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«Ударна праця, висока якість, зразкова дисципліна!»
— такий девіз Ленінської вахти, яку несуть разом з 
усіма ровесниками юнаки і дівчата Кіровоградщики. 
Гарячий с.ідгук знайшов у них заклик ЦК КПРС ши
роко розгорнути соціалістичне змагання за гідну 
зустріч 110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна, 
зробити завершальний рік п’ятирічки роком удар
ної праці, праці по-ленінськи.

На багатьох промислових підприємствах області 
дістали підтримку ініціатива ростовчан «Працювати 
без відстаючих», почин комсомольсько-молодіжним 
кслективіЕ Свердловська «П’ятирічне завдання — 
меншим складом». А на Кіровоградському заввді 
тракторних гідроагрегатів і Світловодськсму заводі 
чистих металів використовують досвід молодих ви
робничників Волзького автомобільного заводу по 
створенню наскрізних бригад. У ці ударні дні на
роджуються ініціативи нращих комсомольсько-моло
діжних нолентивів області. Так, бригада формуваль
ників ливарного цеху сірого чавуну кіровоградсь
кого заведу «Червона зірка» (бригадир Олександр 
Грищенко, групкомсорг Володимир Бойко) і бригада 
закрійників імені 60-річчя ВЛКСМ Кіровоградської 
взуттєвої фабрики (бригадир Євдонія Скрипке, груп- 
исмсорг Людмила Будило) закликали колег змага
тися за звання бригади зразкової дисципліни. Молоді 
світловодці підтримали ініціативу комсомольської 
організації першого цеху Дніпровського заводу 
твердих сплавів «16 ударних трудових вахт — до 
110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна!» В ос
нові цих та інших хороших починань — не тіпьни 
ударні темпи, надпланова продукція, а й прагнення 
випускати її високої якості. Хіба ж може видавати 
брак комсомольсько-молодіжна бригада електро
зварників Олексія Попова з кіровоградського заво
ду «Червона зірка»! Адже хлопці працюють за без
дефектною системою, і підводити себе, товаришів 
не мають права.

Багато підприємств області можуть пишатися тим, 
ще освоїли систему бездефектного виготовлення 
продукції. Лише е Кіровському районі обласного 
центру їх 18. Ряд підприємств освоїв комплексну 
систему управління якістю продукції. Серед форм 
роботи комсомольських організацій району з мо
лоддю — змагання за звання «Кращий молодий ро
бітник за професією», «Відмінник якості», «Кращий 
комсомольсько-молодіжний колектив».

У автопідприємстві 10021 під девізом «Високій якос
ті обслуговування — комсомольську гарантію» пра
цюють 15 молодіжних екіпажів із 23. На заводі радіо- 
виробів 8 комсомольських бригад трудяться за почи
ном колективу В. Рябченка «Олімпійській продукції
— комсомольську гарантію». Успішно залучають мо
лодь до боротьби за якість виробленої продукції ком
сомольські організації заводів радіоииробів, друкар
ських машин, тракторних гідроагрегатів.) Комітети 
комсомолу цих підприємств створили пости ЯКОСТІ. 
Питання поліпшення якості регулярно розглядаються 
на засіданнях комітетів, висвітлюються у випусках 
«Комсомольського прожектора».

Разом з тим у роботі районної комсомольської ор
ганізації є серйозні недоліки. Райком комсомолу, 
мого бюро обмежуються лише обговоренням зав
дань по розгортанню руху за високу якість роботи, 
за майстерність, честь заводської марки. Не акти
візують важливого руху в молодіжних колективах 
підприємств. Не залучається цей контингент вироб
ничників до боротьби за випуск високоякісної про
дукції на м’ясокомбінаті, міському молокозаводі, 
маслосирбазі, птахокомбінаті. Тут сідсутнє шефство 
комсомольських організацій над випуском продукції 
з державним Знаком якості.

На ремонтно-механічному заводі Укрремтресту, за
воді «Металіст» великий процент молоді, яка здає 
продукцію з другого подання, допускає брак. І жоден 
з таких випадків не став предметом обговорення на 
засіданні комітету номсомолу.

Комсомольські організації Иіровсьного району 
досі не визначили своєї ролі в шефстві над випуском 
продукції народного споживання, не налагодили зв’яз
ків з комсомольськими організаціями заводів-поста- 
чальників, торговельними колективами.

Над розв’язанням цих та інших питань повинні 
працювати в усіх комсомольських організаціях. Ад
же активізація боротьби за високу якість продукції, 
за честь заводської марки — першочергове завдан
ня комсомольців і молоді, важливий ирок до успіш
ного фінішу п’ятирічки, до відзначення ленінського 
ювілею ударною працею.

