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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

вогонь
ДРУЖБИ

і соціальний

СІВАЛКИ
З ВІДХОДІВ

УКРАЇНА
НА «ЕКСПО-67»

КАЗАНЬ. 22 серпня учасники тре
тього фестивалю радянської і япон
ської молоді зібрались на урочистий 
мітинг, присвячений закриттю фести
валю.

сагнуті республікою за 50 
років Радянської влади.

(І’АТАУ).

Волги було 
сад — сад

МОНРЕАЛЬ. 22 серпня па 
Всесвітній шістапці «ЕКЄПО- 
67» проводився день Укра
їнської РСР. З норотною ні- 
талькою промовою до при
сутніх звернувся генераль
ний комісар Всесвітньої ви
ставки «ЕКСПО-67» П’єр 
Дюпюї. Потім виступпп гла
ва української делегації за
ступник Голови Ради Мі
ністрів УРСР П. Т. Тронько. 
Піп розповів про успіхи, до-

Під знамена п ер ем о ж ці в

Розраховують 
на підтримку

БРЮССЕЛЬ. Ватажок бан
ди найманців, що окопала
ся о конголезькому місії 
Букапу, Жан Шрами відки
нув ультиматум, пред’явле
ний йому урядом Конго 
(Кіншаса). Шрамм має на
мір «битися до кінця» і роз
раховує при цьому «на під
тримку іззовні».

(ТАРС).

тількн .за оди» день знище
но п’ять американських лі
таків. Повідомляючи про 
цей бойовий успіх, ханой
ське радіо відзначило, що 
один з цих п’яти був 2200-м 
американським літаком, зби
тим над ДРВ.

Захоплені в полон парти
зани Південного В’єтнаму 
тримаються мужньо і стій
ко. Всі спроби отримати від 
полонених патріотів дані 
про партизанські загони 
зазнають поразки.

(ТАРС).
-------

Заворушення 
тривають
НЬЮ-ЙОРК. Третій день 

тривають негритянські 
рушенвя в змсрикапсыому 
місті Ііью-Хсйвєіі (штат 
Ковнснтіиут).

Загальне число арештова
них за три дні заворушень 
п ІІью-ХеГівені доенгло 
чоловік.

НАЛЬОТИ
НА ХАНОЙ

ХАНОЙ. Тривають запеьлі 
нальоти американської авіа
ції на Ханой.

Американські повітряні пі
рати не залпімплпся бетхар- 
іпімн за свої злочині«. Зно
ву відзначилися ракетні вій
ська. Прицільним вопием 
протиповітряної оборони

0Г0 ОБКОМУ АКСМУ1

ДІВЧАТА
ПРОЩАЮТЬСЯ З МІСТОМ
На арці Бобринецькою училища механізації слова: 

«Ласкаво просимо!». Воин, мабуть, написані для тих, 
хто в цьому році займе світлі класи і Лабораторії. 
А для тих, хто залишає стіни учбового закладу 
інше побажання: «Щасливої дороги вам, дівчата-ме- 
ханізатори!».

Так, в училищі — черговий випуск, 186 дівчат 
роз’їдуться по колгоспах і радгоспах орденоносної 
Кіровоградщинн. Л всього за 23 роки тут підготовле
но 9272 механізатори. З них — 847 дівчат.

Саме з цих слів і почав свою прощальну промову 
директор училища т. Екшіян. Він радив брати 
приклад з таких колишніх випускників, як бригадир 
тракторної бригади артілі імені XX з’їзду К ПРО 
Бобринецькою району, Герой Соціалістичної Праці 
С. О. Гончаренко.

Вис гупают ь вчителі. Вони з теплотою говорять 
про Поліну Скрібляк, Магду Семур, Валентину Коз
ленко, Тамару Псресунько, Любов Коваль та бага
тьох їх ровесниць, які під час практики в колгоспах і 
радгоспах добились високих показників у праці.

До трибуни підходить секретар обкому комсомолу 
М. Гайдамака. Він поздоровляє випускниць із закін
ченням училища і бажає їм щастя на першому тру
довому шляху. Кращим із кращих вручас Почесні 
грамоти обкому. Валентина Куценко, Ганна Лісовик, 
Валентина Бобрннець, Раїса Величав, Катерина Ку- 
лакевич з гордістю одержують цю нагороду.

На випускному вечорі виступив секретар обкому 
КП України М. М. Лесняк.

Тетяна Бондаренко від імені всіх випускниць дякує 
викладачам, рідній партії за те, що вони надали змо
гу і допомогли їм набути хорошу професію.

М. РИБАЧ УК, 
працівник Бобривецької районної газети.

СІЛ Я ВЕРСТАТА — заготовки.
Краснос.чав Ізрайлсв оглянув 

одну з них і жбурнув назад. «Не 
тон розмір, — подумав. — Знову 
будуть відходи». Сказав про не 
Віктору Бокову, Майстер вислу
хав робітника і відповів:

—- На складі інших немає. Ріж, 
які привезли.

=* Перевитрати ж великі.
— А ти попробуй і відходи ви

користати.
Краснослав переглянув ескізи, 

креслення. Звернув увагу па де
таль БС1-801. Вона теж йшла яз 
раму сівалки і була лише трохи 
коротша тієї, на яку йому дали 
наряд. Взяя лінійку. Він не поми
лився. Тепер відходів не буде.

Разом з Павлом Бадехою заду-

На обличчях *— радісні посмішки і ледь помітний сму- 
Їож... Сьогодні дівчата востаннє вийшли разрм на прогу- 

шиїу, а завтра роз’їдуться в різні кінці орденоносної 
МіровоградшіїНи. Тут, у Бобринці залишаються світлі

лабораторії училища, вчителі. А щиру дружбу та набуті 
знання молоді механізатори забирають з собою.

На зиімкуі випускники Бобрннецького училища меха
нізації. Фото А. ПРОСКУРОВА.
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— Перед факелом дружби, який 
сім днів горів на березі Волги, — 
Сказав глава японської делегації Се- 
го Абе, — ми поклялися бути вірни
ми солідарності молоді наших двох 
країн і всього світу, безустанно боро
тися проти війни, за мир, демокра
тію і соціальний прогрес. Фестиваль 
зблизив нас, надихнув не нові зусил
ля в інтересах миру.

Відповідальний секретар Комітету 
молодіжних організацій СРСР Ольга 
Трекова оголосила текст спільної 
заяви, підписаної керівниками радян-

ської і японської молодіжних орга
нізацій. Ця заява закликає молодь 
двох країн кріпити дружбу, солідар
ність, посилити боротьбу за мир, за 
негайне припинення американської 
агресії у В'єтнамі, за ліквідацію усіх 
військових баз, за заборону атомної 
зброї, за демократію 
прогрес.

У цей день на березі 
посаджено фруктовий 
дружби радянської і японської мо
лоді.

мались над тим, як обидві деталі 
виготовляти без перепаладкн вер
стата.

— Потрібно зробити додаткові 
упори, — запропонував Бадеха.

Невдовзі умільці свій задум 
здійсняли. Скоротився час на 
сортування і переробку відходів.

Подібних прикладів багато. Лю
ди бережуть кожен кілограм ме
талу. Вони вишукують раціональ
ні методи його розкрою, прагнуть

використати всі залишки труб, 
прутків, пластинок. 1 найкращого 
в цьому домоглась комсомольсько- 
молодіжна зміна Віктода Бокова. 
Тут кожен — економіст. А вер
стат, біля якого працює Володи
мир Малевко, останнім часом за
вантажений лише відходами.

— Ще не так давно тонни обріз
ків йшли в металолом, —■ каже 
комсомолець, і— а тепер з них ви
готовляємо дрібні деталі.

