радян
ської молоді. На машинах 
поруч з радянським прапо
ром транспаранти з напи
сом «Хювя, Суомі!» —• 
«Здрастуй, Фінляндіє!».

Близько сорока таких зу
стрічей відбулося сьогодні 
в столиці і багатьох 
містах.

Голова Президії 
ховної Ради СРСР 
Брежнєв надіслав учасни
кам Дня дружби радян
ської і фінляндської моло
ді телеграму, в якій він від 
щирого серця вітає юнаків 
та дівчат Фінляндії і Ра
дянського Союзу, що зібра
лись відзначити день своєї 
дружби. Л. І. Брежнєв по
бажав їм успішно провести 
свято дружби.

Представники фінської і 
радянської молоді відвіда
ли президента Фінляндії 
Урхо Кекконена. Потім во
ни поклали вінки на моги
лу колишнього президента 
Фінляндії Ю. К. Паасіківі, 
який багато зробив для 
зміцнення радянсько-фін
ської дружби.

На урочистому концерті

інших

Вер- 
Л. І.

були присутні Урхо Кекко
нен і голова Державного 
комітету Ради Міністрів 
СРСР по культурних зв’яз
ках з зарубіжними країна
ми С. К. Романовський.

У центрі міста, в парку 
Кайсаніємі, були посадже
ні дерева дружби. На ста
діонах і площах відбулись 
міжнародні концерти, в 
яких виступили артисти ЗО 
країн. В одному з них, що 
відбувався на Соутустадіо- 
ні, взяло участь близько 
ста танцюристів, співаків і 
музикантів Данії, НДР, 
Польщі, Радянського Сою
зу, Швеції. Фінляндії.

Жодної години не бува
ють порожніми зали кон
серваторії. З ранку тут 
тривали конкурси молодих 
майстрів класичного співу, 
піаністів, виконавців на 
смичкових інструментах. В 
одному з кінотеатрів зма
гається більш як двадцять 
оркестрів легкої музики і 
джазів.

На шести стадіонах і 
спортивних площадках від
буваються змагання, в 
яких поряд із всесвітньо ві
домими спортсменами, та
кими, як Валерій Бру.мель 
і Иоланда Балаш, беруть 
участь і ті, хто просто хо
че повезти додому на па
м’ять спортивний значок

турнір

прово- 
міжна-

змагання 
сьогодні в 
клубі фестивалю, 

грав різні музичні 
учасникам 
ви знаєте 
фольклор

треба було 
запитання 

якої країни

конкур- 
про му- 

ІННІНХ 
відповіс- 
про те, 
грає ор-

«Сни в руку» — так називався фейлетон, опублікова
ний в номері газети за 6 червня ц. р. В ньому йшлося 
про незадовільну роботу на тваринницьких фермах ар
тілі імені Фрунзе. Доярки вручну доїли корів, хоч 
агрегати для механічного доїння корів були придбані, 
але не встановлювались; водопостачання не налагодже
но (доярки відрами носили воду); вручну вичищали 
приміщення корівника; не були обладнані літні табори 
для худоби.

Голова Ульяновського райвиконкому т. Віннічук по
відомив редакцію, що питання про безгосподарність на 
фермах колгоспу імені Фрунзе слухалось на бюро рай
кому КП України. Вжиті заходи по поліпшенню справ 
на фермах. Заступника голови артілі, секретаря пар
тійної організації т. Гілевича за занедбаність роботи 
серед тваринників та безгосподарність з посади звіль
нено. * * *

В номері газети від 8 липня ц. р. була надрукована 
замітка «Без початку і кінця». В ній розповідалося про 
неякісне демонстрування кінофільмів в селах Журав
линні. Олексіївні, Плосько-Забузьке.

Завідуючий Голованївським районним відділом куль
тури т. Кохав повідомив редакції, що замітка обгово
рювалась на виробничій нараді. Протокол засідання і 
надрукований в газеті матеріал надіслано Новоукраїн- 
ському відділенню кінопрокату, який направляв у се
ла старі кінофільми. Фільмоперевірниці т. Виштикайло, 
реммайстру т. Бондаруку зроблено зауваження. їх зо
бов’язано частіше виїжджати в села, забороняти кіно
механікам демонструвати неякісні, старі фільми.