трудову зрілість

«Товаришу Ленін, я Вам доповідаю»
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тЕсрчий підхід де професії залізничнииа-руховкка 
властиві колективові комсомольсько-молодіжної ко
лони машиніста-ікструктора Володимира Анатолійо
вича Шелеста із Знам’янськогс локомотивного де
по. В сумі це дас відрадні наслідки. Колектив успіш
но несе трудову Еахту, присвячену 110-й річниці з 
дня народження В. Е. Леніна.

Про свій колектив розповідає Б. А. Шелест.

Земономлєної протягом 
місяця електроенергії ли
ше однією бригадою нашої 
комсомольсько -молодіжної 
локомотивної колони до
сить для того, щоб провес
ти важковаговий поїзд від 
станції Знам’янка до стан
ції П'яти хатки. Цим фан
том ми оперуватимемо під 
час громадсько-політичної 
атестації, що проходить 
під девізом «Товаришу Ле
нін, я Вам доповідаю».

Оперуватимемо не ви
падково. Бо саме економія 
електроенергії — одна з 
головних умов номпленсу 
заходів, які завершують 
етап Ленінського заліку, 
присвяченого 110-й річниці 
з дня народження Ілліча.

Звичайно, звітуючи перед 
старшими товаришами — 
комуністами локомотивно
го депо, перед сеоєю совіс
тю, ги будемо самокритич
но підходити до питань 
підвищення продуктивнос
ті праці, участі ножного 
члена номсомольсьно-моло- 
Гіжної в житті нолентиву. 

нині, готуючись до про
ведення громадсько-полі
тичної атестації комсо
мольців колони (їх у нас 
більшість), до підбиття під
сумків, кожен подумни оці
нює свою діяльність. Буде 
про що доповісти групком- 
соргові Володі Литвинову, 
нашим визнаним передо
викам по економії електро
енергії і проведенню важ-

перечитую

і щоразу

Після закінчення Хащуватської середньої шноли вони прийшли працювати 
на молочнотоварну ферму колгоспу імені 60-річчя Жовтня. Обом комсомолкам 
доручили доглядати по 80 нетелей.

І та і та — Людмила, І прізвища у них однакові — Ноломієць. Тож вісім
надцятирічних дівчат на формі називають на ім'я і по батькові — Людмила 
Василівна і Людмила Олександрівна. Обидві працюють відмінно. -

На знімку: Л. В. КОЛОМІЄЦЬ і Л. О. КОЛОМІЄЦЬ.
Фото Б. ЗЕМНОРІЯ.

Які твої ідеали! Чи береш приклад із життя Е. І. 
Леніна! Як розумієш поняття «активна життєва пози
ція»! На ці та інші запитання відповідали . учасники 
Ленінського заліку, учні десятого «В» класу Маио- 
внеківської СІЛІ Н° 4.

ЗАДУМАВ—
---------------------------------------- в®

І ВИКОНАЙ!
Роз/лова йшла ділова й раненко. •—

* аілврптя. ї о 47 ....відверта. Кожен із 17 
комсомольців розповідав 
про найважливіше для 
нього як школяра і як 
громадянина.

— Живемо ми дружно. 
Народ підібрався актив 
ний, с на кого покластися. 
Крім того, ми — старші в 
школі. І зобов’язані всім 
задавати тон, — так поча
ла відмінниця Твміла Та- 

- Навіть на 
те, як ми, десятикласни
ки, проходимо коридора
ми, розмовляємо, жести
кулюємо, звертає увагу 
малеча. І копіює нас. При
кро буде, якщо помітить 
щось негарне. А про ши
року обізнаність, готов
ність відповісти на будь- 
яке запитання й говорити 
нічого. Сучасний старшо
класник — ерудит...

третього, заключного ета

пу Ленінського заліку під 
девізом: «Товаришу Ленін,

я Вам доповідаю», Юнаки

та дівчата тримають серйоз

ний екзамен на політичну і

новагових поїзд і с Саші 
Щаві, Миколі Демчуну, 
Анатолію Корчееому, Вік
тору Фарафонтову. Адже 
створено міцний заділ. Ли
ше протягом минулого ро
ку колона провела 2864 
важковагових поїзди, е 
яких перевезла близьке 
двех мільйонів тонн над
планових вантажів. Хлоп
ці зенонеглили понад 770 
тисяч кіловат-годин елек
троенергії. З цими показ
никами стали переможця
ми соціалістичного змаган
ня колон депо. А ниніш
нього року вирішили пере
крити згадані рубежі. До 
сласного ювілею, наприк
лад, буде зекономлено 300 
тисяч кіловат-годин елек
троенергії, на якій відпра
цюємо до фонду суботника. 
Тут ми надіємось на себе 
і на свої ще ке використа
ні резерви. Це — підви
щення класності (якщо 
протягом минулого рону в 
колоні виховали 7 класних, 
то з початку нинішнього 
поліпшили майстерність ІЗ 
машиністів). До комплексу 
«підвищення класності» 
входять: досконале знання 
нового електровоза ВЛ-80Т, 
вміле його водіння, знання 
профілю маршруту, вико
ристання заради економії 
збільшеної маси поїзда.