В журналі майстра цілий спи
сок таких деталей. Ось одна з 
лих. Планка рами. Десятки тисяч 
таких треба щороку для склада
чів сівалок. Витрачався полосо- 
вий метал. А тепер вони виготов
ляються виключно з відходів.

З початку року молодіжна змі
на вже заощадила понад 40 тонн 
металу, його достатньо для того, 
щоб зробити кілька десятків сіва
лок.

Хороший внесок у заводську ко
пилку. Але верстатники па цьому 
не зупиняються. До ювілейного 
свята колектив зобов’язався зеко
номити ще 20 тонн матеріалів.

С. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 
секретар комітету комсомо
лу ковальсько-пресового це
ху заводу «Червона зірка».

м. Кіровоград.

На зиіину: катування аме
риканськими солдатами по
лоненого патріота Півдснію- 
іо В’єтнаму.

♦ото «Темпо»—АПІ>. 
(ТАРС).

ЧИМ ПАХНУТЬ І 
ЯБЛУКА? І

Ух, яка холодне роса! 
Сріблиться крапельками 
в споришевій зелені, НО
ГИ опікає нічною на
стоянкою.

Оленсендр і Юрій 
Гаерилови виросли в Ус- 
тинівці. Звичайне собі 
село. Хіба що тільки 
більше звичайного. Біга
ли хлопці по росах еліт- • 
ну і восени, але такого 
відчуття, як нині, не зме
ли.

Одного дня отримали 
листівку з райкому ком
сомолу. Олександра і | 
Юрія запрошували за
йти.

— Є, друзі, хороша 
справа, — звернулася 
до них Дарія Ілющен- 
ко. — Але перш за все, 
скажіть: чим пахнуть яб
лука?

Хлопці перезирнулися.
— Яблука? Гм-м...
Здивовані брати руши

ли додому. А коли дру
гого дня підійшли до ка
бінету Дарії Петрівни — 
там вже було багато їх 
однокласників.*

Справді добру справу 
затіяв Устинівський рай
ком комсомолу. Коли 
раніше учн* під час ка
нікул ходили вулицями 
села чи бубирів повили 
в річці, то тепер працю
ють на збиранні яблук.

<
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«Для успішної побудови соціалізму необ
хідно було здійснити культурну революцію...

Культурна революція — складний і три
валий процес. У важких умовах культурної, 
відсталості країни, гострої нестачі кваліфі
кованих 'кадрів і коштів держава створюва
ла нову систему народної освіти, яка забез
печила загальну письменність населення, 
швидке піднесення науки і культури, вихо
вання підростаючого покоління в дусі соці
алізму».

(Із Тез ЦК КПРС «50 років Великої 
Жовтневої соціалістичної революції»).

ІЛУЛИ? Відкривають!
“ — Що відкривають?

— Та ж школу нову, десятирічку.
І люди поспішали, щоб побачити ту школу 

своїми .очима.
Звичайно, сьогодні нікого не здивуєш таким по

відомленням. А тоді, в 1930 році, відкриття школи 
в Капежі було справжнім святом, бо будівництво 
ніколи мов би підсумувало десятирічну боротьбу 
з неписьменністю.

В ті далекі і незабутні роки боротьба з непись
менністю була не менш важливою, ніж боротьба 
з бандами. Часто доводилося відкладати зошит і 
братися за зброю. .

У Капежі комітет молоді було створено в 1921 
році, його очолив Никифір Ткач. Наприкінці то
го ж 1921 року було створено перший комсомоль
ський осередок на чолі з Яковом Гуслпстим.

Значна частина населення, в тому числі і мо
лодь, була малописьменною. І тільки закінчилася 
громадянська війна, створилися гуртки по ліквіда
ції неписьменності. У Капежі такими гуртками 
керували комсомольські активісти — сестри Тата- 
рови, Ніколаєв, Гуслистий та інші.

Із колишніх приватних лавок комсомольці об
ладнали клуб, де читали лекції, виступали з, бесі
дами активісти села і приїжджі агітатори. Там 
часто можна було побачити виступи художньої 
самодіяльності. Все більше молоді йшло до клу
бу і в гуртки по ліквідації неписьменності.

Колишні селянські діти, перші комсомольці Ка- 
нежа сьогодні — відомі і шановні люди. Олекса 
Юхимович Хлопепко — генерал артилерії, Іван 
Федосіновпч Плачпнда — полковник артилерії,
B. Лен, М. Ніколаєв, І. Громадський, 3. Ніколаєв,
C. Ількевич, С. Гаїна — підполковники. Я. Гуслнс- 
тий, О. Рубля та багато інших теж стали офіцера
ми Радянської Армії.

Не всі з них дожили до сьогоднішнього дня. 
Багато загинуло, боронячи Вітчизну від фашист
ських загарбників. А ті, хто й сьогодні в строю, у 
праці множать славу Батьківщини. Василь Баи- 
бароша працює шофером, Ларій Ласков — їздо
вим у колгоспі імені Свердлова, Лврам Адоньєв — 
першим секретарем райкому партії в Ровенській 
області. Перший секретар комсомольського осе
редку Канежа 67-річний Яків Григорович Гуслис
тий і зараз бере активи}' участь у громадському 
житті.

Самійло ГАЇНА, 
член ВЛКСМ з 1928 року, член КПРС 
з 1937 року, підполковник запасу.

ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

<<?
Після кількох відряджень

цювала на різних робо
тах, а зараз вона — агро
ном, Володимира Пушкаша 
призначили бригадиром 
садо-городньої бригади, а 
Петро Владов, Ніна Кон
стантинова, Олена Опря за- 

розповісти очно набувають спеціаль
ності агронома. За останні 
рони в Доброму збудували 
Будинок культури з залом 
на 400 місць, дитячі ясла, 
контору, млин, добудували 
середню школу.

Проте часто зустрічаємо 
факти, коли в багатьох 
колгоспах розраховують ли
ше на сили людей старшого 
покоління. Ось сусідній, тер- 
нівський колгосп імені XX 
з’їзду КПРС Добровеличків- 
ського району. Головою ар
тілі тут Анатолій Шараєв- 
ський — молодий, енергій
ний ватажок. З ранку до
пізна він ганяє мотоциклом 
по колгоспних нивах, турбу
ючись про громадський до
статок. Якось в степу і зу
стрівся я з ним.

—• Біда, — мовив він

Не раз доводилось бува
ти в колгоспі ім. Димитро- 
ва Вільшанського району. 
Головує тут ось вже чотир
надцять років Іван Федоро
вич Владов—досвідчений пе
дагог, розумний економіст. 
Він вміє цікаво 
про людей, їх внутрішній 
світ, , прагнення, і зовсім 
рідко звертається до циф
рових показників. Але мені 
хочеться розпочати ці но
татки саме з цифр: 100 ти
сяч і 1 мільйон. Так зросли 
грошові прибутки артілі за 
час головування Владова, а 
оплата праці багатьох кол
госпників зараз значно пе
ревищує середню зарплату 
міських робітників. В цьому 
господарстві приблизно 
двох третин усіх робіт як 
у рільництві, так і в тварин
ництві виконує молодь. 
Причому із 95 комсомоль
ців п’ятдесят мають серед
ню освіту, решта вчаться в 
вечірніх і заочних школах, 
технікумах, інститутах. Ніна 
Драндолуш, нариклад, пра-

ХЛІБ УКРАЇНИ
В дні всенародної перед

жовтневої вахти трудівники 
сіл України прагнуть за ко
роткі строки завершити зби
рання хлібів, створити запа
си кормів для тваринництва, 
а також умови для одер
жання високого врожаю в 
наступному році. Зернові 
без кукурудзи в республіці 
зібрано з 12,5 мільйона гек
тарів, що становить близько 
97 процентів до плану.

(РАТАУ).

