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З найкращої криниці
Стояв, дозрівав хліб. Дозрів. Поле 

оголосилося співом моторів. Золоте зер
но потекло з бункерів в кузови автома
шин. Довгими рушниками лягли валки.

І раптом дощі. Намочили, прибили до 
землі валки. В перші ж погані години їх 
треба було якнайшвидше перевернути, 
підсушити.

Зібрались на раду комсомольці. їх 
всього шістнадцять. Працюють — хто на 
фермі, хто трактористом, хто виховате
лем в піонерському таборі. Але на пси 
раз вони всі вкрай були потрібні на по
лі. І вирішили: всім на недільник!

Йшли у поле з піснею. Сонце здійма
лось над’степом і посміхалось, радіючи 
дружній роботі Ростислава Литвинчувд, 
Раїси Завалій. Валентини Лебеденко,

Василя Завалія, Віри Козаченко, Юлії 
Берест, Катерини Шаповалової та інших 
комсомольців. Жарко було. Від сонця і 
від роботи. Але виручав восьмикласник 
Володимир Атаманенко. Це він підвозив 
воду з найкращої криниці.

Працювала молодь аж доки не закін
чила перекладати і зворушувати валки. 
Повергалися теж з піснею .— наче й не 
було втоми.

...А валки вже змолочені, і зерно вже 
лежить в коморі,

В. СОКУР, 
завідуючий клубом.

с. Леніно
колгосп імені Дзсржинського 
Маловисківського району.

ГРАФІК —
НЕ МЕЖА

З шести збиральних агрегатів, 
які жнивують в колгоспі імені 
Чкалова, — три молодіжних. З 
самого початку жнив перед ве
де екіпаж молодого комуніста 
Павла Шведи. Разом з помічни
ком Василем Гиатюком Павло 
косив і молотив горох, клав У 
валки і підбирав ячмінь і пше-

лицю. Зараз молоді механізато
ри своїм «СК-4» проводять пря
ме комбайнування,

ІМд них не відстають комсо
мольсько-молодіжні агрегати 
Віктора Дудника (помічник Ва
силь Загородпій) І Олександра 
Лепетуна (помічник Олег Заго
родній). Кожний з цих екіиажіп 
вже зібрав озимої пшениці пря
мим комбайнуванням понад сто 
гектарів,

А золотоколоса вродила па 
славу. Гектар дає по 25 — 28 
центнерів дорідного зерна.

Одразу після женців механіза
тори збирають полову, скир
тують солому, лущать стерню, 
готують землю до осінньої сів-

бн. На скиртуванні відзначає
ться агрегат молодого комуніс
та Євгена Загородпього, п на 
оранці — комсомольсько-моло
діжний екіпаж Леоніда Нагср- 
пюка. На току старанно очи
щають зерно юні колгоспниці 
Люба Бак, Іниа Васнлевська, 
Люда Григорчак, старшокласни
ки місцевої школи.

Дружно працює молодь. Цс і 
їх почесна заслуга в тому, що 
артіль значно випереджає гра
фік продажу зерна державі.'*

л. ПОЛІЩУК.
с. Журавлинна 
ГолованІвського району.

---- .-----------------------------

■ ПОПЕРЕДУ—
7000-й РУБІЖ! '

Червоний вимпел — знак ударної робо
ти — на весь період жнив знайшов постійну 
прописку на комбайні комуніста Василя 
Прокоповича Рачкована і його помічника — 
члена комітету комсомольської організації 
колгоспу «Победа» — Петра Бабенка. Зз 
десять жнивних днів попи скосили 202 гек
тари хлібів, намолотили 6356 центнерів зер
на. Екіпаж зобов’язався взяти найближчим 
часом 7000-й рубіж.

Високого виробітку домагається комбайнер 
цього ж колгоспу В. С. Піколасв разом зі 
своїм помічником, комсомольцем Василем 
Дубосаром, Це перші жнива в житті Васи
ля — він ті.іькп-но перейшов у дев’ятий 
клас. І хоч сам малий на зріст і років ма
ло, та п роботі не поступається старшим. 
6651 центнери пшениці і ячменю вже намоло
тили В. С. Ніколаєв і Василь Дубосар.

2 СУСІДАМ
ДОПОМОГЛИ

Вже не перший рік жнивує комсомолець 
Микола Ридва.чськнй з колгоспу «Зоря кому
нізму». Та на комбайні він вперше — знали 
його раніше як тракториста. Кермо степово
го велета підкоряється молодим рукам так, 
як до цього слухався і трактор. Зі своїм во- І 
мічннком,комсомольцем Василем Чсрнієн- 
ком, він намолотив 6220 центнерів зерна з ; 
площі 142 гектари.

Тільки скосили останні гектари пшениц! в 
своїй артілі, як зразу ж пішли на допомогу 
до сусідів — у колгосп імені Куйбпшееа. 
Урожай там добрий, на окремих плащах 
пшениця видає по 50 центнерів з гектара. 
Є до чого докласти рук.. Перший здобуток 
комсомольського екіпажу в сусідів — 700 
центнерів зібраного хліба.

О. ГАВРИЛЕНКО.

Новоархангельський район.

Jia колгоспному току — золотий дощ.

Фото В. КОВПАКА»
------

ДАВНО те було, коли Грн- 
щукн спустились з високої 

ПОЛОНИНИ і Міцно врослнея ко
рінням в степи кіровоградські. 
Звнклй до односельчан, і говір
ка їх змінилася, а ось пісні свої 
не забувають.

Трьох синів та доньку має Ва
силь Антонович Грищук, цілу 
хліборобську бригаду, як лю
бить інколи пожартувати. їх 
так і звуть в колгоспі «Украї
на» — бригада Грищуків. 1 ви
мовляють цс а повагою і лас
кою, бо трударі вони відмінні, а 
вже як заведуть своєї, привезе
ної з полонини пісні, слухають

односельчани не наслухаються.
І де лише взявся у молодих 

верховинців отой нестримний по
тяг до степових просторів? 
Один по одному закінчували 
школу і поповнювали хлібороб
ську сім’ю. Першим почав, як і 
лнчнть. старший Гри щук.

— Механіком хочу, — сказав 
батькові.

внось, хитрувато примружив
шись, кинув старший. — Забув» 
мабуть, як і поле пахне.

Сказано це було навмисне, бо 
знав Антон. Що у Михайла 
руки сверблять, тан хотілося 
сісти за штурвал.

— Не забув, можу ще декого 
й позаду залишити. ,

Старший посміхнувся. Це вже

ПІСНЯ З ПОЛОНИНИ
Батько не заперечував. Але 

коли на нурсн шоферів пішла 
донька Катерина, Василь Анто
нович зітхнув: мовби І не дів
чача це справа...

Професія механізатора в 
сім’ї Грищуків ставала тради
ційною. Не хотів порушувати її 
і Антои Гри щук: закінчив курси 
механізаторів і повернувся У 
свій колгосп. А незабаром бать
ко милувався новеньким дипло
мом механіка і наймолодшого — 
Михайла, який закінчив Кірово
градський технікум механізації 
і електрифікації сільської« гос
подарства.

Є роботи молодим механізато
рам в колгоспі «Україна», уро
жай цього року гарний, а жнив
на йора не чекає. Обох молодих 
Грищуків я застав у полі за 
штурвалами комбайнів. На за
смаглих обличчях — білозубі 
посмішки: справи в обох ідуть 
добре, накошують вони за день 
більше за всіх.

— З ким змагаєшся? — запи
тав у Антона.