Як? Ми на прантиці пе-

реноналися, що чим біль
ша вага (в межах розум 
ного, звичайно), тим біль
ша економія енергоресур
сів. Ось красномовний 
фант. Протягом січня ми 
провели 291 важковаго
вий, зекономивши при цьо
му 68С71 кіловат-годину 
електроенергії. Б лютому 
мали відповідно 222 і 
58620. Тож не важно під
рахувати, ще коли більше 
вантажів, ю більша й еио- 
номія. Важлива роль у під
вищенні лрсдунтивност! 
праці е нолон: ------------—
психологічній 
машиніста і 
розв’язанню _________
питань, громадській роботі, 
відпочинку 1 ~
ській групі, у всьому зага
лі.

Тан, нєщодаєно ми разом 
вирішили — в день атеста
ції заклинати нолег з При
дніпровської, Південно-За
хідної залізниці разом про
вести поїзд-естафету на зе
кономленій електроенергії. 
Намічаємо здійснити заду
мане в день «червоної су
боти». Це буде ще одним 
свідченням причетності 
комсомольсько- молодіжної 
колони до участі у Все
союзній Ленінській повір- 
Ці-

належить 
сумісності 
помічника, 

виробничих

в комсомол ь-

Е. ШЕЛЕСТ.

Весняні 
канікули— 
трудові

Там вирішили старшо
класники Рівнянської СШ 
№ 2 Новоуираїнсьмого ра
йону па загальпошкільних 
комсомольських зборах, 
відгукнувшись па заклик 
ксмишуватських ровесни
ків «Фермам — учнівську 
турботу».

Ціннішії весняні каніку
ли, як і минулорічні, для 
восьмикласниць Гані Чор- 
би, Олени Бідової, Віри 
АвЯохіної, дев’ятикласника 
Миколи Крупка, учениць 
десятого класу Валі За- 
яіздрв, Тані Кулик та.їх
ніх друзів стануть грудо- 
вимн.

І. сторожуй.

У комплексному плані 
кожного учня — вивчення 
життя, діяльності В. І. Ле
ніна, окремих праць вож
дя.

— Вкотре 
промову Ілліча на НІ з’їз
ді комсомолу і щоразу 
знаходжу для себе щось 
нове, раніше не помічене, 
— ділиться Світлана Сан- 
чалоеа. — А ленінське 
«вчитися комунізму» ста
ло для мене, моїх товари
шів найважливішою ме
тою.

Принцип 10-«Б» «Леда
ря примусити, відстаючо
му допомогти». На пер
ший погляд — просто. 
«Але скільки учнів, стіль
ки різних виправдовувань 
з приводу того, чому вчи
ться гірше, ніж може, — 
продовжує розмову На
талка Пішоха. Виправдо
вуються, хоча набагато

краще було б взятися за
- - - підводити

славний

юся, 
культет фізвиховання, — 
вирішив Сергій Подолян.

Різні бажання, різні 
мрії. Але єднає всіх одне 
— бути потрібним своєму 
народу, своїй Батьківщині.

Т. ЖЕЛЄЗНЯКОЄА.

навчання і ке 
колектив.

Наближається 
ювілей В. І. Леніна. ! де
сятикласники вирішили 
відсвяткувати його яинай- 
цікавіще. У квітні прове
дуть ленінський тиждень

Живуть комсомольці 
шкільними турботами, а 
так хочеться пошвидше 
перегорнути останню сто
рінку дитинства І зазир
нути у майбутнє. Його ко
жен бачить по-свсєму:

— Буду медсестрою, — 
це Надя Мелас.