ПО МІСЦЯХ.
ПРО ЯКІ ПИСАВ ЛЕНІН
Такі походи проводить мо

лодіжний клуб «Батьківщи
на», створений Калалчаць- 
кнм райкомом комсомолу 
на Херсонщині. Його мета — 
пропаганда Тез ЦК КПРС 
«50 років Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції». Перший маршрут Ка- 
ланчак — порт Хорли. В 
свій час вчені царської Ро
сії твердили, що Таврій
ський степ через клімат і 
недостачу ’води завжди на
лежатиме до вайбідніших.

1. Ленін у своїй праці 
«Аграрна програма соціал- 
демократії в першій росій
ській революції 1905—1907 
років» рішуче спростував ці 
помилкові висновки.

ЗЛІТ МОЛОДИХ 
ЕНЕРГОБУДІВНИКІВ 

Сибіру, Далекого Сходу 
Середньої Азії, присвячений 
50-річчю Великого Жовтня, 
иідкрився в Братську, пові
домляє кореспондент ТАРС.

Із будівництва Білібін- 
ської атомної електростан
ції на далекій Чукотці. 
Красноярської і Нурекської 
ГЕС, Сахалінської ДРЕС і 
багатьох інших будов з’їхз- 
лись в «електричну столи
цю» Сибіру молоді буді
вельники, щоб поділитися 
досвідом роботи, розповісти 
про підготовку до ювілею 
Радянської влади.

І

СВЯТО В БРИГАДІ 
ІМЕНІ В’ЄТНАМСЬКОЇ 

ГЕРОЇНІ
Московський верстатобу

дівний завод «Красный про
летарий» — колективний 
член товариства радянсько-

стомлено. — Робочих рук 
не вистачає. Молодь кінчає 
школу — і в місто.

— А що ж 'робиться в 
колгоспі, щоб хлопці і дів
чата залишались в селі? — 
запитую Шараєвського.

Голова здивувався:
— Зайдіть в будинки кол

госпників — в кожному до
статок. А молоді стає все 
менше і менше... Парадокс.

Справді, на перший по
гляд виходить парадокс: ко
лись колгоспники заробля
ли по 20—ЗО карбованців 
щомісяця — і молодь пра
цювала в селі, тепер оплата 
праці збільшилась у чоти
ри, а то й п’ять разів, а ба
гато хлопців і дівчат виїжд
жає у міста. І причиною тут, 
мабуть, вже не економічні 
умови. Навіть ті, 
дився незадовго 
добре пам’ятають 
ли в селі хлопці 
залишали школи,
чивши й семирічки. З таким 
багажем знань знайти своє 
місце, утвердитись у місті 
було важко. І вони вступа
ли до колгоспу. Зовсім інша 
спрааа тепер: більшість 
сільських юнаків і юнок за
кінчують десятирічки. Коло 
їх інтересів виходить дале
ко за околиці села, звичка 
постійно збагачувати себе 
знаннями — стає рисою ха
рактеру. Ось тут і виникає 
у молоді почуття незадово
лення: справжнього вогни
ща культури в Терновому

хто наро
де війни, 
роки, ко- 
й дівчата 
не закін-

Вже кілька днів, як Володя Кукушкік 
не. знає спокою. Вія жадібно чекає вечо
ра, пробує кілька разів заспути, але це 
йому не вдається, береться награвати 
якусь мелодію, але вона розсипається 
фальшивими звуками, а сонце, немов на
вмисно, повільно вигойдується в чарів
ному купол' неба.

Врешті він спускається до Дніпра, сідає 
на своє улюблене місце і починає чека
ти поки Славутич повечеряє з дочками 
срібним лататтям і скибкою запашної 
дині місяця. Володя знає, що на воді 
заходять веселкові кола це виплива
тимуть русалки в голубих платтях, щед
ро заквітчаних світлячками.

Але кола будуть холодні й повільні, а 
самі русалки безмовні, і Дніпро скаже: 
«Подаруй їм мову, синочку. Та таку, 
щоб переливалася гарною піснею, а ко
ла кресали іскрами жагучого танцю».

І Володя іде крізь ніч, вбирає очима 
фейєрверк вогнів і раптом відчуває ра
дість, ніби хтось його розбудив і обда- 
рував гарним співом. Він поспішає в Бу* 
динок культури, сідає за стареньке фор* 
тепіано, і пальці обережно пробують во
гонь клавішів:

...Завтра знов зашумиш ти мені, 
Бризнеш хвилею в ріднім краю, 
З вітром будеш співати пісні 
Про щасливую юність мою.
Спи, Кремгес, я твій сон бережу...

€

в’єтнамської дружби. В 
травні 1963 року комсомоль
сько-молодіжній бригаді ко
муністичної праці, яку очо
лює В. А. Чугунов, було 
присвоєно ім’я в’єтнамської 
героїні Чан Тхі Ван. З того 
часу вона стала членом цієї 
бригади. І ось уже три роки 
робітники виконують змінну 
норму за патріотку в’єтнам
ського народу.

На урочистому мітингу 
автор В. А. Соніп передав 
свою роботу — скульптур
ний портрет Чан Тхі Ван 
колективу бригади.

(ТАРС).
ТОРТИ — ДО СТОЛУколгоспників

ТЕРНОПІЛЬ. (РАТАУ). В 
магазинах села Пробіжна 
Чортківського району з’явив
ся багатий асортимент хлі
бобулочних і кондитерських 
виробів. Це став до ладу 
великий механізований хлі
бозавод з двома конвейєр* 
ними печами та кондитер
ським цехом.

МОЛОДШИЙ БРАТ 
ДОНБАСУ

Новин вугільний район 
Західний Донбас з’явився 
на карті України не дуже 
давно. Всього чотири роки 
тому тут пішло вугілля з 
першої шахти «Західнодон- 
баська» № І. А тепер його 
видають ще дві потужні

нема, гуртки художньої са
модіяльності не працюють, 
та й благоустроєм села ма
ло хто займається. Можли
во, саме тому й виїжджа
ють після закінчення школи 
з села — хто продовжувати 
навчання, хто в пошуках 
свого місця в житті.

Особливо зростають сим
патії сільських юнаків і дів
чат до міста зараз, коли на 
заводах і підприємствах ро
бітники переходять на п’я
тиденний робочий тиждень 
з двома вихідними днями. 
Яка ж перевага повинна бу
ти в селі, щоб утримати мо
лодь у рідному колгоспі? 
Адже не секрет, що пра
цівникам ферм в окремих 
колгоспах доводиться тру
дитись по 10—12 годин що
денно. Таке ж становище 
було кілька років тому і в 
колгоспі «Правда» Знам’ян- 
ського району. Спеціалісти 
цього господарства про
аналізували, що при пра
вильній організації праці, 
механізації ферм і доярки 
зможуть працювати у дві 
зміни. Зараз робочий день 

ферм анітрохи 
ніж у робітни- 
вже третій рік 
ДВІ - ’ ’ -
не

50.

працівників 
не довший, 
ків. Доярки 
працюють у 
слуговують 
корів, а по 
минули ті часи, 
лодь ледь не силком дово
дилось тягнути на ферму. 
Тепер самі йдуть. Навіть з 
міст приїздять і стають тва-

зміни і об- 
по 14—16 
В колгоспі 
коли мо-

Фото А-. ЗАПАРИ.

шахти — «Тернівська» 
«Західнодонбаська» № 2.

Поблизу діючих вугільних 
підприємств здійнялися У 
височінь велетенські сталеві 
копри дев’яти споруджува
них шахт. Дві з них стануть 
до ряду найбільших в краї
ні. потужність кожної ста
новитиме 2 мільйони 400 ти
сяч тонн палива на рік.