* ♦ *
В 14-му номері нашої газети ц. р. було надруковано 

кореспонденцію «Нудьгу прописано в Куколівці». Ре
дакція одержала відповідь з Олександрійського райко
му комсомолу. В ній говориться: «Факти, викладені в 
матеріалі «Нудьгу прописано в Куколівці», підтверди
лися. Для вжиття заходів проведено засідання сесії 
Куколівської сільської Ради, на якому розглянуте питан
ня про роботу культосвітніх закладів і було обговорено 
Матеріал газети. Сесія зобов’язала голів артілей ім.

У7еніна т. Бердника та ім. Орджонікідзе т. Дубовенка . 
провести силами колгоспів ремонт клубу.

Кореспонденція обговорювалась також на засіданні 
бюро райкому комсомолу. Було заслухано звіти секре
тарів комсомольських організацій колгоспів ім. Леніна 
т. Зубченка та ім. Опджонікідзе т. Гришко про роботу 
комсомольських організацій по розвитку культурно-ма
сової роботи. Прийнято відповідну постанову.

В клубі організовано роботу гуртків художньої само
діяльності, упорядкована наочна агітація. Учасники ху
дожньої самодіяльності виступають перед трудівниками 
сіл Куколівкн, Морозівки та інших.

Силами комсомольців і молоді біля клубу створено 
зелені насадження. В культосвітньому закладі прово
дяться тематичні вечори, вечори молоді».

ШНОЛУ
ВІДРЕМОНТУВАЛИ^
У Ч Н І І

ДАВНО закінчився нав- 0 
чальний рік. Розле- </ 

тілися школярі, мов пта- у 
хи: одні поїхали в табо- ч 
ри, інші вдома відпочи- х 
вають. А от члени учиш- у 
ської виробничої брига- > 
ди Знам'янської серед-> 
ньої школи № 3 виріши- ? 
ли поєднати приємне з / 

' корисним. Одразу після / 
1 екзаменів дев’яти- і? 
' десятикласники прнсту-/ 

пили до будівництва / 
шкільної майстерні. Збу- ? 

! дували її світлу, краси- с 
ву. Ця ж бригада про- І 
вела ремонт шкільного ( 

) приміщення, повністю за- ( 
) кінчила підготовку його ( 
) до нового навчального <• 
) року, пофарбувала сто- < 
) ли, двері, парти.
) Коли в школі все бу- ’ 
) ло зроблене, учні 10 кла- 
) су забажали працювати 
у на будівництві 24- квар- . 
0 тирного житлового бу- ( 
V динку. Будівельники при- І 
<2 ВІТНО зустріли СВОЇХ ЮНИХ І 
у ПОМІЧНИКІВ. І
у — Добрі робітники. І 
у Стараються ж як, — го- 
у ворять майстри про де- 
у сятикласників бригади- 
у ра Галину Трохнмову, 
у про Ірину Полуніну, Ва- 
л лентину Сопільияк, Ва- 
л лентину Гродську, Любу 
Л Мельничук. Недарма дів- 
Л чатам комітет комсомо- 
д лу вручив цінні подарун- 
(9 ки.
у Недавно юні будівель- 
0 ники зробили туристську 
у подорож по маршруту 
у Знам’янка — Шевчен- 
у ково — Черкаси. Багато 
у цікавого побачили екс- 
у курсанти. Особливо за- 
у хоплювались новобудова- 
у ми, роздивлялись, як 
у зводяться житлові спо- 
у руди. І ще й ще раз пе- 
у реконувались у тому, що 
у професія будівельника — 
у одна з найбільш потріб- 
Л них у наш час. Бажання 
Л стати кваліфікованими 
У мулярами, тесляра м и , 
(? малярами ще більш зміц- 
У ніло.
(2 В ОВЧАРОВА.
<2 м. Знам’янка. <?