Спортом захоплю- 
вступатиму на фа-

І
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діти, коли виростуть і змо
жуть самостійно розібра
тися в усьому, зрозумі
ють, що ти насильно по
збавила їх найдорожчого 
в житті — Батьківщини? 
Адже людина без батьків
щини все одно, що річка 
без води, птах без пісні, 
поле без пшениці... Якби 
моя воля, я не дозволяла 
б вивозити дітей до їхньо
го повноліття, доти, поки 
не складеться у них власна 
система поглядів і пере
конань — моральних і по
літичних. ;

Кларо! Як же це стало
ся? Адже коли вчитель 
А. Азрілевич виїхав до 
Західної України, потра
пив там у релігійні тене
та, а згодом емігрував до 
Ізраїлю, ти, довідавшись 
про це, разом з нами обу
рювалась, вважала його 
вчинок ганебним, безум
ним. А сама вчинила так 
же бездумно.

Як ти виправдаєшся? 
..................  , Може, пошлешся на ан- 
бо це сприятиме моєму тисемітизм у нашій країні? 
збагаченню. Така їхня іде- Брехня це на довгих но- 

І

Кожного разу, коли ме
ні кажуть, що хтось виїхав 
з Радянського Союзу до 
Ізраїлю, я обурююсь і ди
вуюся, ніяк не можу зро
зуміти, чим такі люди ке
руються у своїх вчинках. 
Але справжньою неспо
діванкою стала для мене, 
Кларо, звістка, що ти теж 
емігрувала -з нашої краї
ни. І мені захотілося ска
зати на весь голос: «Зу
пинись! Це ж безумство!» 
Я не беру до уваги шахра
їв, які, нажившись на ма
хінаціях, подалися до Із
раїлю, уникаючи кари. 
Це безпринципні люди. 
Нехай їдуть. Думаю, 
коли вони не знайдуть 
роботи, їм навряд чи 
поможе хто-небудь
«братів»-багатіїв. Дехто з 
лікарів захотів раптом ут
римувати платну клініку, 
спокусившись «вседозво
леністю» буржуазної вов
чої моралі. Чим більше 
хворих, чим більше- епіде
мій, тим краще для мене,

що 
там 
до- 

із
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Впереди пурга и эа9«пуха 
Красные гвоздики~>груд,, _ 
Символ пробудившегося дИЗг

4.
Нет поучительнее чтенья I
Чем эти синие тома:
Том каждый - слово откр^ень*« 
Без перезода жизнь сама 
Чтоб эту жизнь постичь Глушко 
И из нее извлечь урок, 
Нельзя читать ее до сроха 
Иль пропустить последний с>ок.

С каждым годом 
наша рать 
крепчала, 
шла вперед 
навстречу всем ветрам. 
Ленинское дело 
с изначала 
было близко и понятно нам 
Смотрим вдаль 
уверенно и смело, 
каждый тверд, 
упрям, 
непоколебим;
мы родное 
ленинское дело 
на планете нашей 
завершим.

українці? Я, син, моя мати, 
сім'я директора школи 
Л. А. Гершензона та інші 
попали а оточення з Но- 
воархангельському районі. 
Довелось повергатися. 
Нам показали дорогу в 
село Безводне, радили, 
як обминути німецькі пос
ти, частини. В Безводному 
жила моя подруга- Ми зу
пинились у неї. І хоча за 
приховання євреїв смерт
на кара чекала всю сім ю, 
нам гостинно надали при
тулок. За кілька днів ка
ральний загін есесівців 
нагрянув у село. Нас по
передили, і лісник Андрій 
Бобровицький вивів за се
ло. Дорогою нам зустрі
вся вчитель А. Вере
дій. Він розказав, як обі
йти жандармський пост... 
Пригадується, як потерпів 
через мене Антон Адам
чук. Він поїхав на велоси
педі в село Безводне, щоб 
привезти мені 
пальто. П’яний
жорстоко побив його, за
брав велосипед, але паль
то Антон мені приніс. Щи
ру вдячність бережу я у 
своєму серці цим простим 
людям, для котрих моя 
національність не мала ні
якого значення.

Про який антисемітизм
з

не-

ночас студентами не ста
ють і предстазники інших 
національностей. І ніхто 
не вбачає в цьому ніякої 
трагедії. Коли я вступала 
до аспірантури науково- 
дослідного інституту педа
гогіки УРСР на відділ пе
дагогіки, то приймали тіль
ки одну людину. І нею ви
явилась я, єврейка, хоча 
претендували на це місце 
кілька чоловік. Згодься зі 
мною, адже дехто навіть 
справедливу критику
сприймає як прояв антисе
мітизму. Тоді й шукають 
виправдання там, де його 
нема.

У Радянському Союзі 
створено ВСІ у/ЛОЗИ і дг.я 
духовного збагачення всіх 
громадян. Мій дядя, ста
рий більшовик, якось по
дарував мені колекцію 
єврейських пластинок, се
ред яких є й пластинки з 
фрагментами вистав. Упер
ше прослухала їх з ціка
вістю, тепер програю рід
ко — і не бачу ніякої пе
реваги перед українськи
ми та російськими.