На фото: первенець
Західного Донбасу — шахта 
«Західнодонбаська» № і- 
На її копрі майорить чер
вона зірка — символ вели 
ких трудових успіхів гірии-

ринниками. Працювала в і 
місті і Люда Плющ, а коли | 
довідалась про двозмінну : 
роботу на фермі, поверну- і 
лась у село. Зараз труди- і 
ться дояркою. І не скаржи- і 
ться, бо заробіток добрий 
(100—150 карбованців) і час < 
для відпочинку та навчання 
є. На фермі створено хор і 
доярок, яким керує досвід
чений культпрацівник Про- 
кіп Петрович Дубина. На 
районному огляді худож
ньої самодіяльності хор 
дмитрівських дівчат зайняв 
провідне місце.

Дерзання перетворень у 
дмитрівців теж народилось 
не відразу, але керівники 
артілі, парторганізація вчас
но відчули подих свіжого 
вітру. Розуміли, що справа 
не тільки в заробітку, а і в 
тому, як повниться її духов
ний світ, в яких обставинах 
живе.

Де пам’ятають цю істину, там 
не скаржаться на нехватку мо
лодих рук. в селі Комншувато- 
му Новоукраїнського району 
жіХтКЛаД’ молоді колгоспники 
ж11'вуІ в типових багатокімнат
них будинках, в яких є і газ, і 
"»нове опалення, а на вули
цях Клумби, КВІТНИКИ, тро- 
та ївсчері хлопці й дівча- 
п^/ ішають до світлого й 
де І Л°|ГО Палацу культури, 
чн-. І співакн- ' танцюристи, I 
’*'1*° «««Уть показати свій 

е;ІЛ*гнуться вон" до знань, 
Гп?ІТЛ,а’ Як Проліски до сонци 
^ Р зквітають в рідному 
В ньому азавждп залишаються

І Ще на одну, здається, 
важливу деталь хотілось би 
звернути увагу. Ми часто

говоримо і пишемо про мо
ральне заохочення молодих 
хліборобів. Але іноді непра
вильно використовуємо за
охочення і шкодимо загаль
ній справі. Наведу приклад.

Протягом кількох днів 
мені довелось побувати у 
відрядженні в одному з 
колгоспів Онуфріївського 
району. В господарстві три 

землі яких по сво- 
зовсім різні. Роз- 

з агрономом ар-

бригади, 
їй якості 
мовляю 
тілі:

— Які зобов'язання кож
ної з бригад по вирощу-' 
ванню кукурудзи?

— 35 центнерів з гектара.
— У всіх бригадах одна

кові?
— Так.
Ось і виходить, що одна 

бригада стане переможцем 
завдяки природній щедрос
ті землі, а інша 
жатись 
праці і 
більше. ___ ____ __ .
безумовно, не дасть пози
тивного результату, молоді 
колгоспники збайдужіють 
до нього, і, природно, не 
зрозуміють високого по
кликання хлібороба-творця.

•••В цих нотатках хотілось 
висловити деякі думки з 
приводу так званих «пара
доксів зростання».

Цікаво, яка думка тих, 
хт°, як і Анатолій Шараєв- 
ський, скаржиться на не- 
хватку молодих робочих 
Рук? | вони говорять: «Па
радокс»? В. ПЕТРЕНКО.

відстаючою, 
знань 
Таке

буде вва- 
хоч 

вкладено 
змагання,
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Спочатку мелодія тупцюється на міс
ці, а потім гарячими руками розриває 
холодне коло, дніпровською хвилею 
рюпає в серце. Володя чує, як пісню 
п^оплюють дівочі голоси і повільно ви
водять на верховику. Він оглядається і 
з подивом помічає біля себе дніпровсь
ких русалок. Тільки ні. Це ж учасники 
дитячого сектора міськбудинку культури 
Валя .каховська, Люда Тихо’ненко, Ва
ля Зачншнгриєва...

— Падоньку ти мій! — вигукує на
ступного вечора Славутич. — Та ти ж 
зовсім зачарував моїх дніпрянок. Сьо
годні їх ще більше прийде до тебе.
«Дяіпрянка», «Дніпряночка*. «Яку гар

ну назву придумав старий. Якби вдалось 
організувати вокально-танцювальний ан
самбль!» — думає Володя. Він сідає за 
стіл, бере чистий аркуш паперу і на ньо
му оживає майбутня сцена. Ось тут бу
дуть стояти верби, а тут протікатиме річ
ка, а в траві жеврітимуть ромашки. Він 
кличе художника...

А дівчата стають півколом. Спочатку 
від веснянки дихає холодком, а потім 
приходить невимушеність, і сцена почи
нає оживати.

«Але ж костюми... Як передати від
чуття без відповідного одягу? Де ного 
дістати, коли ми — всього-на-всього ди
тячий сектор художньої самодіяльності? 
Треба спочатку завоювати любов і авто
ритет, а потім уже думати про костю
ми», — народжується висновок.

Перші виступи приносять успіх серед 
мешканців міста, ансамбль запрошують 
в Дніпропетровську телестудію.

У цікавого ансамбля з’являються свої

шефи, вони допомагають придбати кос-< 
тюми, забезпечують транспортом.

Дівчатам потрібний загальний му
зичний розвиток, — каже Володя старос
ті Валі Сидненко. — Я думаю запросити 
викладачів з музшколи, працівників Бу
динку культури, аби прочитали для вас 
ряд цікавих лекцій.

Якось під час перебування в Кремге- 
сі делегації французької молоді у Ку- 
ку шкіна виникла ідея здійснити поста
новку танцю «Дівчина із Парижа». Він 
уважно приглядається до дівчат, прово
дить пробні репетиції, аби відібрати по
трібних кандидатур. І ось починається 
генеральна репетиція.

Сіра, безлюдна вулиця вечірнього 
Парижа. Десь чути легку музику. Сто
ять у вітринах манекени. Йде тротуаром 
бідна дівчипа-швея. її сумна пісня гово
рить про тяжке, злиденне життя, про те, 
що її шитво нікому не потрібне.

Як же дивується парижанка, коли ви
являє, що манекени одягнені у вбрання, 
пошите її молодими руками! Змінюється 
ритм пісні, і дівчина, дочекавшись коха
ного, йде набережною Сени....

Володя Кукушкін більше всього дбає 
про народний, національний колорит ан
самблю.

... Пройшло кілька років, а Володя Ку
кушкін не знає спокою. Він жадібно че
кає вечора. Знову спускається до Дніп
ра, сідає на своє улюблене місце, вигля
дає русалок, доки вони повечеряють. 
Ось вони появляються в голубих плат
тях, шаленіють на воді веселкові кола, 
здіймається над простором пісня про 
рідний Кремгес, Дніпро вдячно хлюпає 
хвилями. А там, на сцені, чарують лю
дей шістнадцять звичайних дівчат і за
хлинається від оплесків зал.

М. СОЛОДИ ЕН КО, 
власкор «Молодого комунара».

м. Кремгес.

Ю. МОТОРНИЙ

<

(Продовження. Поча
ток в газетах за 16, 21, 
23, 26 липня та 9, 11, 13, 
16 і 18 серпня).

При виконанні завдан
ня підпільного райкому 
комсомолу потрапила до 
рук порога й Надя Галя- 
ницька. Шість днів і но
чей її мучили, добиваю
чись даних про інших 
підпільників. Вона не 
сказала ні слова. Німці 
розстріляли не тільки 
Надю, а й її матір та 
трьох братів і спалили 
їх будинок.

Після арешту п’ятьох 
підпільників на квартирі 
Одарки Захарівни німці 
схопили й її саму. Бабу
ся Каті Дяченко вела се
бе на допитах не гірше 
молодих підпільників. Во
на мужньо витримала

Комітету ЛКСМ Ук
раїни за славні бойо
ві діла. Чи ще потріб
не яке-небудь крас
номовніше свідчен
ня?