ТРІИФ РАДЯНСЬКОГО И0СТВПТВА
МІСТО форуму юності ще не чуло таких бурхливих овацій, які 

лунали три голини в залі «Культтуурітало» під час національ
ного концерту радянської делегації. Цей найкращий у Скандіна- 
вії концертний зал був переповнений. Глядачі зайняли всі про
ходи і сходи, стояли вздовж стін.

Концерт відкриває баяніст В. Галкін. Співаки і танцюристи 
Ансамблю самодіяльності з Воронежа виконують російський 
хоровод «Утушка луговая*. Щирістю, завзяттям і веселощами 
пройняті пісня і танець хлопців та дівчат у розшитих росій
ських національних костюмах. І зал починає шалено аплодува
ти їм ще до закінчення номера.

Вільно ллються сильні, красиві голоси студентів Ленінград
ської консерваторії €. Образцової і В. Малишева, солістки му
зичного театру імені К. С. Станіславського і В. І. Немнровнча- 
Данчснка Галини Писаренко, соліста Новосибірської опери 
А. Фсдосеева.

Виконувачку російських пісень А. Сапожннкову зміняють Дів
чата з Вірменії. їх плавний пластичний танець викликає шквал 
оплесків.

Чудесну, сповнену світлого суму фінську пісню «Самотня 
троянда» виконує естонський вокальний октет «Лайне».

Під дружні оплески на естраду піднімається маленька фін
ська піонерка і підносить дівчатам з Естонії букет гвоздик. 
Грузинські артисти виступили з вогневим танцем «Салхіно». 
Знову вибухає овація, яка триває кілька хвилин. Грузинським 
артистам доводиться повторити свій темпераментний танець.

Порадували глядачів і молоді артисти балету — москвичі 
Є. Рябінкіна і В. Тихонов в адажіо з «Лебединого озера» і 
ленінградці Калерія Федічева І Сергій ВІкулов у класичному 
дуеті з «Баядерки».

Справжньою прикрасою концерту був академічний студент
ський хор з Риги, що показав рідкісну культуру і артистизм. 
Латиських студентів змінили узбецькі танцюристи. Цілком по
корив фіннів узбек Кахрамон Дбдаєв. Він з надзвичайною вір
туозністю відбивав химерні ритми зразу на двох бубнах.

Захоплено було зустрінуто виступи джазу з Баку, московських 
і ленінградських артистів естради.

Хореографічною сюїтою «На гулянні» 
танцюристів закінчується концерт.

у виконанні українських

м. Хельсінкі. * * *
(ТАРС). 
Хельсін-

ХЕЛЬСІНКІ, 1. 
Концертні естради 
кі зібрали сьогодні небува
ле число глядачів. Було да
но близько двадцяти кон
цертів, у кожному з яких 
виступили молоді артисти 
п’яти—шести країн.

Театральний світ Хельсін
кі жив сьогодні чеканням 
першої вистави балету 
«Сампо» в оперному театрі. 
Про цей приємний для фін
ні в сюрприз молодого ко
лективу Петрозаводська 
місцеві газети кілька раз 
сповіщали жителів міста. 
І не випадково увечері, коли 
петрозаводці показали 
лет, переповнений зал 
мів

З великим успіхом 
йшов національний концерт 
Болгарії. Багатолюдно було 
в кінотеатрі «Капітоль», де 

пантоміми з 
і Чілі, Куби, 
і і Чехосло-

оплесками.

ба- 
грн-

про-

відбувся вечір і 
участю артистів 
СРСР, Франції 
ваччини.

Представники 
виступили в дискусії «Проб
леми миру і національної 
незалежності». Цікаво про
йшов семінар керівників 
міжнародних добровільних 
робітничих таборів молоді. 
Сьогодні зустрічались моло
ді християни, кінолюбителі, 
шахтарі.

Третій день тривають зу
стрічі молоді різних кра
їн. Вони відбуваються в 
школах, де живуть делега
ції, на кораблях «Грузин» і 
«Мазовше». «Грузин» сьо-

20 країн

л. щоголєв. 
(Спец. кор. ТАРС).