Той, поглянувши па перехід
ний вимпел, що його вручили 
як кращому комбайнерові, мо
вив:

— Братан—суперник, Мишко.
Про змагання братів говорить 

увесь колгосп, всі Цікавляться 
їх успіхами, бо всі знають істо
рію цього імаїапня. Справа в 
тому. їцо в бригад) старших 
брат Антои вважається одним з 
кращих комбайнерів. Молодший, 
Михайло, па той час працював 
заступником бригадира трак
торної бригади.

— Не та молодь «ішла, • 
зовсім розсердило Михайла. Че
рез кілька хвилин стопи перед 
бригадиром Володимиром Гри
горовичем Хорунжим:

— Дайте комбайн, — попро
сив.

Брат зобов'язався скосити за 
15 днів 250 гектарів, намолотити 
5500 центнерів. Таке ж зобов'я
зання з’явилося і на Михайло
вичу комбайні.

Поля братів поруч, їх ком
байни, як кораблі, сходяться і 
розходяться у жнивному морі. Я 
помітив нетерплячий погляд 
Михайла, шо він кинув па го- 
діііїннка. ;

— Затримую? — запитав.
— Вже півзагінкн пройшов 

би. — відверто признайся Ми
хайло. і

Він легко піднявся в кабіну, ,1 
знову злилися голоси агрегатів, 
то їх повели два брати, два 
Грищукн. два молодих механі
затори.

А увечері обоє стоятимуть пе
ред Дошкою показників, на якій 
на першому місці буде обов’яз
ково виведене прізвище Грнщу- 
ка. Але яхого?..

А. КОРОТЧЕНКО.
КомпанПвськйй район. і
На фото: ліворуч — імлїи що 

вимпел переможця майорить на 
комбайні Антона ГРИЩУКА. 
праворуч — Михайло ГРИЩУК 
(за штурвалом) з своїм поміч
ником Михайлом ІВ А НИЧЕМ,

«юац В. КОВПАКА.
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• ОДНА НІЧ КОЛГОСПНОГО ШОФЕРА 

ІВАНА ЧУПРИНИ НА ЖНИВНОМУ ПОЛІ ДОПОКИ ВПАДЕ РОСА...
■ НКОЛИ важко визна- 

„•F ЧИТИ межу між буден
ністю і романтикою, зви
чайним і героїчним. Важ
ко тому, що по-різному 
можна дивитись на речі.

Чи романтична професія кол
госпного шофера? Можна по
сперечатись. Чи героїчна? 
Дивлячись що звемо герої
змом. Ацже ми справедливо 
захоплюємося водієм, який, 
пробиваючись через буран, де
кілька діб ис випускає з Рук 
керма, щоб вчасно доставити 
матеріал на далеку будову.

Але і звичайний колгоспний 
шофер теж цілий день за кер
мом. і нерідко іі вночі. А час
то і кілька днів і ночей не 
глушиться мотор. І це зрозу
міло. Так треба — йде хліб. І 
без ремства, заради цього «на
шого хліба», зарошені пилом 
«газони» мчать від комбайнів 
ДО току. І знову, не гаючи ні 
ханлипи, до комбайнів. Псе 
дуже напружено, все чітко і 
швидко, бо інакше не можна 
—• йде хліб. Ось про нього.

звичайного колгоспного шофе
ра, без якого не обійтися н 
жнива, я і хочу розповісти. 
Тільки про один нічний рейс...

* * *
Навіть вночі не спить 

степ. Серед темряви густої 
літньої ночі миготять вда
лині від дороги яскраві 
вогні — то палять стерню, 
і ще маленькі вогники. 
Підійдеш ближче і чуєш 
знайомий гуркіт — працю
ють в нічну зміну комбай
ни. Не один, не два. Де 
сятки. Весь степ іскри
ться вогнями. А звідси, з 
глибини його, дорога здає
ться жовтою стрічкою на 
глі темно-синього неба. То 
безперервною в а л к о ю 
ідуть нз тік машини з зер
ном. І серед них — маши
на групйомсорга бригади 
шоферів Івана Чуприни.

Від шофера залежить 
дуже багато. Та головне 
ось що; запізнюється до 
комбайна машина — ком
байн простоює. Л в жнива 
дорогоцінна кожна погідна 
хвилина. Навіть вночі. І 
тому Іван Чуприна точно 
розплановує час — десять 
хвилин до току. Стільки ж 
назад. За цей час бункер 
повний. Два бункери набе
ре — і знову вливається у 
валку машин, що снують 
зарошеною дорогою в сто
рону току.

Кожний робить все за
лежне від нього — ком
байнер 1. X. Чорний, водій 
Іван Чуприна і хлопні-ван- 
гажникн Микола й Ва
силь. Кожний чітко вико
нує своє, і ця злагодже
ність стала правилом і

нормою невеликого колек
тиву.

...Перша година ночі. Мі
сяць повний, великий. З 
темряви горне степовими 
пахощами, ледь чутно ше
лестять пшениці і гудуть 
комбайни. На світло фар 
летять і розбиваються об 
скло нічні метелики.

Серед безлічі вогнів Іван 
безпомилково знаходить 
«свій» комбайн. І машина 
завертає на стерню. Ком
байн вже стоїть — бункер 
повний. Іван піддає газу. 
Потім машина плавно 
«підпливає» під рукав.

— Іване, трішки назад. 
Ще, ще. Ось так добре.

Микола й Василь — школя
рі. Воші вправно відкидають 
заслонку, і з рукава (пій ино- 
чі нагадує хобот слона) сип
леться зерно. Навіть в темря

ві воно виблискує золотавим 
відцвітом. Хлопці, уважно 
слідкуючи за шнеком, водно
час солідно оповідають:

— Подумаєш, працювати 
вночі. Що ж тут такого? Тре
ба. Хліб чекати, поки ти на 
печі вилежишся, не буде. Іваи 
ось уже яку ніч не спить. 
Приляже на часнику біля 
комбайна. 1 знову — п кабіну.

А самі, бачу, протирають 
трохи заспані очі. Поки ма
шина трясеться до току, хлоп
ці встигають передрімати.

Роздивляюсь машину. 
Не нова, та міцна. Борти 
проконопачені, ні щілини 
— жодна' зернина ис за
губиться у дорозі. Видно, 
що до жнив готував Іван 
машину ретельно.

Іван про щось тихо пе
ремовляється з комбайне
ром:

— Хомовнчу, скоро роса 
впаде. Треба поспішати. 
-— Треба, звісно. Тільки.

не жени машину — паско- 
чині на когось. Втомлений 
ти дуже, Йване. Аби не 
заснув за кермом.

— Та нічого, ще висп
люсь — зима довга. ЧуЄш, 
передавали — через три 
дні дощ. Впораємось?

— Треба.
Кузов вже повний. Хлоп

ці старанно прикривають 
зерно брезентом і всідаю
ться зверху.

— Рушай, Іване.
Гуркіт комбайна відда

ляється. І він сам зникає 
за схилом. Машина виїжд
жає на дорогу. Фари ви
хоплюють шмат сірої 
грунт.івки і кузов перед
ньої машини. Ззаду теж 
натужно реве мотор.