«КЛОПОЧУ
ПРО ПРИСВОЄННЯ 

ЗВАННЯ ГЕРОЯ»

19 лютого 1943 ро
ку Тимофій Амвросі- 
йович Строкач, на
чальник Українського 
штабу партизансько
го руху, підписав 
«Нагородний лист». 
У ньому говорилося:

«Балицький до вій
ни був помічником 
секретаря Чернігів
ського обкому пар
тії. У партизансько
му загоні Балицький 
виявив свої організа

торські і вольові якості, 
був прикладом самовід
даності, сміливості і геро
їзму для бійців. В груд
ні 1941 року тов. Ба
лицький з двома бійця
ми перебив охорону 
трьох складів з боєпри
пасами і зброєю за чо
тири кілометри від стан
ції Мена і висадив у по
вітря ці склади. Згодом 
він знищив двадцяти- 
чотирьохметровий міст, 
обеззброївши тринад
цять поліцейських. Осо
бисто Балицький відбив 
у поліцаїв села Тур’є 
станковий кулемет «Мак
сим», а в селі Саметуги 
Холменського району 
взяв у полон двох кара
телів з ручним кулеме
том.

Бійці Романов і Полі

вів і затримано рух по
їздів на цих ділянках на 
вісім днів.

1. 6-го червня 1942 ро
ку між станціями Злин
ка — Закопиття група 
Балицького замінувала 
залізницю. На мінах був 
підірваний ешелон про
тивника в складі 44-х 
цистерн з авіаційним 
бензином, знищений та
кож вагон з охороною, в 
якому було 16 німець
ких солдатів.

2. 22-го серпня між 
Військовим городком і 
станцією Закопиття пу
щений під укіс ешелон з 
живою силою і боєпри
пасами. Знищено близь
ко двохсот солдатів і 
офіцерів і сім вагонів.

3. 23-го серпня між 
Військовим городком і 
виселком Красний уго- 
лок на Брянській заліз
ниці пущений під укіс 
ешелон з будівельними 
матеріалами.

4. 27-го серпня під
станцією Закопиття пу
щений під укіс ешелон з 
середнім і старшим 
складом німецьких
льотних і танкових час
тин. Поїзд йшов у на
прямку Брянська. Вбито 
понад дві сотні солдатів 
і офіцерів, багато пора
нено. Вбито одного ге
нерала й одного полков
ника.

5. 12-го вересня в ра
йоні Чернігова пущений 
під укіс ешелон з вій
ськом і боєприпасами. 
Вбито і поранено близь
ко двохсот солдатів і 
офіцерів.

6. 13-го вересня біля 
станції Зяблівка в райо
ні Бахмача пущений під 
укіс ешелон з вугіллям і 
пальним.

7. 17-го вересня міні 
станціями Добруш і Ко
сою Брянської залізниці 
пущений під укіс ешелон 
з військово-будівельни
ми матеріалами.

У Сполучених Штатах вийшла книга з пре
тензійною назвою: «Правда — наша зброя».

її автор, колишній заступник державного 
секретаря Едвард Барріетт, крім усього іншо
го, описує таку ситуацію. Уявимо собі, гово
рить він, що в одній з країн західного світу 
складається невигідне для Сполучених Штатів 
політичне становище. На які дії в такому ви
падку піде американський уряд і пропаган
дистський апарат? Яких заходів вони вживуть?

Спершу, відповідає Барріетт, вони тнхо за
пропонують місцевому урядові навести поря
док у себе дома, погрожуючи відмовою в аме
риканській допомозі. Але це буде зроблено 
в суворій таємниці. Уряду будуть представле
ні послуги радників для армії І технічних де
партаментів. і почнеться спільна стрппня «кам
панії переконання». Звичайно, створиться ке
рівний комітет. Співробітничати з комітетом 
будуть і «радники» з Інформаційного агент
ства США (ЮСІА). Країну Наводнять релігій
ні брошури і плакати, які викривають пороки 
комунізму І звеличують спільні дії вільних на
родів. На екранах підуть спеціальні фільми, 
що розповідають про те, які «страхіття» від
буваються в державах, захоплених комуніста
ми. «Голос Америки» стане ще голоснішим...

Це досить живописний виклад «захисних» 
заходів Інформаційного агентства США дає 
наочне уявлення про те, до чого спрямована 
діяльність головного штабу державного пропа
гандистського апарату США.

ЮСІА, цей першочерговий стратегічний

недалеко від Білого дому. Воно було створено 
в серпні 1953 року спеціальним рішенпям кон
гресу і стало синонімом брехні та ідеологіч
них диверсій.

Безшумні двері шестиповерхового приміщен
ня на Пенсильванія-Авеню кожного ранку про
пускають більше 3 тисяч працівників централь
ного апарату ЮСІА. Однак, штат агентства 
значно більший. Основна маса співробітників 
працює за межами США. В 105 країнах є сьо
годні відділення ЮСІА. І називаються вони 
ЮСІС («Юнайтед Стейтс інформейшн сервіс»). 
Близько 7 тисяч їх співробітників вербуються, 
як правило, на місці, і послуги їх щедро 
оплачуються.

Головний штаб «психологічної шТіни» ніколи 
не почував себе обмеженим в коштах. Бюджет 
агентства постійно збільшується. В 1983—1964 
фінансовому році він становив 1-Ю мільйонів 
доларів, а в 1954—05 році — уже 154 мільйони.

На що 1 куди конкретно 
йдуть ці долари? Ними оп
лачується вся пропагандист
ська машина ідеологічних 
диверсантів, згрупованих в 
чотири основних служби: 
преси і публікації, кіно, ра
діомовлення, телебачення.

Служба преси і публіка
цій ЮСІА відає виданням 
друкованого та ілюстратив
ного матеріалу, який поши
рюється по світу. її видан
ня — журнали «Америка» 
російською і польською мо
вами, «Аль Хайат фі Аме
рика» арабською мовою 1 
«Проблеми комунізму» анг

лійською та іспанською мовами готуються до 
друку безпосередньо у Вашінгтоні. Ці дорогі, 
яскраво оформлені журнали продаються знач
но нижче собівартості. Так, наприклад, випуск 
кожного екземпляра журналу «Америка» на 
російській мові обходиться ЮСІА (за даними 
1960 року) в 1 долар 40 центів, тоді як про
дажна ціна його — 55 центів.

Особливу любов американські пропагандисти 
виявляють до брошур з політичними карика
турами. Такі брошури пачками завозяться, на
приклад, у звичайні продовольчі магазини, де 
кожний бажаючий може взяти їх безплатно.

Американські спеціалісти «психологічної вій
ни» не перестають підкреслювати велику «до
хідливість» кінопропаганди до масового гля
дача. «...Радіо і кінофільми особливо успішно 
використовуються в тих випадках, коли необ
хідно звернутися до менш освіченої частини 
масової аудиторії», — пише у своїй книзі 
«Війна і розум людей» Ф. Данн. За офіційни
ми даними, з 1942 по 1962 рік американською 
інформаційною службою було відібрано для 
показу за рубежем більше 50 тисяч кіпосюже- 
тів, у тому числі багато немов би докумен
тальних і хронікальних фільмів, які насправді 
е пропагандистськими фальшивками.

Влітку 1965 року всю західну пресу обійшов 
скандальний випадок з однією Із зйомочннх 
груп ЮСІА. Ця група знімала немов би 
«реалістичний» фільм про успіхи армії пів- 
деннов’єтнамських маріонеток І їх американ
ських «радників» у боротьбі з патріотами Пів
денного В’єтнаму. Автори фільму запевняли, 
що всі зйомки — натуральні і тому абсолют
но достовірні. Фільм був уже широко роз
рекламований, коли з’ясувалося, що насправді 
він знімався з участю... підставних акторів! 
На екрані вони хоробро атакували джунглі, в 
яких не було жодного противника, на всю по
тужність «воювала» піротехніка.