приймала посланців 
США, Чехосло- 

Увечері кубинці 
делега-

годні 
В’єтнаму, 
ваччнни. 
запросили до себе 
цію США. Жителі Тампере 
разом з прибулими до них 
делегаціями взяли участь у 
міжнародному святі музики 
і танцю. В промисловому 
центрі Раума зустрічались 
молоді металурги. Тут же 
увечері відбувся бал друж
би робітників різних країн.

і
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фестивалю. Вже близько 
150 юнаків і дівчат одер
жали спортивний значок 
Восьмого Всесвітнього. 
Триває шаховий 
фестивалю.

Цікаві 
дилися 
родному 
Оркестр 
твори, а 
су «Що 
зичний 
країн» 
ти на 
музику 
кестр.

В студентському клубі 
відкрився семінар на тему 
«Принципи демократизації 
освіти». Увечері вулицями 
міста пройшла весела цир
кова кавалькада: в Палаці 
культури та інших Залах 
почались бали і карнавали 
дружби.

□□□оааооа□□□□□□□□□оааааоаа^ □ п □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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Студентську 
трибуну 

фестивалю 
відкрито 

ЕРЕД учасників
Всесвітнього

VIII
фестивалю 

Щоб по- 
і разом, 

поговорити про свої плани, 
інтереси, мрії створено 
міжнародний студентський 
клуб. ЗО липня він був уро
чисто відкритий в будинку 
політехнічної школи Хель
сінкі.

У просторому залі зібра
лось кілька сот чоловік — 
чілійці, йорданці, угорці, 
американці. індонезійці, 
представники радянських, 
індійських та інших націо
нальних. а також регіональ
них і міжнародних студент
ських організацій.

З великою сердечністю зу
стріли присутні виступ пані 
Жаннет Джаган. генераль
ного секретаря народної 
прогресивної партії Бри
танської Гвіани, дружини 
прем’єр-міністра.

Вона підкреслила необхід
ність зміцнення солідарності 
студентів. <Я впевнена, — 
каже пані Джаган. — що 
студенти піддадуть усі сили 
боротьбі проти колоніалізму 
та імперіалізму, в ім’я тор
жества миру і дружби між 
народами».

Президент 
спілки студентів

викрив

бито представлена тільки 
МСС. На цифрах І фактах 
він показав, що в Хельсінкі 
прибули делегати багатьох 
студентських організацій, 
які не входять до МСС.

Наша спілка, підкреслив 
Пелікан, активно підтримує 
фестиваль у Хельсінкі, бо 
фестивальний лозунг «За 
мир і дружбу» — це I наш 
лозунг.

Відбувся великий інтер
національний концерт.

А. КОВАЛЬОВ, 
•спец. кор. ТАРС.

Хельсінкі, 31 липня.

Велике пожвавлення па
нувало сьогодні в клубі ра
дянської делегації «Друж
ба». Вранці в клуб прийшла 
молодь Гвінеї, увечері тут 
зустрілись молоді художни
ки і літератори.

Увечері в парку Кайса- 
ніємі почалась маніфеста
ція солідарності з молоддю 
колоніальних країн і моло
дих незалежних націй.

лишаються в строю і
/**Х 16 чоловік — підземних скороходів з бригади І 

Петра Лапка, які прокладають шлях до нових | 
вугільних пластів на шахті «Талівська» № 1. Але : 
поряд з ними незримо присутній 17-й. Це — герой 
краснодонського підпілля Олег Кошовий.

А коли вимірюється пробитий штрек, то весь ви
робіток ділять на 17 чоловік. На ім’я Олега Кошо
вого заведено таку саму розрахункову книжку, як 
і на інших членів бригади. Ного частка йде у фонд 
швидшого створення матеріально-технічної бази ко
мунізму. Так герої «Молодої гвардії» лишаються в 
строю разом з живими. їх безсмертний подвиг за
палює радянських юнаків на нові трудові успіхи. _

У цьому році минає 20 років з дня організації^ 
краснодонського підпілля. На честь цієї знаменної 
дати бригада Лапка почала змагання за право на
зиватися бригадою імені Олега Кошового. В гостях 
у гірників побували батьки молодогвардійців Феона 
Іванівна Туркенич, Григорій Ілліч і Фросина Мит- 
рофанівна Шевцова, Анастасія Іванівна Земнухова 
та інші. З проникливим словом до шахтарів зверну
лася стара комуністка Віра Василівна Коростильо- 
ва — бабуся Олега.