Он в сердце 
каждого

SInapi Виноград, колишній моїй учениці, що виїхала до Ізраїлю

зимове 
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ологія, яка для нашого 
способу життя завжди бу
ла і буде ворожою. Пове
дінка тих, хто раптом за
був, з якого дуба їв жо
луді і тепер завзято за
ходився підривати його 
коріння, викликає обурен
ня всіх чесних радянських 
лікарів. Але ти, Кларо, 
здавалося ж, усвідомлю
вала корінну відмінність і 
переваги комуністичної 
моралі перед буржуаз
ною. Що штовхнуло тебе 
на зраду Батьківщини, на
шого суспільного устрою? 
Як могла зрадити тих лю
дей, з якими разом учила
ся, працювала, пережива
ла злигодні війни? Невже 
ти віддаєш перевагу на
ціоналізмові? Чи, може, 
тобі здається можливим 
поєднання націоналізму із 
соціалізмом? Це немож
ливо, як несумісні наука і 
релігія, науковий матеріа
лізм і ідеалізм. Зостаєть
ся лише дивуватися, з 
якою легкістю відмови
лась ги від свого щастя, 
здобутого для тебе рево
люцією, відстояного у 
громадянську і Велику 
Вітчизняну війни. Ти ви
везла дітей на «батьків
щину предків», де людина 
або експлуатує інших, або 
сама експлуатована. Тре
тього в буржуазній країні 
не дано. В якій ролі тобі 
хочеться бачити своїх ді
тей? Прагнеш увести їх у 
світ так званих «ділових 
людей», забуваючи, що це 
світ несправедливості, на
живи, де єдиний бог — 
гроші. Більше того, гроші 
тут перетворюють навіть 
бога в товар. Вони — вар
тість усіх речей, 
позбавили людей 
власної вартості. Це 
часу підкреслював 
Карл Маркс.

Чи пробачать тобі твої

гах! Це провокаційні не
билиці сіоністських крику- 
нів-ораторів, які прагнуть 
зобразити антисемітизм 
мало не національною ри
сою росіян. І все для то
го, аби збільшити кількість 
емігрантів, відірвати тру
дящих євреїв від участі в 
будівництві нашої інтер
національної держави. 
Антикомунізм — ось їхня 
платформа. Вони пропо
нують об'єднання всіх єв
реїв світу. Як би не так! 
Раніше Лебідь, Рак та Щу
ка з твору Л. Глібова по
тягнуть з один бік воза, 
ніж сіоністам удасться 
об’єднати антагоністичне. 
Бо чи ж можливо об’єд
нати інтереси багатих і 
бідних? Навіть тепер з Із
раїлі не панує єврейське 
«братство». З імперіаліс
тами ведуть непримирен
ну боротьбу миролюбні 
сили країни, очолювані 
комуністами. І ця бороть
ба справедлива. Ми під
тримуємо її.

Скажи чесно, Кларо, де 
ти спостерігала з нашій 
країні прояви антисемітиз
му, цієї крайньої форми 
расового шовінізму і най
більш небезпечного пере
житку людиноненавис
ницької моралі? Не прига
дуєш такого? І не прига
даєш. Тебе гнобили? 
дянському ладові це 
властиве, вороже. У 
воно переслідується 
коном. І це ти прекрасно 
знаєш.

Може, ти скажеш мені, 
що єврею важко вступити 
до інституту? Так, але 
тільки в одному випадку: 
якщо він живе в місті, а 
вуз готує спеціалістів для 
села, то при всіх рівних 
умовах перевага, звичай
но, віддається абітурієнто
ві із сільської місцевості. 
Але з цієї ж причини вод-

Чи, може, ти пошлешся 
на те, що у нас немає єв
рейських шкіл? Кларо, зга
дай: коли ми з тобою жи
ли у Вінницькій області, 
там працювала єврейська 
школа. До речі, батько 
мій був її директором. І 
що ж? Багато євреїв при
силали до неї вчитися сво
їх дітей? Батькові доводи
лося агітувати їх, та це не 
допомогло, кількість уч
нів у школі дедалі змен
шувалась. Постало питан
ня про її закриття. Розв'я
зувалось воно не дирек
тивно, а на батьківських 
зборах. Скажи, а ти б по
слала своїх дітей до та
кої школи? Напевне, ні. 
Адже дома ти з дітьми 
розмовляла якою мовою? 
Російською. Чи тебе хто 
змушував? Чи, може, цьо
го вимагала влада?