Іванів «газон», як ма
ленька ланка цього рухлн-

Пломінь НАС ВЕДУТЬ КОМУНІСТИ —

V ТО Б НЕ ХОТ ІВ написати про Катрину За- 
харенко. обов'язково згадає і сестру Людми

лу. Людмила на рік старша. Але їх дороги одна
кові. В школу мати проводжала, комсомол 
дав путівку після десятирічки на ферму. 
Пішли, потім одночасно вступили на заочне 
відділення Білоцерківського сільськогосподлр 
ського Інституту і в один день одержали ди
пломи про його закінчення, а 8 березня І9ЄІ 
року обом Захаренко вручили найдорожчі 
документи: партійні квитки. *

У кожної з Захаренко — своя сім’я. В Ка 
тернин вже її донька підросла, а турботи в 
кожної однакові, бо іі робота спільна — тру 
дяться на фермі колгоспу «Україна». Посади, 
правда, дещо відмінні: Катерина — головний 
зоотехнік, а Людмила — зоотехнік по племін
ній справі. Спільна їх риса — скромність, лю
дяність.

А тепер лише про Катерину. Колишнього 
комсомольського ватажка, нині партгрупорга

Нинішнього літа в Гайвороні відбувся злії 
працівників ідеологічного фронту. Була на зліт 
запрошена і Катерина Захаренко, пропаган
дист. 'Гик сталось, що вранці того дня радіо 
■принесло зпістку про присвоения Катерині 
Юхимівні Захаренко звання заслуженого зоо
техніка УРСР. Тоді ж 1 обмінялись думками 
присутні па зльоті.

— Молода, а заслужила.

— Більше десяти років на фермі. І там 
завжди порядок.

— По науку до хащуватців їздить часто не 
пише сусіди.

Розмови ті мали грунтовну підставу. Ферма 
в Хащуватому з добрих людей починається. 
Там вже не один рік працюють досвідчені до
ярки. Окремі з них від старших, що пішли на 
спочинок, ту науку переймали. Такою була 
перша учителька Катерини Захаренко, кавалер 
ордена Леніна Зінаїда Іванівна Озеранська, 
що 35 років невтомної праці піддала фермам 
колгоспу. Вона і привітала у той перший 
пам'ятний день Катерину:

— Ой. яка ж зміна до пас прийшла, — мо
вила тоді Зінаїда Іванівна і почала розпиту
вати про школу, про новини, про книги. Вид
но, но хотіла зраіу інструкцій давати, а 
іросто запросила:

— Ось я доїтиму корів, а чи подивись...
Катерина зразу ж пройнялась повагою до 

вчительки і до всіх гнх, хто працює поруч з 
нею. Повагою за їх нелегку справу, за ста- 
>анкя. Потім був літній табір на схилах 
ори біля Південного Бугу. Наради, збори, 
турботи, критика. Може, так і в кожному ко
лективі і про це не варто б згадувати. Та ні 
'Зрячі розмови були-школою. А найбільше то- 
іі скаржились па відсутність механізації, 
невпорядкованість тваринницького містечка. 
Восени тут завжди багнюка, ні проїхати, пі 
пройти. Доїння ж починається вдосвіта. З 
ліхтарем іноді й прошкуєш до ферми.

Були такі, що й мирились з цим. Мовляв, 
що ж ви хочете, щоб на Фермі був асфальт, 
і асе на кнопках? Асфальт, не асфальт, а нині 
на ферму прокладено дорогу ?. твердим по

криттям. Гіде вона від большака аж до кож
ного корпусу. А це значить, що навіть у пору 
осінніх дощів і зимових завірюх худобі мож
на підвезти кормів. Ширшою стала сюди до
рога, легшою праця. Бо висе іі механізовано в 
окремих приміщеннях повністю роздачу кор
мів. прибирання гною, подачу води. Діють до
їльні апарати «Імпульс». От тобі Іі кнопки, 
про які говорили скептики.

Чи ж має до всього цього відношення голов
ний зоотехнік артілі «Україна» Катерина За
харенко? Найпряміше. Вона часто навідува
лась до кабінету голови артілі Героя Соціаліс 
нічної Праці Дмитра Трохнмовйча Войтишнна. 
розповідала про те. як у лекціях під час на
вчання говориш про. механізацію. говорила 
про свої пропозиції з чого варто було б поча
ти. Першим її словом па партійних зборах бу
ла теж турбота про ферму. її людей, умови 
праці і вже готім про худобу, щоб була ви
сокопродуктивною, комплектували племінне 
ядро, плекали ' первісток під високоудійних 
корів.
ТВАРИННИЦЬКЕ містечко артілі «Україна» 

■ 1 впорядковане. Тут же дім тваринника 3 
.червоним кутком і кімнатами для відпочинку, 
кабінетом зоотехніка, секретаря комсомоль
ської організації, обліковця. Прн вході до бу
динку. чатують. мои зелені свічада, тополі. 
Посаджені впин руками комсомольців у той 
рік, коли сестри Захаренко прийшли сюди пра
цювати. По ньому і тих показниках, пкі нині 
має ферма, видно: недарма трудиться колек
тив -комуністичної праці. Бо ж не її кожній 
артілі за півроку вироблено на кожну сотню 
гектарів угідь 223 центнери молока. На фермі 
працюють ветерани Степанида Андрушко, Ан-

тонні.і Цнрук, Лідія Драчсвська та інші. Доб
ре трудиться молодь. Поля Кривда, наприк
лад, щодня надоює по 14 кілограмів молока 
від корови, Марія Рябцуи — но ІЗ. Майстер
ності Доїння вони навчались у Катерини За
харенко.

говоримо з Катериною Юхимівною у »• 
кабінеті. Якщо так можна назвати цю затишну 
по-домашньому кімнату а великими вікнами.

Раптом двері — рип.
— Заходь, — запросила Катерина, — а мені 

пояснила: — Наш комсомольський секретар 
Леся Мельник. Мабуть, на збори запрошує. Я 
їх не пропускаю.

Ні, я в іншій справі. Іі якій, знаєте?
— І ту справу знаю.
До мене:
— Леся — заочниця. Консультується у мене.
— За не д'вчнну хвалити треба, •- кажу. 
На вродливому Лесиному обличчі з явився

рум’янець.
— Тут пишатися, а по соромитися треба. — 

продовжую розмову, а Катерина Юхимівна 
пояснює:

— Це коли сторонні заходять, а взагалі во
на у нас бойова. Коли організували хор доя
рок. так Леся і не присідала.

— А хор го ваша, а не моя заслуга.
— Хор — заслуга колективу.
у білому халаті ходить по просторому ко

рівнику .молода жінка. То до однієї, го до Ін
шої доярки звернеться, а ті нього й чекають. 
Приємно .з Катериною Юхимівною про псе 
порадитись.

М. СІ ВАК.
Гайворонський район.

ЖНИВАКОМЕНТУЄ ХУДОЖНИК ВрсьмІ жнива зустрічає за 
штурвалом комбайна досвідче
ний хлібороб, молодий комуніст 
Володимир Степанов. Він — 
член трудової сім’ї тракторної 
бригади колгоспу імені Чкалова, 
яку очолює знатний бригадир, 
кавалер орденів Леніна та 
«Знак Пошани» Павло Пилипо
вич Афанасьев. В нього Володи
мир переймав всі премудрості, 
коли сіяв, орав, збирав врожаї. 
Сьогодні вже цього навчає він 
свого помічника Василя Паїїа- 
єенка. Близько двох тисяч цент- 
періп зерна озимої пшениці на
молотили вони вдвох, підбираю
чи валки, використовуючи кож
ну погожу днину. Зараз ко.мбаіі-. 
пери працюють і вночі.

Від комбайнів до току перспо- 
іять зерно колгоспні молоді шо
фери Дмитро Зарудний, Петро 
Колесник та інші їх товариші. 
Правління і паргорганізація кол
госпу розробили стимули.заохо
чення: за три ДНІ шофер на 
відстані десять кілометрів пере
везе сто тонн зерна. одержує 
десять карбованців премії.