м. Краснодон.

В. КОМАРОВСЬКА, 
кор. РАТАУ.

I
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ГРЕАТР! Хто не закоха- 
ний в його таємничий 

світ! Який юнак або дівчи
на, йдучи з спектаклю, не 
ставали добоішими, краси
вішими, багатшими душею. 
Йшли збагачені новими по
чуттями, новими знаннями.

Велика й благородна мі
сія радянського театру — 
естетично виховувзти бу
дівника комуністичного су
спільства. Над здійсненням 
цього почесного завдання, 
поряд з іншими мистецьки
ми колективами нашої кра
їни, трудиться Івановський 
великий драматичний театр.

було соромно за марно про
житі роки, сценічні образи 
Павла Корчагіна і Зої Кос- 
модем’янської, Олександра 
Матросова і Олега Кошо
вого.

А хіба Валька, Сергій і 
Віктор з п’єси Арбузова 
«Іркутська історія», або 
Олег з твору Розова «В по
шуках радості» не принес-

трібно здійснити п’єсу на 
сцені, вдихнути життя в 
драматургічний твір, щоб 
він схвилював людей своєю 
правдою, своєю переконли
вою силою — сплою ми
стецтва. І ось тут успіх ви
рішують працівники театру. 
Це не тільки актори, а н 
режисери, художникн-по- 
становники, декоратори і 
бутафори, костюмери і пе-

зустріччю

ОЧІ дитини І
В них не питають вироків,
В них не шукають Ідей —
Хоч завжди відкриті широко 
Очі малих дітей.
Хоч можуть вони відбити
Троянд голубий вогонь,
І навіть засіять житом
Карту людських долонь.
В них не питають ради,
Прокляття від них не ждуть...
Хоч ранить густі зорепади
Атомна каламуть.

Валерій ЮР’ЄВ. 
Фотоетюд автора.

Поєдинок 
баскетболістів

Наш колектив порівняно 
молодий, йому трохи біль
ше чверті віку. Але незва
жаючи на це, він має 
досить велику, цікаву біо
графію. За чверть століття 
на театральній сцені здій
снені постановки трьохсот 
п’єс радянських драматур
гів і російської класики, 
кращих творів сучасних 
зарубіжних драматургів і 
західної класики.

Перед нашими глядача
ми не раз ніби оживав 
безсмертний образ В. 1. 
Леніна. Заново прожили 
сценічне життя М. В. 
Фрунзе, С. М. Кіров, Ф. Е. 
Дзержннський, овіяний ле
гендарною славою Василь 
Чапаєв і Дмитро Фурма
нов, герої революції, грома
дянської і Вітчизняної во
єн. Скільки розбурхали сер
дець, навчили любити Бать
ківщину, жити так, щоб не

ли щастя пізнання себе, 
критичного осмислення жит
тя?

Життя пізнається в по
рівнянні. Щоб любити те
перішнє, треба знати мину
ле. Ось чому наш театр по
стійно розмовляє з гляда
чем на цю тему. Зараз в 
репертуарі театру «Дядя 
Ваня» А. П. Чехова, «Дач
ники» О. М. Горького, «Без
приданниця» О. М. Остров- 
ського, «Принижені і обра
жені» М. Ф. Достоєвського, 
«В лісах» П. Мельникова 
(А. Печерського). Дві ос
танні вистави ми покажемо 
кіровоградцям. Для моло
дих кіровоградців ми при
везли захоплюючу, повну 
романтики і пригод п’єсу 
С. Богомазова і С. Шатро
ва «Том — велике серце».