Любимою темою фільмів, які випускає Ін
формаційне агентство 52 мовами, є «мета між
народного комунізму», «американська допомо
га країнам, які мають в цьому потребу», «по
зитивна якість американського способу життя» 
і т. д.

До служби кіно тісно примикає і служба те
лебачення ЮСІА. Вона щорічно направляє, 
підготовляє і відсилає за рубіж сотні пропа
гандистських телефільмів і спеціальних теле
візійних програм для демонстрування по міс
цевій телевізійній сітці.

Правда, поки що можливості телебачення 
обмежені. Телевізори є далеко не в кожному 
будинку. І туди, де їх мало чи зовсім немає, 
Інформаційне агентство США шле додаткову 
кількість друкованої, радіо- і кінопропаганди.

Цілком закономірно, що свої пропагандист
ські книги, журнали, кінофільми і телепрогра
ми Інформаційному агентству вдається поши
рювати не скрізь. Перш за все для них закри
то шлях в Радянський Союз і соціалістичні 
країни. В таких умовах у стратегів «психоло
гічної війни» залишається лише один спосіб 
для проникнення через наші коодони — радіо.

«Радіо, — пишуть в своєму «Підручнику про
паганди» Л. Хартср і Д. Саллівав, — можна 
порівняти з нахабним агентом по збуту това
рів, який прагне просунути ногу в двері, щоб 
ЇТ не закрили».

Роль такого «нахабного агента» в системі 
Інформаційного агентства США виконує «Го
лос Америки» — один з головних інструментів 
підривної радіопропагандн, звернений в першу 
чергу проти Радянського Союзу, табору миру 
і соціалізму. Та про це — в наступний раз.

С. ГОЛЯКОВ.

(Далі буде).

загону від ЦК ЛКСМУ» 
загону імені Сталіна, що ним

К Ш і** ’’"’Ж
«як... ■> ♦ '■

....................... .. ...... .
«Найкращій комсомольській організації партизанського 
прапор з таким написом одержала комсомолів : 
командував Г. В. Балицький.

дикі знущання, але во
рог не взнав нічого. Ба
чачи, що з цієї людини 
нічого не візьмеш, нім
ці розстріляли її на 
двадцятий день після 
арешту.

Так загинули герої 
Холменського підпіл л я. 
Та земля чернігівська да
ла на їх місце сотні й ти
сячі борців проти нена
висного ворога...

Комсомольська органі
зація Чернігівського 
з’єднання на третьому 
році війни нараховувала 
кілька сот чоловік. Одні 

^3 них пішли партизанити 
вже перебуваючи в ря
дах ВЛКСМ, інші вступи
ли до лав комсомолу 
там, у таборі, в перерві 
між боями. Але всі гро
мили ворога однаково 
мужньо і вміло. Сказано 
це не для красного слів
ця. Погляньте на вміще
не тут фото. Зроблене 
воно в загоні імені Ста
ліна в 1943 році, коли 
комсомольська організа
ція загону одержала 
прапор Центрального

щук, повернувшись у за
гін, сказали партизанам: 
«Якщо Балицький нака
же нам стрибнути в па
лаючий танк, ми неод
мінно це зробимо. Так, 
напевне, вчинить кожен, 
хто хоча б раз побував 
у бою з ним поруч».

Це було початком за
родження великого авто
ритету товариша Ба
лицького, який зумів не 
лише особисто громити 
ворога, а й вдихнути то
варишам сильну волю і 
презирство до ворога. 
За його ініціативою в 
загоні була створена 
група підривників.
Командиром призначе
ний Балицький, який був 
винятково сміливою лю
диною, готовою вмерти 
заради нашої перемоги.

Група пустила під укіс 
в 1942 році 11 військо
вих ешелонів в районах 
залізниць Чернігова, 
Бахмача, Брянська. Під 
час цих катастроф було 
знищено 12 паровозів, 
125 пасажирських і то
варних вагонів, півтори 
тисячі солдатів та офіце-

Григорій Васильович Ба
лицький. Фото 1943 року.
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СІМФЕРОПОЛЬ (телефоном).
Обидві команди в першому тай

мі мали рівні можливості відкрити 
рахунок. Гострі моменти виникали 
біля обох воріт, хоч ВЗЯТТЯМ їх не 
завершувались.

Другий тайм при допомозі воро
таря кіровоградців Вебера став 
Щасливим для «ТаврІЇ». Глухоедов 
Пройшов через усе поле і метрів з 
тридцяти послав м’яч у нижній кут 
воріт. А ще через 0 хвилин гості 
знову почали з центру поля. Ком
бінація Данилов—Зубков—Климов 
Завершилася другим голом.

Зараз турнірна таблиця має та
кий вигляд:

СКА (К) 
«Мета

27

лург» (3) 28
«Дніпро» 27
СКА (Л) 27
«Зірка» 27
«Карпати» 27
«Локомо

тив» (В) 27
• Молдова» 27
«Металіст» 20
•Труд» 27
• Мета

лург» (Т) 27
«Шинник» 27
«Сокіл» 27
«Авангард» 27
СКА (О) 27
«Волга» (Г) 27
«Судно

будівник» 27

В II П М О

16 0 6 34-20 30

12 її 6 33-17 35
ІЗ 9 б 35-23 35
11 12 4 31-18 34
13 6 8 34-25 32
13 6 8 33-24 32

и 8 8 38—32 зо
8 12 7 13-12 28

11 5 16 27-19 27
10 7 10 29-24 27

7 12 8 21-23 26
11 4 12 24-28 26
8 8 11 29-27 21
7 10 10 10—22 24
0 12 9 17—28 24
б 13 9 14-19 23

3 16 8 14-24 22

Б
h

З®
в

«Локомо-
тив» (К) 27 7 8 12 25-37 22

«Таврія» 27 7 0 14 31—47 20
«Волга» (К) 27 3 7 17 13-41 13

Хроніка інших
баталій ;
У середу 23 серпня відбулось сім 

матчів чемпіонату СРСР з футбола. 
Ташкентський «Пахтакор» зіграв з 
донецьким «Шахтарем» внічию — 
1 = 1.

Другу перемогу підряд здооув 
«Кайрат», який виграв у СК/\ (Рос» 
тов-на-Дону) — 3:2.

Перемогою футболістів «Нафто
вика» закінчилась IX зустріч з де
бютантом вищої ліги — луганською 
«Зорею» — 3:1.

Московські автозаводи!, висту
паючи далеко не кращим складом, 
завдали поразки ленінградському 
«Зеніту» — 1:0.

Одеський «Чорноморець» взяв ре
ванш за поразку в першому колі у 
динамівців Тбілісі — 2:0.

Чемпіони країни — динамівні 
Києва виграли у кутаїського «Тор
педо» — 2:0.

В МІСТІ НА НЕВІ
ІЦе свіжі враження під перебування п Ленінграді, де проходи

ла X ювілейна спартакіада школярів. Вона стала не лише Ск
ладом юних спортивних талантів, але й символом дружби пщф- 
лпрів країни, місцем зустрічей, екскурсій в школи, ви під
приємства, походів по місцях революційної І бойової слали.

Мені, як судді з ручного м’яча, найбільше зянвм’яталнсі, 
змагання з цього виду спорту. Цікавим був поєдинок азербайд
жанських І грузинських спортсменок. Одинадцятий м’яч, яки(ч 
закинули у ворота грузинських учениць, став для дівчаток d 
Азербайджана вирішальним. Болільники влаштували їм Овацію. 0 
темпераментні земляки влаштували навіть на зеленому полі 
танці.

Українські спортсменки, в команду яких входили дівчата « 
Києва, Кривого Рогу і Запоріжжя, теж показали гарний клас" 
Хорошу гру.