Пригадуєш з історії, як 
бундівці прагнули відгоро
дити євреїв від усього не- 
єврейського? Назіть спе
ціальні лікарні пропонува
ли відкривати для них. 
Мовляв, хворий краще по
чуває себе серед «своїх». 
Ще ленінська «Искра» різ
ко критикувала буржуаз
но - націоналістичну пози
цію Бунду. В наш час по
дібне виділення однієї на
ції з-поміж інших немож
ливе. І зовсім непотрібне.

Може, тебе змусило ви
їхати до Ізраїлю безробіт
тя? Чи в тебе не було жит
ла? А може, квартплата 
була надмірно високою? 
Чи тебе позбавили консти
туційних прав? Чи тобі за
хотілося розбагатіти, по
користуватися трудом 
прислуги? Не розумію.

Нам з тобою випала до
ля на собі випробувати, 
що таке тимчасова фа
шистська окупація. Прига
дуєш, як допомагали нам, 
ризикуючи своїм життям,

може йти мова, коли 
соціалістичній країні 
мас для нього грунту? В 
ході комуністичного бу
дівництва зміцнюється 
ідейна єдність націй і на
родностей. Людина вно
сить корінні зміни в жит
тя суспільства, а суспіль
ство у свою чергу доко
рінно змінює моральне й 
культурне обличчя люди
ни. Немає єврея 
го», однакового для 
класів, усіх держав, 
часів і формацій, 
хто своєю поведінкою міг 
викликати і в класовому і 
а соціальному розумінні 
вороже ставлення до се
бе, поховано під уламками 
самодержавства. Сучасний 
єврей в умовах соціаліс
тичного ладу — чесний 
трудівник і не подає при
воду для антисемітизму, 
Навпаки, він пишається 
тим, що є сином радянсь
кого народу. Саме цього 
сіоністи й не можуть ніяк 
зрозуміти.

КПРС виховує радянсь
ких людей у дусі інтерна
ціоналізму, одним із пер
шочергових завдань ста
вить боротьбу з будь-яки
ми проявами шовінізму, 
націоналізму чи сіонізму.

Тим часом ти втратила 
почуття вдячності, обо
в’язку перед Батьківщи
ною, залишила рідну зем

лю, зрошену кров'ю близь
ких, їхні могили і навіть 
своїх стареньких батьків. 
І можна зрозуміти їхнє 
горе: ти, Кларо, зовсім 
втратила почуття мораль
ної відповідальності пе
ред рідними, товаришами, 
всім суспільством. Твій не
гідний вчинок на твоїй же 
совісті. Подивись же прав
ді у вічі; ти стала ізраїль
ським спостерігачем кому
ністичного будівництва в 
нашій країні.

Прощаюся з тобою, не 
подаючи руки.

Т. МІЛЛЕР, 
педагог, відмінник на
родної освіти УРСР.

ХІМІКІВ
КИЇВ, 20 березня, (Кор. 

РАТАУ В. ВЕРНОДУ- 
БЕНКО). Відправивши з 
початку року землеробам 
понад план більш як 12 
тисяч тонн мінеральних 
добрив, колектив Сєвєро
донецького виробничого 
об’єднання «Азот» тим са
мим достроково виконав 
соціалістичні зобов’язання

на честь 110-ї річниці з 
дня народження В. 1. Ле
ніна. Успішно реалізують 
намічену програму поста
вок трудівникам сільсько
го господарства вітамінів 
родючості багато підпри
ємств республіки. У від
повідь па постанову IIІ< 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про додаткові за
ходи по підготовці і про
веденню весняних польо
вих робіт у 1980 році» во
ни створюють надійну ос
нову під урожай завер
шального року десятої 
п’ятирічки.

Як повідомили в Держ- 
плапі УРСР, цього року 
виробництво мінеральних 
добрив у республіці зрос
те більш як па два мільйо
ни тонн. Збільшують ви
пуск продукції Дніпро- 
дзержппське, Сєвєродо
нецьке, Черкаське вироб
ничі об'єднання, а також 
ровспськс «Азот», сумське 
і слов'янське «Хімпром», 
Горлівське «Стирол», Він
ницький хімічний і Стсб- 
ницькнй калійний заводи.

У 1980 році в цілому по 
республіці на 1674 тисячі 
тонн зросте виробництво

концентрованих мінераль
них добрив, па 230 тисяч 
тонн — випуск рідких і 
більш як па мільйон тони 
гранульованих добрив.