Однак вибір репертуару 
ще половина справи. По-

рукарі, електрики і робіт
ники монтовочного цеху. 
175 чоловік трудиться в 
нашому колективі над на
родженням вистави і серед 
них багато молоді.

Високою майстерністю 
глибокого проникнення в 
психологію свого героя, 
вмінням добитися точного 
зовнішнього малюнку ролі 
відзначаються провідні на
ші артисти — Заслужена 
артистка РРФСР Н. Ев
стафьева, Заслужена ар
тистка Чечено-Інгушської 
АССР і РРФСР Є. Євгень- 
єва, Заслужена артистка 
Киргизької РСР К. Лун- 
грен, народний артист 
РРФСР М. Колєсов, За
служені артисти РИФСР 
К- Антипін, В. Шудров, 
А. Агафонов, Л. Раскатов, 
артисти 1. Пругер, В. Крас- 
нослободська та інші.

Зустрінетесь ви і з твор
чою молоддю театру —

ЦЕ ЦІ К А ВОЙОВОСШЩ ШАЦЬКИХ ОЗЕР
■ Шацькі озера знаме-
■ ниті на Україні не 
а тільки своїм водним
■ дзеркалом майже на 
а 8 тисяч гектарів, але й
■ достатком риби — ляща,
■ канадського сома, щу-
■ ки, лина. Кілька років
■ тому сюди з Франції до

ставили мальків вугра, ■ 
які за розмірами не пе- ■ 
ревищують звичайного ■ 
сірника. Новосельці по- і 
любили воду голубих І 
озер — вугрі вже ва- £ 
жать по 800—900 грамів. 2 
Почався промисловий ї 
вилов. !'

випускниками вищих теат
ральних учбових закладів: 
1. Протолоповою, С. Беляць- 
ким, Д. Соломатіним, С. Со- 
рокіним, Е. Шуваловой).

Поповнюється наш ко
лектив і за рахунок худож
ньої самодіяльності. Ліля 
Калачова, вихованка шкіль
ної самодіяльності, вже зі
грала кілька ролей, в тому 
числі Свету в п’єсі «Том — 
велике серце». Олег Рябцев, 
в минулому учасник драма
тичного колективу Великої 
Івановської Мануфактури,

(рескіїо

я&шмі

Юрій Коган — з армій
ської самодіяльності.

4 серпня в приміщенні 
театру імені Кропнвниць- 
кого знову відкриється за
віса. Побувавши на виста
вах, ви зможете ближче 
познайомитися з нашим ко
лективом.

директор 
великого 
го театру.

Б. ДЕШУК, 
Іваиовсьного 
драматично-

Унікальна нолонка

&'

ЦЕ, шановні читачі, незвичайна колонка. З 
усіх звичайних качають воду. З цієї ж не 

викачаєш й горобцю напитися. Історія у ко
лонки теж незвичайна. Ось вона:

Пенсіонери з вулиць М. Тореза, Андріїв
ської, провулків Чапаєвського, Обривного та 
Щербаковського на своїх зборах вирішили 
просити міськвиконком дозволити встановити 
колонку. Дозвіл дістали і почали будівни
цтво. Раділи люди: «Тепер на вулицю Пуш- 
кінську по воду ходити не доведеться». Та 
радість була передчасною. Не встигли вста
новити колонку, як вона обвалялася.

Робітники з рембудтресту відремонтували 
її, та через деякий час (так якісно відремон
тували) вода розлилася по вулиці Андріїв
ській аж до Інгулу. Прийшли робітники з 
тресту «Водоканал» і перекрили воду. З того 
часу колонка не працює.

Минали дні, тижні, місяці. А керівники рем
будтресту та «Водоканалу» не поспішали при
силати ремонтників. Про колонку забули.