А на скиртуванні пожнивних 
решток поспішають Михайло 
Студіиськнй, Євген та Анатолій 
Шамарьови, Сергій Макарськпй.

Через 2 — 3 дні колгосп за
кінчує збирання і обмолот ко
лосових.

- _ В. ШУЛЬГА.
Колгосп імені Чкалова
ІІоаомнргородськоїо району.

Комбайнер В. СТЕПАНОВ.
Скиртоправи поспішають.

Малюнки автора.

Ш ЗАЙШЛИ в господар
чий магазин, щоб купи

ти ложки або вилки, шу/лів- 
ку чи дитячу іграшку з де
рева. Ви залишились задово
лені покупками, вам будуть 
довго служити ці необхідні 
предмети вжитку.

А виробляються вони на 
нашому міськпромкомбіна- 
ті, в основному руками мо
лодих дівчат і хлопців, з 
яких тридцять два комсо
мольці. Працюють вони на 
найвідповідальніших робо
тах — штампувальниками і 
верстатниками. Зрозуміло, 
що від комсомольців в 
значній мірі залежить вико
нання виробничого плану. 
А оскільки наше підприєм
ство піврічний план викона
ло ще в кінці травня, то вже 
по цьому можна судити, як 
комсомольці працюють.

На честь ІОО-річчя з дня 
народження В. І. Леніна ми 
ьзяли високі зобов’язання: 
виробити до кінця 1970 ро
ку понадпланової продукції 
на 50 тисяч карбозанціз, до
магатись відмінної якості, 
боротись за високу культу
ру виробництва. В зобов’я
заннях є і такий пункт: 
«Зміцнювати шефські зв'яз
ки з молоддю колгоспу 
«Мир» села Червоне».

З молодими колгоспника
ми наша комсомольська ор
ганізація дружить вже кіль
ка років. Торік за власною 
ініціативою ми їздили в 
Червоне на суботники, до
помагали збирати кукуруд
зу. Добре працювали ком
сомолки Валя Керсицька, 
Віра Фросинич, Галя Мель- 
ниченко, Алла Чуковецька 
Люба Печоха, Лена Лахма- 
нюк. А після роботи над 
селом лунав їх чарівний 
спів.

Ми знаємо, які відпові
дальні завдання вирішують 
працівники сільського гос
подарства. І прагнемо в мі
ру своїх можливостей до
помагати їм. А допомага
ти — це в першу чергу 
своєчасно і добре викону
вати замовлення підшефних.

Взимку колгосп «Мир» за-

ВІД ЩИРОГО
СЕРЦЯ

кінчуваз будівництво корін
ників. Щоб перевести худо
бу в нові приміщення, по
трібно було терміново зро
бити покрівлі. Правління 
колгоспу замовило нашому 
коглбінатові на сім тисяч 
карбованців металевої че
репиці. Наш директор Ф. П. 
Тризна зібрав комсомоль-

Рапорт— 

у квітні 70-го 

цій, розповів про важли
вість виконання цього за
мовлення, а наприкінці ска
зав:

— Оце вам, друзі, почес
не доручення. Треба чим 
швидше виконати його.

Штамповані листи черепи
ці повинні були мати розмір 
100X50 сантиметрів. До 
цього ми не мали справи з 
таким форматом. Але рі
зальники листового металу 
Єфросина Гаюк і Ніна Ар
куша, штампувальниці Ніна 
Кравчук, Лена Лахманюк І 
інші комсомольці впевнено 
взялися за роботу. Дівчата 
і хлопці знали, що комсо
мольсько-молодіжна ферма 
колгоспу «Мир» стала за
стрільником обласного зма
гання між комсомольсько- 
молодіжними колективами 
тваринників в ленінському 
ювілейному році. І ми пра
цювали, не шкодуючи сил, 
щоб допомогти друзям з 
підшефної артілі. Адже зи
мівля колгоспної худоби в 
обладнаних, теплих примі
щеннях — це додаткові тон
ни молока. Тож ми не могли 
залишитися байдужими до 
планів і прагнень своїх сіль-

ських друзів. І замовлення 
артілі виконали в найкорот- 
ший строк.

Недавно ми знову були в 
Червоному. На початку зу
стрічі колгоспники щиро 
подякували нам за допомо
гу. А потім ми поставили 
концерт. По два — три рази 
викликали глядачі на «біс» 
танцювальний колектив, со
лістів — штампувальницю 
Діну Безсмертну, верстат
ників Станіслава Курченка, 
Петра Дунаєвського та ін
ших виконавців.

Проводжаючи нас додо
му, голова колгоспу А. Д. 
Ящуринський сказав:

— Готуйте нову програму. 
Скоро ми завершимо будів-, 
ництво Будинку культури і 
запросимо вас в гості знову.

І ми готуємося серйозно 
і старанно. Бо знаємо, що в 
Червоному теж немало 
майстрів самодіяльної сце
ни. В травні, наприклад, на
родний театр села (ре
жисер — педагог М. Д. 
Ящуринська) з успіхом по
ставив комедію «Окунь же
ниться» в Кіровоградському 
Палаці культури імені Жовт
ня. Радує односельчан ціка
вими виступами колектив 
художньої самодіяльності, 
яким керує агроном-хімік 
Олександр Резнік. Обмін 
концертами, спільні вечори 
дружби, які ми плануємо 
разом з комсомольською 
організацією артілі, ще біль
ше зблизить молодь пром
комбінату і підшефного кол
госпу. А де щира дружби, 
там і настрій хороший, і 
справи йдуть відмінно.

Я. ПІДСКАЛЬНА, 
секретар комітету 
ЛКСМУ Гайворон- 
СЬКОГО МІСЬКІїрОМ' 
комбінату.
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кого ланцюга, вщерть віг 
Повнених зерном машин. 
Маленька, але необхідна, 
вагома ланка, без якої не 
Обійтися.

Рівно через десять хви
лин — тік. Важимо хліб.—• 
2,1 тонни.

І знову — в степ. В ка- 
ріні тісно і тепло. В Івана 
.червоні від безсоння очі 1 
напружені руки, немов 
прикипілі до чорного лос- 
|<у керма. Щоб не хоті
лося снаги — розмов
ляємо.

— Ось як подумати, то 
сам дивуєшся — де тіль
ки сила береться. День, 
два, три — майже без від
починку. Л як двожильні— 
від машини нікого не про
женеш. Довго думав я — 
чому воно так? Може, гро- 
щі? Платять, звичайно, 
добре. Та не тільки це. 
Мабуть, в тому весь сек
рет, що возимо хліб. Паш 
хліб..

Іван знову:
— Мені інколи здає

ться, що жнива — це як 
бойова тривога в армії. Л 
відбій, — коли хліб зібра
но. І звезено на тік до 
останньої зернини.

І знову мигтять вогні 
комбайна Хомовича.

♦ * ♦
Всю піч будуть світити

ся ці вогні. Всю ніч бу
дуть під’їжджати до них 
машини, наставляючи ку
зови під широкий рукав, 
з якого щедро посипле
ться пшеничне зерно. Всю 
ніч працювати комбайне- 
•ру І. X. Чорному, шоферу 
Івану Чуприні, Миколі та 
Василю. Всю ніч не спа
тиме -степ — бо всю ніч 
йти великому хлібові.

С. АНТОНЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Колгосп «XX з’їзд 
КПРС» Онуфріївського 
району.

ШКОЛА 
ЛЕНІНА

УРОК—ЗАВДАННЯ

МИ ПРИЙДЕМО
ДО ПЕРЕМОГИ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ

наних робітників, що ви
користовують передову 
техніку».