Розроблено комплекс за
ходів по прискоренню бу
дівництва і введення в 
дію роздавальних станцій 
безводного аміаку па діль
ниці аміакопроводу Гор- 
лівка — Малий Лджали- 
цькин лиман. Одержання 
цього продукту колгоспа
ми і радгоспами стане до
датковим резервом підви
щення врожайності зерно
вої ниви.

1.
Маяк, что светит нам в пути, 
Ни шквал, ни время не потушат: 
Он в сердце каждого, в груди. 
Он озаряет дни и души. 
Да, будет жить' из века з век 
И почитаться каждым веком 
Простой и скромный человек, 
Любимый каждым человеком.

2.
Не здесь ли свой исток начальный 
Эпоха новая берет? — 
На тесной площади вокзальной 
Встречает Ленина народ. 
Взнесенный надо всей землею, 
Ильич вступил на броневик, 
Велик крылатою мечтою, 
Могучей верою велик.

3. 
Сумерки сгущаются в стране, 
Все длинней и резче тени. 
Партия кует войну войне, 
Мир и землю возглашает Ленин. 
Битвы и победы — впереди.

■дорогі спогади
Сторінкн мемуарів сест

ри відомої української ра
дянської поетеси Олени 
Журливої схожі на вологі 
зелені бруньки, що з'яви
лися пізньої осені на крис
латому дереві довголітньої 
пам’яті. Натерина Костівна 
Вишницька не просто зга
дує відомих діячів україн
ської культури, з якими їй 
пощастило зустрітися па 
життєвому шляху, а паче 
проявляє на жирій плівці 
пам’яті незабутні образи 
Лесі Українки, Пасла Тичи
ни, Володимира Сосюри.

До речі, з Павлом Григо
ровичем Тичиною дружба 
двох сестер — Олени Кос- 
тівни і Катерини Костівни 
тривала понад 40 років.

Сьогодні ми друкуємо 
кілька уривків пі спогадів 
К. К. Вишницької. Кілька 
штрихів до немеркнучих 
портретів двох прославле
них поетів — Павла Тичи
ни і Володимира Сосюри.

* » *
1926 року у нас у Києві 

часто бував дома Володи
мир Сосюра. Ще зовсім мо
лодий, такий несміливий і 
соромливий, мов дівчина. 
Більше він дружив зі мною 
і навіть присвятив мені два 
вірші, які були надрукова
ні в його книзі поезій, що 
вийшла друком 1926 року.

Коли він приходив до 
нас у гості, то прохав, щоб 
я що-небудь грала на роя
лі, а сам у цей час сідав 
писати вірші. Він запевняв, 
що у нього тоді стає кра
щим настрій і краще пи
шеться.

Писав він дивовижно? сі
дав до столу або стояв 
коло рояля і на його криш
ці не писав, а строчив, не 
зупиняючись і майже нічо
го не виправляючи. Писав 
дуже швидко й енергійно.

Раз він мені признався, 
що написав за день 13 
поезій.

Якось Володимир Сосю
ра попросив мене заграти 
щось душевне. Пригадую, 
я тоді виконала баркаролу 
Чайковського. Він під цю 
музику експромтом напи
сав віпш «'Катрусі*, що 
починався так

Я знов побачив Еас. 
біляву і веселу,

З привітним усміхом 
на радісних устах.

А осінь за вікном 
жовтаве листя 

стелить,
І в вирій відліта 

за птахом дальнім 
птах.

* * *-•
Пригадую, як ми прово

дили вечірнє дозвілля ь 
будинку в Конторському 
провулку, де тоді мешкала 
моя сестра. Часто до нас 
заходили Павло Тичина, 
Володимир Сосюра, Олек
сандр Копиленно. Повече
рявши тим, що на скору 
руку готувала сестра, ми 
сідали на широку канапу, 
і гості починали читати 
власні вірші. А потім були 
співи.

Сосюра дуже любив ук
раїнську народну пісню 
про Байду. Мені вона теж 
подобалась. Тому наш до
машній імпровізований 
концерт «відкривали* саме 
нею.

Павло Григорович любив 
пісню про Стеньиу Разіна і 
«Туман хвилями лягає*. 
Потім співали всіх пісень 
підряд, хто яку пригадає.

Іноді отак ми «доспівува
лись» аж до другої години 
ночі.

* * *
Павло Григорович ніколи 

не любив говорити про свої 
творчі плани. Якось ми з 
ним ішли парком, де стоїть 
пам’ятник Т. Г. Шевченку. 
Мій супутник запропону
вав посидіти на лавці. Ми 
сіли. І тут я спитала поета, 
над чим він зараз працює.