Але, як кажуть, нарешті терпець урвався. 
Мешканці потурбували начальника «Водокана
лу» т. Мишка. Він пообіцяв прислати людей 
відремонтувати колонку. Жителі повірили і 
чекали. Чекають й досі, хоч всі строки вже
минули. Вирішили поговорити з головним

інженером тресту «Водоканал» 
Л. Г. Крючковою. Луїза Гав
рилівна відповіла: «Колонка,
взагалі, стоїть не на своєму 
місці. її потрібно перенести на 
Обривннй провулок, а теперіш
ня буде пожежним краном. До 
того ж, не наша функція ре
монтувати після рембудтресту. 
Вони встановлювали, нехай І 
ремонтують. У нас своєї робо-

В номері газети за 6 липня ц. р. в добірці «З моєї 
пошти» була опублікована критична замітка. В ній роз
повідалося про неякісний ремонт житлового будинку.

Начальник ЖКК тресту «Дпмитроввуглебуд» т. Ні- 
колайчук повідомив редакції, що будинок відремонто
вано.

ти вдосталь».
А воду знову доводиться но. 

сити з вулиці Пушкінської. За
те керівникам «Водоканалу» та 
рембудтресту (керуючий т. Пер
еток) від цього ні холодно, НІ 
жарко.

♦ото і текст В. КОВПАКА.

НА спортивному майданчику 
Кіровоградської ДСШ про

ведено першість області з бас
кетболе серед жіночих та чо
ловічих команд. -В змаганнях 
взяли участь переможці зональ
них поєдинків — команди Кіро
вограда, Олександрії, Бобрин- 
ця, Малої Виски, Хрущова та 
У'Льяновки. Серед жіночих 
команд звання чемпіона області 
виборола команда факультету 
фізичного виховання Кіровоград
ського педінституту. На друго
му місці баскетболісти швейної 
фабрики (Кіровоград). Третє 
місце теж дісталося місцевим 
спортсменкам з агрегатного за
воду.

Кожна зустріч чоловічих 
команд збирала велику кіль
кість болільників. До останніх 
хвилин гри не можна було ви
явити переможця. З однаковою 
кількістю очок з розиграшу 
вийшло три команди, і лише по 
різниці закинутих і пропуще
них м'ячів звання чемпіона об
ласті присуджено студентам 
факультету фізичного вихован
ня.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИ Й.

В КЛАСІ—ГРАТИ КЛАСНО
ОАЛИШИЛАСЬ позаду 

половина матчів друго
го кола футбольного чем
піонату команд класу «Б». 
Можна зробити деякі під-
сумки, висновки, порівнян-
ня...

За основним мірилом,
яким € очки, олександрій-
ський «Шахтар» виступає
дещо краще, ніж в першо-

кола Возіян, Володимир 
Барило, Іван Хоменко та ін
ші, але ніхто з них не по
казав себе вмілим органі
затором атак. Нічим не ра
дує болільників Валентин 
Барило, який повернувся в 
свою команду з Кірово-

му колі. З шести проведе
них ігор три закінчились 
перемогою і стільки ж по
разкою: 6 очків набрано, 
6 втрачено. В першому ко
лі після шести матчів спів
відношення вигляділо гір
ше: 4 очка в активі і 8 у 
пасиві.

Але якщо й далі вдава
тись до аналізу з допомо
гою бухгалтерських термі
нів,то загальний баланс ма
тиме невтішний вигляд. З 
початку розиграшу першос
ті України гірники у 18 
зустрічах набрали 14 очків, 
втратили 22 і посідають в 
турнірній таблиці третьої 
зони одинадцяте місце — 
вище краматорського
«Авангарде» і дрогобиць
кого «Нафтовика».

Неправильно було б за
лишати поза увагою ту об
ставину, що «Шахтар» — 
дебютант в класі «Б» і що 
формування команди поча
лось десь у квітні, неза
довго до початку футболь
них баталій. Все це в пев
ній мірі може служити ви
правданням невдач. Але, 
на жаль, біда не тільки в 
молодості колективу.