«Менше пишних фраз, 
більше простого, буден
ного, турботи про пуд 
хліба і пуд вугілля!»

Як ти розумієш ленінське
. . , визначення «Комунізм в ви

ща, проти капіталістичної, продуктивність праці...»?Як втілює
ться в життя Це ленінське визначення в епоху будівництва 
комунізму, коли існує світова система соціалізму?

Чим на ділі доведена твоя боротьба за високу продуктв- 
ііість праці?

Чя залишається в силі і сьогодні заклик В. І. Леніна «По
більше простого, буденного діла»?

«... Мусить вистачити наполегливості випробувати 
сотні й тисячі нових прийомів, способів, засобів бо
ротьби для вироблення найбільш придатних з них».

А що дійсно нове, творче народжено твоїм колективом? 
Чим не було викликано? Які прийоми І способи виявилися 
не придатними? Чому?

«Комуністична організація суспільної праці, до 
якої першим кроком є соціалізм, тримається і чим 
далі тим, більше триматиметься на вільній і свідомій 
дисципліні самих трудящих, що скинули ярмо як по
міщиків, так і капіталістів».

Як ти розумієш ленінське визначення вільної і свідомої 
дисципліни? Чим на ділі доведено прояв вільної | свідомої 
дисципліни у твоєму колективі? Причини порушень трудової 
дисципліни молоддю? Які шляхи для зміцнення трудової дис
циплін я?
_ «Зразкове виробництво, зразкові комуністичні, су- 

ботники, зразкова дбайливість і сумлінність при до
буванні і розподілі кожного пуда хліба, зразкові 
їдальні, зразкова чистота такого-то робітничого бу
динку, такого-то кварталу — усе це повинно стати 
вдесятеро більше, ніж тепер, предметом уваги а пік
лування. . кожної робітничої і селянської оргинізи 
ції».

В чому конкретна допомого громадськості твого заводу чи 
колгоспу п розвитку комуністичною руху? Яка в цьому роль 
комсомолу?

Ти був учасником попередніх Ленінських уроків «Вчимося 
комунізму, будуємо комунізм» та «Вчитися працювати!» і 
знайомий з виступом В. І. Леніна на 111 з’їзді комсомолу 

. «Завдання Спілок молоді», з ленінськими працями — «Чер
гові завдання Радянської влади» та «Великий почни»? На
певне гак. Готуючись до цього уроку, прочитай і законспек
туй іде також ленінські праці «Від зруйнування вікового 
укладу до творення нового», «Від першого суботника на 
Московсько-Казанській залізниці до всеросійського суботни- 
ка-майовхи».

На ленінському уроці разом з товаришами по робот! ти 
ще раз дослідиш сукупність всіх тих високих критеріїв, яки
ми В. 1. Ленін пропонував керуватися ініціаторам «Велико
го почину», через призму ленінської думки поглянеш на те. 
наскільки по-комуністнчному працює колектив твого заводу 
чи колгоспу.

В основу великої розмови на уроці можна покласти такі 
ленінські думки з «Великого почину».

«Де — початок перевороту... Цс — перемога над 
власного косністю, розпущеністю, дрібнобуржуазним 
егоїзмом...»

Коли ти, твій колектив вступив у боротьбу за звання удар
ника колективу комуністичної праці? Які власні звички і 
погляди довелося переглянути 1 подолати? Від чого ти по
збувся в першу чергу (байдужості, самозаспокоєності, пасив
ності до громадських починань і ін.)?

«•... Таку почесну назву треба завоювати довгою 
і впертою працею, завоювати доведеним практичним 
успіхом у будівництві дійсно комуністичному».

Чим доведена твоя комуністичність на ділі? Які практичні 
успіхи в організації праці, и підвищенні її продуктивності, в 
технічному прогресі, в зростанні культурно-політичного 
рівня?

«Продуктивність праці, це, кінець кінцем, найваж
ливіше, найголовніше для перемоги нового суспіль
ного ладу... Комунізм є вища, проти капіталістичної, 
продуктивність праці добровільних, свідомих, об'єд-

ПРОРОСТА, ЯК ЛЕГЕНДА

року. їх винесли 
на широке обго- 

пле-

Лектор

лекція

Дзвінки

зрошу

ф новими тижня

ЗРАНКУ починаються дзвінки. Захо
дять а бібліотеку відвідувачі. Хто — 

гр. книжки, хто — здати путівку, поді
литися вреженнями від зустрічі з слуха
чами, хто поспіхом просить:

— Путівочку, Мілю, будь ласка. їду в 
Спасове, увечері можна й лекцію про
читати...

Всього минув рік відтоді, як я завідую 
лекторською групою райкому комсомо
лу. Вже, здається, звикла й до відвідин 
лекторів, оиробився, хай недосконалий, 
але навик в роботі над лекційним мате
ріалом. Та кожного разу після зустрічі з 
лекторами, слухачами, задумуєшся: «Як 
краще налагодити лекційну роботу се
ред молоді?». Про це турбота і лектор
ської групи райкому комсомолу вціло- 
му, і комісії по поширенню знань серед 
молоді районної організації товариства 
«Знання». По суті, робота у них одна. 
Різниця лише в обсязі тематики та кіль
кості лекторів. Зрозуміло, що успіх лек
ційної роботи серед молоді в районі 
Залежить від контакту лекторської гру
пи рай кому комсо- 
Молу і товариства «Знання», 
від зкоординованості їх дій.

' Ось чому ці питання стали 
_,-*гемою ділової розмови на 

засіданні лекторської групи 
райкому комсомолу в трав
ні цього 
з часом 
оорання об’єднаного 
нуму райкому комсомолу і 
районної організації това
риства «Знання», де намі
тили шляхи поліпшення лек
ційної пропаганди серед 
молоді в ленінському році.

В нашій лекторській гру
пі — двадцять один чоловік. 
Наймолодший лектор — 
двадцятирічна Ніна Голуб, 
зав сектором райкому ком
сомолу, найстарший — пен
сіонерка Олена Федотівна Гопак. За фа
хом — це вчителі, медики, культпраців
ники, спеціалісти сільського господар
ства. Недивлячись на зайнятість основ
ною роботою, вони знаходять час, щоб 
виступити перед молоддю. До 50-річчя 
комсомолу України було прочитано цикл 
лекцій. Зокрема; в райлікарні з лекцією 
про славний шлях комсомолу виступив 
В. Бойко, у колгоспі імені Ульянова — 
Г. Кравчук.

До речі, прагнемо, щоб весь час, як 
кажуть, тримати руку на пульсі життя, 

.1 бмоб лекції були актуальними, допомага
ли комсомольським організаціям у вихо
ванні молоді, озброєнні всебічними полі
тичними знаннями. Як почала працювати 
Нарада комуністичних і робітничих пар
тій, відразу лолітінформатори, агітатори 
широко розповіли про цю подію, а за 
ними слово партійної правди понесли в 
маси наші лектори — В. Троян, секретар 
комсомольської організації колгоспу 
імені Калініна, Ю. Паливода, редактор 
районного радіомовлення та інші. Роз
почалися жнива — і лектори стали части
ми гостями у жниварів.

МИ ЗВЕРНУЛИ увагу й на те, щоб у 
лекторській групі було якнайбільше 

людей, робота яких зв’язана з відряд
женнями в колгоспи району. Це після 
того, як в кінці минулого року підраху
вали кількість прочитаних лекцій окре
мими членами групи. Виявилось, що Га
лина Ніколенко, бібліотекарка районної 
бібліотеки, встигла прочитати в рай- 
%0чтрі дев’ять лекцій, а Борис Несте- 

'ренко, голова районного комітету по 
фізкультурі і спорту, що часто виїздить 
по роботі в колгоспи, — п’ятнадцять. 
Головне, що тепер но просто більше 
прочитано лекцій, а товариші виступа-

югь не лише в райцентрі, а й у віддале
них селах.