Багато дечого корисного я запозичив у визначних майстрів 
ручного м'яча — тренерів шкільних команд. Цс мені стане ІІ 
пригоді під час роботи із спортсменками Олександрійсько^ 
ДСШ, де я треную дівчат з ручного м’яча.

Г. ТАЦЬКИЙ, 
суддя всесоюзної категорії.

ГАЛЕРЕЇ
Серед творів, що недавно 

поповнили Кіровоградську 
картинну галерею, є багато 
робіт, присвячених життю 
молоді. Особливо велику 
увагу молоді приділили ук
раїнські графіки. В їх ро
ботах постають мужні об
личчя захисників Вітчизни, 
передається чіткий пульс 
трудових буднів, оспівується 
иочутгя першого кохання.

...Тяжкі дні війни. Воро
жій навалі гітлерівців про
тистоїть невелика група ра
дянських артилеристів. «Во
гонь!» — гукає командир. 
Його рішуче обличчя спов
нене ненависті і зневаги до 
ворогів. Таким зобразив Ге
роя Радянського Союзу 
Петра 'Говаревського худож
ник 3. Шац.

Вже стало традицією, що 
однією з перших на новобу
довах з’являється молодь. 
Серію робіт, присвячену мо
лодим будівникам Кремен
чуцької """ 
дожник 
смаглі від сонця й вітру, рі
шучі і завзяті — такими по
стають перед нами ті, хто 
перекривав Дніпро.

Б роботах українських 
графіків глядачі зустрінуть
ся з цікавим твором І. Со
болевої «Гуцулка-кераміст- 
иа», з юнаком, що поєднує 
працю з навчанням (Б. Гінц- 

| бург «Заочник»), з лагід- 
п пою посмішкою- Галочкн 
В (В. Якх-бнч «Галочка»).

Б. «УМАНСЬКИЙ.

ГЕС, виконав ху- 
А. Луценко. За-

ЩУКА
ЛЮБИТЬ
ЗОЛОТО

ХЕРСОН. (РАТАУ). 
незвичайний випадом розпо
віла сьогодні своїм читачам 
обласна газета «Наддніп
рянська правда». Електро
зварник Снігурівського ре- 
мовтио-механічного заводу 
Вячеслав Александров, що 
проводить у Херсоні від
пустку, виїхав з сім’єю ча 
Дніпро. Висадивши дружи
ну і дочку па березі однієї 
я приток, він вирішив пори
балити з спінінгом. Тільки 
встиг від’їхати від берега І 
закинути блешню, як з бе
рега почувся схвильований 
арик. Це дочка 
якій мати дала 
свій золотий __
впустила Його у воду. Вя
чеслав став швидко вибира
ти блешню, щоб повернути
ся на берег. В цю мать во
на натяілася — на гачок 
попала 3-кілограмова щука. 
Іншого разу такий улов 
нрниіс би радість, але в цей 
день вона була затьмарена 
втратою 
на, що 
йшли.

Я« же 
ДІЛИ ВСІ 
розчинивши рибу, дружина 
Вячеслава Лариса витягла 
я П шлунка власного го
динника. Ненажерлива щу
ка встигла підхопити годин
ника, що його впустила доч
ка, і тут же попалась на 
блешню, закинуту батьком. 
Справді незвичайне щастя 
для рибалки і взірцева кара 
хижакові.

15 ЕЗАБАРОМ на книжкових полицях 
з’явиться новий твір нашого зем- 

ляка-письмеиника Юрія Мокріева. Дони
ні все, що дарував читачеві Юрім Олек
сійович, читалося з захопленням. Мова 
річ не менш приваблива. Особливо для 
вас, кіровоградців. Адже вустами голов
ного героя твору говорить комсомолець 
Володимир Магар, секретар волосного 
осередку ЛКСМУ, одного з перших осе
редків на Єлисаветградщнні.

Твір не називає всіх дат, знаменних 
для життя героя книги. Тож зарадимо 
цьому ми.

Прототип героя майбутньої повісті,

З НАШОГО КРАЮ

НАРОДИВСЯ 
в Калниболоті

ПРИГОДА

Галинка, 
потримати 
годинник,

золотого юдіїнни- 
8ого так і не зни-

здивувалися і зра- 
члеии сім’ї, коли,

Володимир Герасимович Магар, наро
дився 5 липня 1900 року в селі Калпи- 
болої, Новоархапгельського району в сі
м’ї безземельного і безкінного селянина.

Зустрінемо ми в книзі опис звичайної 
хатини край села, хатини, яка зазнала 
злиднів, сліз і сухого батьківського каш-. 
лю, одержаного в нагороду за роботу 
па панській економії. Дванадцять годин 
на добу не просихала сіль на цупкій 
батьковій сорочці. Двадцять чотири рази 
за дванадцять годин загорялося в серці 
бажання плюнути на пана з його пане
нятами, плюнути горючою ненавистю, 
яка б випурхнула з-під стріхи червоним 
півнем і пішла б гуляти по економії, аж 
доки не зотліли б на священній землі 
прадідівській сліди пекороновапого укра
їнського магната.

Врешті-решт нікчемний заробіток вн- 
гнав-таки Герасима Магара аж в Одесу. 
Знайшовши собі постійне місце вантаж
ника в порту, батько викликає туди ж і 
В0Л9Д10.

...Коли тобі лише п’ятнадцять, світ 
уявляється нескінченною казкою, яка 
продовжується в кожному незнайомому 
доти ’ селі, у незвичному для ока крає
виді міста.

Володя з захопленням розповідає про 
нечасті відвідини церковно-парафіяль
ної школи, а батькові видаться власні

стоптані чоботи, чоботи, які він ще по
заминулої осені викинув на горище; і 
це в них син бігав у заметіль по науку 
(а там же і латку вже нікуди було по
класти!).

Батько здивовано вслухається в сино
ву думку, котра снується з простих, на 
диво, слів, зачудовано сприймає сипові 
інтонації, в яких виразно видно Гераси
мович односельчан І точнісінько ті ж 
улюблені примовки і приспівки. «Ти ба, 
ще й артиста свого матиму», — відда
вався ялинові мрій старий Герасим, 
вслуховуючись у гарячі рядки «Кобза
ря», які напрочуд вразливо читав син. 
(Вірші Шевченка вивчив Володя від ма
тері, неписьменної селянки, яка знала 
напам’ять весь «Кобзар»).

Не витерпівши знущань від хазяїв і 
п’яних гостей трактира Балашова, де 
батько влаштував Володю мити підло
гу, юнак стає кочегаром пароплава «Сал- 
гир». Чорноморський флот став справж
ньою революційною школою для 
хлопця. Рядовим кулеметником червоно- 
гвардійського, а згодом партизанського 
загонів, сімнадцятирічний Магар ганя
ється зі своїми побратимами по рево
люції за численними бандами «батьків- 
отаманів». З 1919 року — дійсна військо
ва служба на міноносці «Орфей». Вступ 
до комсомолу. Художня самодіяльність.

Перші радощі перших виступів перед 
глядачами.

1923 рік. Рідпий Калниболот. Демобі
лізований червонофлотець Володимир 
Магар стає душею бідняцької і середня
цької молоді села. І коли постало питан
ня, кого обрати секретарем волосного 
осередку ЛКСМУ, молодь одноголосно 
назвала ім’я Магара. По суті, це був 
один з перших у Єлнсаветградському 
повіїі волосних.осередків.

Крізь постріли куркульських обрізів 
рвалася до червоного сонця комсомолія. 
Ворог зривав хлібоздачу, — каесемівці 
довідувались про потаємні схрони, і хліб 
головуючій Росії вирушав по курних до
рогах Новоархангсльщини.