Новонародженій команді 
простимі, так би мовити, 
«дитячі хвороби» у вигля
ді недосконалої техніки і 
тактики. Та «Шахтар» грі
шить не тільки цим. Люби
телів футбола тривожить 
те, що в колективі бракує 
міцної дружби і такої ж 
спортивної дисципліни, ма
ли місце випадки амораль
ної, навіть хуліганської по
ведінки з боку окремих 
гравців (С. Попов та інші). 
Це е прямим результатом 
незадовільної роботи і слу
жить серйозним звинува
ченням старшому тренеру 
О. Шевцову, керівникам 
місцевих спортивних орга
нізацій, міської футбольної 
секції. Зайве доводити, що 
без спаяності і високої дис
ципліни навіть гравці з хо
рошими спортивними дани
ми не можуть розрахову
вати на успіх в тривалих і 
напружених змаганнях.

«Вузьким місцем» коман
ди лишається лінія нападу. 
У «Шахтаря» по суті немає 
центрального форварда. 
Під № 9 грали (крім вик
люченого В. Майдюка) Ми-

градського «Динамо». Те ж 
саме можна сказати і про 
Юрія Сахарова.

Хороше враження зали
шає гра правого крайньо
го Михайла Штуллера. Він 
активний на полі не тігьки 
тоді, коли м'яч в ногах, а 
й без нього, постійно в ру
хові, вміє рвучко пройти 
крізь заслон до воріт про
тивника і вчасно відтягтись 
для допомоги захисникам 
в скрутному становищі. 
Прикро, що напівсередній 
Валентин Барило ніяк не 
може, або, вірніше, не хоче 
зігратись з ним. А злагод
жені дії їх, безперечно, 
часто створювали б небез
пеку для противника.

Дуже несміливо б’ють на
падаючі по воротах. Від
стань в 12—15 метрів на
віть з вигідного станови
ща чомусь здається для 
Віктора Черненка або Ра- 
фіка Казаряна великою. 
Вони починають нові об
хідні маневри і частіше 
всього втрачають м’яч. Ба
гато кращого залишають 
бажати техніка передачі 
і зупинки м’яча, вміння ба
чити поле і швидко прий
няти правильне рішення. 
Чимало прикростей завдає 
розрив між лініями нападу 
і напівзахисту.

Нарешті, про фізичні 
якості гравців. Вони явно

не на висоті. Більшість су
перників, яких ми бачили 
на стадіоні, володіють 
швидким бігом, кращою вит
римкою. Це результат не
достатнього фізичного ви
ховання, його однобокості. 
Адже майже ніхто з на
ших гравців не займається 
іншими, крім футбола, ви
дами спорту.

До кінця чемпіонату ли
шилося 6 зустрічей. Хоче
ться побажати «Шахтаре
ві» більших успіхів, ніж до
сі, особливо на чужих по
лях. Це порадувало б бага
тьох любителів футболе 
шахтарського міста.

С. МОЇН.
м. Олександрія.

ТВО редактора 
В. КРАМАРЕНКО.

І МІСТА■
Кінотеатр «Сивашець». Для 

дітей «ІВАНОВЕ ДИТИН
СТВО». Початок о 1 год. ЗО хв. 
дня «ЧУДОВА СЕМІРКА». По
чаток (1 серії) о 3 год. 20 хв. 
дня, 8 год.' ЗО хв. вечора, (2 се
рії) о 10 год. ранку, 11 год. 45 
хв., 5 год. дня, 6 год. 45 хв., 10 
год. 15 хв. вечора. На літньому 
майданчику «ПЕРШЕ ПОБА
ЧЕННЯ». Початок о 9 год. вечо
ра.

Кінотеатр «Мир». «МІЙ 
ХЛОПЧИКУ». Початок о 10 
год. ранку, 12 год., 2 год.. 4 
год. дня, 6 год., 8 год., 10 год. 
вечора.

Кінотеатр імені Дзержинсько_ 
го. Для дітей «ЧЕПОЛЛ1НО». 
Початок о 9 гол, ЗО хв. ранку.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально-документальні фільми: 
«З ПІСНЕЮ ПО СВІТУ», «ПО
РУЧ З ЕЛЬБРУСОМ», ІНО
ЗЕМНА КІНОХРОНІКА». «МО
ДЕЛІ СЕЗОНУ». Демонстру
ється з 10 год. ранку до 9 год. 
вечора.
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