Це аксіома — для підготовки цікавої 
лекції /дало бажання, а потрібний час і 
ознайомлення з відповідною літерату
рою. Саме цього часто бракує нашим 
лекторам. Лекторська група обкому 
комсомолу в останній час допомагає 
нам мої одичною літературою, надсилає 
й лекції на актуальні теми. Бажано, щоб 
їх надходило більше.

Немало нарікань І на організацію на
вчання молодих лекторів. Мабуть, два 
чи три семінари на рік, що проводить 
обком комсомолу, замало для підви-

щення лекторської майстерності, 
правило, ці семінари — для завідуючих 
лекторськими групами райкомів. А де ж 
набувати досвіду молодим лекторам? 
Чи не допомогли б їм кущові семінари, 
де б вони могли прослухати лекції до
свідчених лекторів з області, а можливо 
і з республіки?

СУТТЄВУ допомогу дали б семінари по 
конкретній тематиці, або по одній 

якійсь темі. Як, приклад, хочу нагадати 
про Всесоюзний семінар молодих лек
торів по ленінській тематиці в місті 
Ульяновську, учасником якого я була. 
Народна мудрість говорить: «Краще 
побачити, ніж сім разів почути», 
батьківщині Леніна молоді лектори 
мінювались досвідом, прослухали 
цікавих лекцій, відвідали ленінські
ця, буд’вництво Меморіального центру. 
Побачене в Ульяновську стало доповнен
ням до лекції «Дитячі та юнацькі роки 
В. І. Леніна». Вже виступаючи після при
їзду в Новгородківській восьмирічній 
школі № 2, ще раз переконалась — час
тіше треба зустрічатися лекторам на се
мінарах. Після них, збагатившись новими 
враженнями, обов'язково зважуєш і по
рівнюєш свою лекцію з іншими, краще 
бачиш недоліки.

Рік роботи — стаж’невеликий. Може, 
тому в мене так багато питань, що почи
наються з «як» —• як краще організува
ти роботу лекторської групи і кожної 
секції зокрема, як зробити, щоб кожна 
лекція була цікавою, як краще організу
вати назчання молодих лекторів... Хо
четься про ие почути думку досвідчених 
на сторінках газети, бо, видно, не лише 
мене одну хвилюють ці питання.

М. КЛРПЕНКО, 
зав. лекторською групою Новго
родці вського райкому комсомолу.

Народний художник РРФСР В. Цигаль, автор відомих ленінських пам’ятників —- 
«В. І. Ленін — гімназист», установленому в місті Ульяновську (1953 р.), «Ленін — сту
дент» — в Казані (1954 р.), проекту монумента Леніну для Москви (1959 р.). Зараз 
В. Цигаль працює над пам’ятником Леніну, котрий буде встановлено а селі Шушен- 
ському до 100-річчн з дня народження вождя.

Пам’ятник відрізняється оригінальним вирішеним — портрет В. І. Леніна буде 
вмонтований в прямокутний постамент її червоного граніту розміром 11.5x4,5 метра. 
Архітектор 10. А. Вурссв закінчив проектні роботи, йдуть пошуки суцільного шматка 
іраніту потрібного розміру. ..

На знімку: скульптор В. Цигаль біля робочої моделі скульптурного портрету В. 1« 
Леніна. Фото д, ІВАНОВА. (АПН).
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„Весняна о рості“ 
н серпні

Так називається перший збір
ник творів початківців, який 
підгот у в а п до ДРУКУ 
Кіровоградський обласний Бу
динок художньої самодіяльнос
ті профспілок.

Молоді автори оспівують на
ше славне сьогодення, присвя
чують вірші В. ї. Леніну. Є тут 
і куточок гумору.

Початкуючі літератори різні 
за вікг.м ( різних професій.

Коли, мов дим, -загусла
4 тане тінь,

І праці дзвін лунає
над полями

Я, весь бентежно-ніжний
ДО нестями, —

В святім пориві сонячних ’ 
горінь.

Цс рядки Із «Сонети срібнргЬ 
ранку» вчителя Побузької се
редньої- школи ГоловапівськОго 
району С. Шеврякова.

Щиро і просто пишуть про 
рідний край, про інтимне чуття 
робітник автобази комбінату 
«Олександріявугілля» Іван Ша- 
нопзл, літпрацівннк СпітловоЛ- 
ської газети «Наддніпрянська 
правда» Наталка Кльована і 
п ятнкласниця із Олександрії 
Оленка Кокуліна.

В збірнику представлено двад
цять три автори. їхні поезії упо
рядкував і відредагував член 
обласного літературного об'єд
нання Георгій Шевченко.

Л. С1НОКОП, 
методист обласного Бу
динку художньої само
діяльності.

...А пісням 
співатися

Кілька днів тому в селі Кал- 
мклопе яскраво загорівся факел 
фестивалю самодіяльного мне-

ф новини тижня

КЮ-річчю 
В. І. Ле-

Віль- 
відділом

тецтва, присвяченого 
від лин народження 
ніна.

Фестиваль відкрив зав. 
шансьхнм районним . . 
культури М. Д. Шпець. Микола 
Дмитрович розповів про іинро- 
коллнннс русло ювілейного фес
тивалю району і побажав сіль
ським аматорам творчих успіхів.

Пісні, вірші про В. 1. Леніна 
чергувались із дружніми і щи
рими оплесками глядачів. Особ
ливо успішно виступив молодіж
ний вокальний ансамблі, «Лас
тівка».

Тепло сприйняли односельчани 
і виступ комсомолкн-доярки 
Олени Аркуші. Вона проспівала 
кілька ліричних пісень.

Наприкінці Фестивалю пере
можці були нагороджені грамо
тами районного відділу куль
тури

М. СОЛОДЧЕНКО. 
працівник Ві.панамської 
райгазетн.

• *• «тиюми ияг '.гтч-с • _ ««а
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КОРТЕЖ РАЙДУГИ
— 1 ПОТІМ, не — поезія, — 

втрутилась в розмову троян
да, — а скільки віршів при 
мене написано!

— У мене є пропозиція, — 
перебив їх гладіолус, — да-

На середину широкої алеї 
вибіг стрункий жовтоголовий 
гладіолус і голосно промовив:

— Шановні побратими, сьо
годні наше традиційне свято. 
Через кілька годин сюди при
йдуть люди, щоб ми змогли 
добре на них роздивитись,

І рангом з невеликого о.іер- 
ЦЯ, лад яким перекинувся ле

генький місток, почувся тихий 
смутлнвнй голос:

За що мене, як росла я, 
Люди не любили?
За що мене, як виросла. 
Молодую вбили?
— Ну що ви. дорога лілея! 

—захвилювалися пурпурні кал
ій. — люди вас дуже люб

лять!

вайте псі разом перевірим1?, 
чи все в нас в порядку.

— Згода, — вигукнули ве
селі айстри, вискакуючи з ви
соких горщечків, — поглянь
те, як гарно!

Справді, ясла-сад «Чайка» 
вигаптували розмай-зіллям чу
довий куточок. В центрі— 
портрет В. 1. Леніна, жовті

доріжки в байорці різнокпіт- 
тя, праворуч — став. Майже 
справжній, особливо для тако
го рибалки, що примостився 
на картонному пеньку із вуд
кою не довшою за звичайний 
сірник.