Магар став ініціатором створення у 
Калниболоті першого драматичного 
гуртка. Вперше він здійснив для одно
сельчан постановку п’єси І. Тобілевича 
«Наймичка». .П’єса мала йечуваний ус
піх. До гуртка пішла молодь. Самоді
яльний колектив запрошують до себе 
навколишні волості і повіти. А на ок
ружному огляді художньої самодіяль
ності за спектакль І. Тогобочпого «Борці 
за мрії» гурток Володимира Магара ви
знано одним з кращих.

На базі колективу створюється перший 
Первомайсі-кий пересувний робітничо-се
лянський театр. Ось як засвідчує цей 
факт місцева газета:

«Довгий час округова інспектура по
літосвіти намагалася утворити робітни
чо-селянський театр. Нарешті, на остан
ньому округовому з’їзді Рад винесено 
постанову про утворення такого театру.

Виконувати то постанову інспектура 
взялась зп допомогою різних установ. 
Притягнено було колектив українських 
артистів під орудою В. Магара задля ут
ворення цього театру...».

Пішки, на підводах, з нехитрим теат
ральним обладнанням на плечах, пере
сувався новостворсннй театр дорогами 
сучасних Кіровоградщинм і Миколаївці»- 
ни. «Ми виходили на сцену, крізь щіли
ни якої завіював холодний вітер, та пас 
зігрівав... ні з чим не порівняний вогонь 
натхненн-я», — так пізніше згадує сам 
В. Магар.

Так на очах

Майстер спорту з важкої атлетики В. малохатько на 
тренуванні. Фото М. ЧЕРКАЄБА.

РЕПЕТИЦІЯ
Мехіко, (ТАРС). Оргкомітет затвердив розклад на

ступної тут 14 — 29 жовтня передолімпійської репети
ції, в якій виявили бажання взяти участь 1700 послам* 
ціа 35 країн. Церемонія відкриття І закриття великих 
міжнародних змагань сезону відбудеться на головному 
стадіоні. .>*

JLJ
тавщинн. (К). 21.00 — О. Воло-, 
дін — «Старша сестра». Спек
такль Московського театру «Су
часник». (М).

КОММУНАР» •“

орт» Кировогредсксгв 

обком» ЛКСМУ,
м. Кіровоград, шуп. Лунвчврсьиого, 36. 

Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35. відділів — 45*36.

своїх односельчан, земля
ків народжувався тала
новитий актор і режисер 
комсомольського віку, 
майбутній (1960) народ
ний артист СРСР.

В. ЧАБАНЕНКО, 
керівник лектор
ської групи обко
му ЛКСМУ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 26 серпня. Пер
ша програма. 12.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 12.10 — 
«Невидимий, але грізний во
рог». Фільм по цивільній обо
роні. (Кіровоград). 12.30 — Ху
дожній фільм «Большая жизнь». 
(І серія). (Кіровоград). 14.00 — 
Літопис піввіку. «Рік 1922-й», 
Телевізійний багатосерійний до
кументальний фільм. (М). 18.00
— Телевісті. (К). 18.20 — «Аква
релі одного літа». Художній 
телефільм. (Таллін). 19.10 — Ес
тафета новин. (М). 20.00 —
Тиждень Естонської РСР у 
Москві. Відкриття національно
го свята. (М). 21.30 — Телерек
лама. (Кіровоград). 21.35 — 
«Невидимий, але грізний во
рог*. Фільм по цивільній обо
роні. (Кіровоград). 21.55 — Ху
дожній фільм «Большая жизнь», 
(І серія). (Кіровоград).

Друга програма. 12.00 — Тиж
день Естонської РСР у Москві. 
«Наука Естонії». (Таллін). 12.30
— Для школярів. «На приз
«Шкіряний м’яч». Репортаж фі
нальної зустрічі і закриття амв- 
гань. (Ростов-на-Дону). 20.00 — 
До оО-річчя Великого Жовтня. 
«Сторінки цікавого». (Дніпро
петровськ), 20.50 — Програма 
<и (Дніпропетровськ),
*Дл0 ~ Д” оО-річчя Великого 
Жовтня. Програма УТ, присвя
чена дню Полтавщини. (К). 
22.3и — «Ковуповпй рейс». Ху
дожній телефільм. (К).

СУБОТА, 20 серпня. Перша 
програма. Л 00 - Телефільм та 
художній фільм «Большая 
жизнь». (II серія), (Кіровоград).

7м/КіаУп- к*"ома,ідрівнн- 
Мв». (М). 18.0.» — Суботній репортаж. (К). І8,з5 У- літотіс
пваїку. «Рік 1923-й». Телевізій- 

вин ОагатосерІДшіА докумся- 
тальний фільм. (М). 19.30 —
іпждсиь Естонської РСР у 
Москві. «На вогник». (М). 20 30
— Тслеповпнн. (М). 21.00 — Те
лефільм та художній фільм 
ЙІ",/“1’

Друга програма. 11.00 — Теле
вісті. (К). 11.10 — Концерт ху

дожньої Самодіяльності

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, 25 серпня. 10.20
— Документальний фільм. 10.60
— Художній фільм «Царева на
речена». 12.30 — Для школярів. 
«На приз «Шкіряний м’яч»1 
(Ростов-па-Допу). 18.00 — Теле
візійні вісті. (К). 18.20 — Акту, 
альинй екран. 18.50 — Докумен
тальний фільм. 19.10 — Естафе
та новин. (М). 20.00 — Тиждень 
Естонської РСР у Москві. (М). 
21.30 — До 50-річчл Великого 
Жовтня. Програма УТ, присвя« 
чека дню Полтавщини. 22.30 -? 
Художній фільм «Так я при
йшов».

СУБОТА, 20 серпня. 15.05 -т 
КІиоперсдача для дітей. 10.05 -4> 
Документальний фільм. 16.30 •*> 
Передача а Одеси, 16.55 4 
«Клуб кіномандрівників». (М). 
18.05 — «Факти — вперта річ»'. 
(М). 18.35 — Літопис нівпіну. 
«Рік 1923-ІІ». Телевізійний бат 
тосерІПлпй фільм. (М), 19.30 4 
Тиждень Естонської РСР у 
Москві. (М). 20.30 — Телевізійні 
новини. (М). 21.00 — «Сгаршй 
сестра». Спектакль іМосиовсько 
то театру «Сучасник». (М).

• ПОКАЗУЄ ДНІПРО
ПЕТРОВСЬК

П’ЯТНИЦЯ, 26 серпня. 1) 00 
Художній фільм «Поїзд Іде на 
схід». 12.30 — Для школярів« 
«На приз «Шкіряний м’яч$. 
(Ростов-на-Допу). І7.05 — ДнІП* 
ровські новини. 17.20 — «Екран 
новатора». 18.00 — Телевізійці 
вісті. (К). 18.20 - Концерт. 19.10 
~ Естафета новин. (М). 20.00-4 
До 60-рІччя Великого ЖовтоЙЛ. 
«Сторінки цікавого». 20.50 
Програма «Спектр». 21.30 — ДО 
50-річчя Великого Жовтня. Про" 
грама УТ, присвячена Л,,м> 
Полтавщини. 22.30 — Коипсрт«

СУБОТА, 26 серпня. 11.00 
Художній фільм «Звичайна іс
торія». 16.00 — Фільм для Д'? 
тей. 16.30 — Телевізійна вечірні) 
газета. 16.55 — «Клуб ні«0: 
мандрівників». (М). 18.05 •**
«Факти — вперта річ». 
'8-35. — Літопис піпвіиу. *•,я 
1923-й». Телевізійний багатосе
рійний фільм. (М). 19.30 — Тизн* 
депь Естонської РСР у Москш- 
(М). 20.30 — Телевізійні »ю««; 
ни. (М). 21.00 — «Старю*

.. сестра». Спектакль Московсько' 
Иол- го театру «Сучасник». (М).
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