— А це що за диво? — про
мовила гордовита жоржина, 
зупинившись біля квітника 
середньої школи № ІЗ.

— Я не Диво, — відповіла 
химерна рослина, — а кактус.

— і ви... квітка? — здивува
лась тигрова лілея, засвітив
шись рожевими стрічками пе
люстків.

— Безумовно, до того ж, най
старша від пас усіх.

Саме в цю хвилину дзвінкий 
голос гладіолуса покликач 
квітів До себе. Дійсно, Цс 
було, як кажуть люди, оригі
нально. На стенді висіли неве
ликі картини, подібні до ес
тампів.

— Ось мій портрет, — сказа
ла ромашка, задираючи до
гори свою білу голівку.

На Цих «полотнах» вража
ло те. що вони написані не 
фарбами, а... корою дерева, 
листям кукурудзи, засохлими 
пелюстками квітів. Створила 
їх Марія Василівна Панякіна.

Не встигли тендітні мешкан
ці парку імені В. І. Леніна 
обдивитись всю виставку, як

над ними попливли дзвінкі 
хвилі духового оркестру. Кві
ти поспішили зайняти свої 
місця. На алеях появились 
юрми відвідувачів.

Свято квітів нагадувало 
кортеж чарівної райдуги, що 
вигравала білим цвітом лілій, 
червоним — майорців, еннім— 
айстріп.

Особливо людно було біля 
ділянки квіткарів міського мо
локозаводу. Профіль В. !. Ле
ніна, викладений безсмертни
ками, промінився барвистими 
променями на зеленому тлі. 
Ця робота викликала най
більшу увагу відвідувачів.

Прекрасний портрет Ілліча 
виготовили юні квіткарі Кіро
воградської середньої шко
ли № 13.

Цікаву виставочну компози
цію показали працівники 
контори Кіровоградського трес
ту зеленого господарства.

Помцсзні бутони, викохані 
вмілими руками любителів. 
Вся листавка зачаровувала і 
додавала до настрою світлих 
тонів. І це зрозуміло. Адже 
у ній взяло участь 60 підпри
ємств і понад 50 квартальних 
комітетів...

...Проте неприємно вражає 
шаблонність виставочних стен
дів, здебільшого квартальних 
комітетів. Всі вони зроблені по

одній схемі, і навіть юрщнки з 
квітами на них розмістились в 
одному і тому ж порядку.

Мило проявили творчої фан
тазії і квіткарі підприємств.

В. ГОНЧАРЕНКО.
Фото В. КОВПАКА.

Під І'.. Г.рОМІННЯМ СОНЦЯ нио.иіскують Зй-
• "■ г.;; ..г.'.;; постаті. Разом зі своїми улюбленцями
на с портивпий майданчик виходить й Алька — не
висока, струнка з веселими карими очима. Почина
єм ■'ти ранок в імперському таборі «Орлятко».

А..і.:а '■■‘ ■■■-•■дєва сьогодні піонервожата, а нещо
давно. отак само, як ці малюки, кожного ранку ви
бігала на спортивні доріжки свого табору...

$ $ &
А-і.щ .* сиіпнства полюбила спорт: взимку — ков

паки. лижі, влітку — плавання. Та найулюбленішою 
для неї стала художня гімнастика. її шкільні роки 
вперше виповнювалися музикою Бетховена й Шопе- 
на, стрункими, витриманими класичними рухами. В 
<ї спортивному житті було мало квітів. Тепер во
на — кандидат в майстри спорту.

Працювала наполегливо над кожним рухом. Не 
вдавались елементи з акробатики, пила спина, трем
тіли руки — так з дитинства сена пізнала нелегку 
працю творця прекрасного.

В чотирнадцять років Лльку спіткало нещастя. 
Лікарі визнали пошкодження хребта. Займатись 
спортом було заборонено. Та чи могла вона від
ректись від самого найдорожчого — від краси юнос
ті, краси життя? Поступово, потайки почала трену
ватись. Потім допомагала тренер. Галина Георгіївна 
1 роян зрозуміла гарячу, запальну Ллькину душу. 
Через два роки вперше виступала Алька на респуб
ліканських змаганнях школярів в місті Севастопо
лі, В особистому заліку вона зайняла перше місце.

І ось шкільні роки позаду. Переступила поріг фа
культету фізичного виховання Кіровоградського пед
інституту. Почалися вперті тренування по програмі 
майстрів спорту. Це вже — під керівництвом тре
нера Валентини Семенівни Викової. На' останній 
матчевій зустрічі між київськими її кіровоградськи

ми гімнастками вона набрала 50 балів. До завітно
го звання майстра спорту лежать останні чотири ба
ли. З новими успіхами прийшли її нові турбоТи. 
Більше звертається до української народної музики, 
в свої удосконалиш програми включила елементи 
класичного і народного українського танцю.

... Вісімнадцята весна прийшла до неї цього року. 
Нелегкі шляхи попади, творчі — попереду.

П 1СЛЯ виступів адигейців, май- 
** копівців до пас завітали акто
ри Луганського обласного драма
тичного театру. Що не кажіть,а 
кожний з них залишає після себе 
низку хороших спогадів. Лугансь
кий театр тільки-но розпочав оз
найомлювати глядача з своїм ре
пертуаром. Класичним творам, що 
в програмі луганчан, передують 
спектаклі наших сучасних авторів, 
яких хвилює сьогодення.

П’єса А. Музиля, написана за мо
тивами трилогії Ю. Германа «Спра
ва, якій ти служиш» і що її здійс
нили луганські актори (режи- 
сер-постановник, художній керів
ник театру, заслужений артист 

УРСР В. П. Тімошин) вже встигла 
полюбитися кіровоградиям. Що
правда, не всім... Бо ж за час гастро
лей її намічено показати лише 
один раз. А цс, мабуть, промах ад
міністрації театру. Чув, як кіро- 
воградці шкодували, що цей спек
такль пройшов лише раз. А варто, 
варто було б, щоб його перегляну
ло більше любителів сцени. Тим па
че, що луганчанам інсценізація 
трилогії вдалася.

Мотив — жити для інших, про
ходить через всю виставу. Воло
димир Устименко, головний герой 
п’єси, якого добре зіграв заслуже
ний артист УРСР П. Кленов, праг
не віддати все своє вміння лікаря 
людям.

Закінчилась війна з фашистською 
Німеччиною. Володимира з госпіта
лю направляють в одне з >ґіст пра
цювати головним лікарем. Та В. 
Устимснку довелося стати і «прора
бом» — .-не було лікарні. Він т’урбу-
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ВІЧНИМ
ється, щоб швидше ввести її до ла- 
ДУ-

Навіть тоді, коли його покинула 
дружина (артистка Цимбалюк), ко
ли помирає давній товариш, з яким 

разом пройшов війну, полковник 
медичної служби Микола Богос
ловський (артист В^ Гурій), коли 
на нього сипле різні наклепи завіду
юча сектором кадрів облздороввід- 
ділу Інпа Горбанюк (артистка Л. 
Сінельникова), Володимир — вит
римує! І, сказати, актор зумів-таки 
передати внутрішню психологію 

свого героя.
Належне треба віддати і. па пер

ший погляд, непомітній ролі діда 
Мсфодія, якого показав артист II. 
Ращупкін. Цс — дід Євгена Роді- 
оновнча Степанова, завідуючого 
облздороввідділом. Коли внука 
звільнюють з посади за бюрокра
тизм, який розкрив В. Устименко, 
дід гнівно осуджує Євгена. І пе
реданий гнів, хоч майже й без слів, 
але емоційно, зрозуміло.

Перемагаючи перешкоди бюрок
ратизму і иаклепництва, Володимир 
Устименко стає кращим другом лю

дей. Ного поважають. Він виграє 
двобій зі смертю, роблячи складну 
операцію.

В. Устименко — ие та людина, 
яка пройшла через вогонь війни, 
має добрий гарт волі і витримки.

БІЙ... -
Володимир піклується за капітана 
Аміраджібі (артист ІО. Мацарєь’), 
який занедужав на ще мало відому 
«променеву» хворобу. Щоб досліди

ти, як діє ця хвороба на людину, 
він дає завдання своїм друзям-лі- 
карям, щоб вони випробували це 
на ньому, в ім’я інших. Саме в цю 
хвилину, мабуть, найтяжчу для 
В. Устимснка, до нього приходить 
Варя.

Варю Степанову, молодого гео« 
лога, добре зіграла заслужена ара 
тистка Каз. РСР Л. Головкова. Во
на пронесла кохання до Володі че
рез роки ще з юності, і ие зради

ла йому, хоч бачила, що її шкіль
ний товариш повернувся не сам до 
міста. Вона берегла кохання.

Па перший погляд, коли бачимо 
Варю і Володимира разом, зда-. 
ється, що це і є фінал п’есн.Та^ 
мабуть, ні. Глядач дивиться далеко 
вперед. А це «вперед» можна поба
чити в епіграфі Олександра Блока, 
який стоїть на початку книги 
Германа «Справа, якій ти служиш»/ 

«1 вічний бій! Нам спокій тільки 
сниться...».

Добре сприймаються музичні 
фрагменти у деяких картинах вис
тави. Вони створюють своєрідний 
колорит.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
студент

■и

Л. ЧЕРНЕНКО.
На знімку: А. Медведева.

Фото В. КОВПАКА.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 13 СЕРПНЯ. Пер

ша програма. 10.00 — Новини. 
(М). .10.15 — Для школярів. 
Телеагентство «Піонсрія». 
(Краснодар). 10.45 — Для шко
лярів, Музичний фільм. (М). 
11.15 — А. П. Чехои «Квіти 
запізнілі», або «Майстриня ва
рити кашу». Телеспектакль. 
(М). 12.45 — Тслевісті. (К). 
12.55 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Батьки 1 діти». 
(Кіровоград). 14.45—Наші ого
лошення. (Кіровоград). 17.40— 
Телсвісті. (К). 18.00 — «Марш
рутами п’ятирічки». (До
нецьк). 18.30 — «По ленін
ських місцях». «Ленін в Анг
лії». (М). 19.00 — Інформа
ційна програма «Час». (М). 
19.30 — Чемпіонат СРСР з 
Футбола. «Динамо» (М). — 
«Спартак» (М). В перерві — 
Новини. (М). 21.15 — А. Тол
стой. «Актриса». (М). 22.00 
Програма українського кольо
рового телебачення. (К). 23.00 
— Па ЇХ Всесоюзній літній 
•спартакіаді профспілок СРСР. 
Водне поло. (Мінськ). 23.00 — 
Новини (М).

ЧЕТВЕР, 14 СЕРПНЯ. Пер
ша програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — По ленінських
місцях. 'Ленін в Лондоні», 
(М). 10.45 — .«Охоронці зелено
го океану». Теленарис. (М) 
11.15 — Телетеатр дія дітей 
Дж. Родарі і М. Сартареллі. 
.«Трава бажань». Лялькова 
вистава. (Кишинів). 12.15 — 
Телсвісті. (К). 12.25 — Кіно
журнал та художній фільм 
«Таємнича стіна». (Кірово
град). 17.40 — Телсвісті. (К).

18.00 — Чемпіонат Європи з 
греблі. (М). 19.15 — Програма 
кольорового телебачення. (М). 
19.30 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.15—«Ек
ран хлібороба». (Кіровоград), 
21.35 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Таємнича стіна». 
(Кіровоград).

№м ж

?£) Наша адреса і телефони
м, Кіровоград, еул. Луначарсьиого, 36 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35. 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

«МОЛОЛОЛ КОЛШУНАР» -«орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

>
Друкарня їм. Г. М Димитрова обласного управління 

по пресі м. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.

ДРУГА ПРОГРАМА. 21.35 - 
Міжнародний' огляд. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 15 СЕРПНЯ.
Перша програма. 10.00 — По
лини. (М). 10.15 — «Чудеса
природи». (Каліпіпград). 10.30 
— Кіножурнал та художній 
фільм «Слово має прокурор». 
(Кіровоград). Наші оголошен
ня. (Кіровоград). 12.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 12.10 -- 
Телсвісті. (К). 12.20 — Г. Іб- 
ссп. «Пер Гюнт». Телсвистава. 
(К). 16.2(1 — «Дударик». (К). 
16.50 — Новини. (М). 17.50 — 
Для школярів На приз «Шкіря
ний м’яч». Відкриття фіналь
ного турніру. (Волгоград), В 
перерві—телсвісті. (К). 18.30— 
Інформаційна програма «День 
за днем». (Кіровоград). 19.00— 
На IX Всесоюзній літній спар
такіаді профспілок СРСР. 
Спортивна гімнастика. Фінал. 
(М). 20.15 — Естафета повнії. 
(М). 21.00 — Вистава Луган
ського драматичного театру. 
(Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 21.00— 
«Погляд». (К). 21.40 — Про
щами передач. (К). 21.45 —
«Кіноактриса Раїса Нсдаїнків- 
ська». (К).

• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК. 12 СЕРПНЯ. 

Ю.<)0 — Програма Республікан- 
ської студії телебачення. 17.05 
Фільми для дітей. 17.45 — 
Програма . Республіканської 
Ктудії телебачення.

0 СЕРЕДА, 13 СЕРПНЯ. 
10.00 — Програма Республі
канської студії телебачення.

17.40,—Програм ,Р?|чіублікрц» 
ської студії . ігслебачецнЯ 
18.00 —' Кінохроніка. 18.10 /■> 
Актуальний'< скрап. 18.30 ■-г. 
Програма Республіканської 
студії телебачення.

ЧЕТВЕР, 15 СЕРПНЯ. 10.00—.
Програма Республіканської 
студії телебачення. 17.40 —
Програма Республіканську 
студії телебачення. 21.2о<^’--
«НОП у колгоспі». 21.40
Програма Республіканської 
студії телебачення.

П’ЯТНИЦЯ, 15 СЕРПНЯ, 
10.00 — Програма Республікан
ської студії телебачення. 16.20
— Програма Республіканської 
студії телебачення. 21.00 — 
Художній фільм «Доживемо 
до понеділка»'. 22.30 — Про« 
грама Республіканської сту
дії телебачення.

СУБОТА, 16 СЕРПНЯ. 10.00
— Програму Республікан
ської студії телебачення. 12-30
— Актуальний екран. 13.00 —■ 
Телефільм. 13.20 — Програма 
Республіканської студії теле
бачення.

НЕДІЛЯ, 17 СЕРПНЯ 9.00— 
Програма Республіканської 
студії телебачення. 12.00 -■* 
Художній фільм «Закоханні1 
пінгвін». 13.30—Документальні 
ний фільм. 14.00 — Прогд^а 
Республіканської студВ-.^*-^ 
бачення.

БК 02650. їндекс 01197. Зам. № 3470, Тираж 47 000.
Редактор В. ПОГРІБНИЙ«


	1108-1p
	1108-2p
	1108-3p
	1108-4p