Павло Григорович 
ВИГЛЯД, Ніби не почув МОГО 
запитання, і тут же пюе- 
віз розмову на інше: 
дивіться, як смішно цей 
хлопчисько ступає ніжка
ми. Йому, мабуть, не біль
ше двох років».

А ввечері того дня, ра
дісний і збуджений, ВІН 
прийшов на Ботанічну, ] О, 
де жила моя сестра, і. ус
міхаючись, сказав: «д я 
вірша нового приніс вам. 
Хочете, почитаю?» Витяг з 
бокової кишені піддона 
вчетверо складений аркуш 
паперу і сназав: «Вірш на
зивається «Джміль і мете
лик*.

♦ * «
У Харкові Павло Григо

рович запрещая нас із се
строю до сеоДв гості, Жми 
він тоді, якщо не пониляїо- 
ся, в оудинну «Слово». У 
його кімнаті було багат<> 
книг на полицях; на вікнах 
і дверях — штори. Тихо, 
затишно.

Час за розмовами минув 
непомітно. Спохватились, 
ноли вже було за північ. 
Ми із сестрою заспішили 
додому, і тут господар рап
том зупинив нас. «Зачекай
те, — сказав він, — ви мт, 
мабуть, голодні?»

Павло Григорович зник 
за дверима, а за хвилину 
повернувся, несучи таріл
ки із пшоняною нашою, 
политою узваром.

Ну я смачною ж здалася 
нам та каша!

в * ♦
Коли Павло Григорович 

був міністром освіти (ми ІЗ 
сестрою жили тоді в Хар
кові), виникла потреба по
їхати до Киева в деяких 
справах. Павло Григорович 
був дома сам, довго й хо
роше говорив з нами, зо
крема на теми освіти. Я си
діла у нього в кабінеті на 
канапі і думзЖ- нн змінив
ся Павло ГриіїТрович, яним 
став поважним і діловим... 
Уже прощаючись, він сна
зав: «Зачекайте». Довго ди
вився у відчинене війно, а 
потім звернувся до мене з 
такими словами:

— Я часто вас бачу у зі 
сні і завжди в білому 
вбранні, а зараз ви о чор
ному. Чому?

— Я недавно поховала 
чоловіка, — відповіла я 
йому.

Уже 1957 року, коли се
стра тяжко хворіла, я при
їхала до Києва, аби забра
ти її з лікарні додому. Пав
ло Григорович прислав до 
готелю свою машину, і ми 
незабаром приїхали на ву
лицю Рєпіна, 5, де він по
стійно жив і де нині від
крито літературно-меморі
альний музей. Сестра вн<а 
тоді не могла ходити, і з 
машини її винесли в никлі.

Павло Григорович бус у 
доброму настрої, весь час 
усміхався, 
співчував, 
молодість, 
ла більше 
говорили і 
воритися.

Швидко

розпиту к» в, 
згадував нашу 
Розмова триад, 
двох годин. 
не могли Шго-

____ збіг наш час. 
Господар подзвонив У га
раж, під’їхала «Волгин, 
щоб відеезт<.4''В»іс до гот а-. 
лю «Київ». Сестру в кР -л< 
знову понесли до машини. 
Нас проводжала Лідія н-т- 
рівна, дружина поета, по
прощалися, не відаючи, що 
це наша остання зустріч. 
Пригадую, Павло Григоро
вич стояв засмученим, з 
низько опущеною головно. 
Я не витримала, по®г; лк' 
лася назад і сназала: "да
вайте попрощаємося 77е 
раз«. Ми обнялися і Р? 
луаались. Це була м 
остання зустріч із нез-» 
нім Павлом ГригоР0® '• 
Тичиною, дружба з я 
тривала близько т»1’ 
років.

Катерина ВИШНИЦЬ^.
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ПОПОВИЧ

* ♦ *
Забродило, як опара, 
Голубе тепло,
Над землехо пару-хмару 
Тихо понесло.
Ворухнулась

брунька-вічко

Пробуджений Дніпро. Мал. Миколи П/\ТОКІНА. м. Сзітловодськ.

МІСТ

Літературно-мистецький випуск 
«Молодого комунара» № 2

Міцно щось трима.
«Тут мені сидіти вічно?»
Лусь* — і вже нема 
Шкаралупки. Замість неї 
Листячко бліде.

Владно йде весна 
землею, 

Радісно іде!

ВІН В СЕРЦІ КОЖНОГО

НЕЗАБУТНЄ

СЬОГОДНІ НА СЦЕНІ 
КРОПИВНИЧАН

РОДИ!
В рунах тримаю зерна 

жита —
Животворящі згустки літа, 
З усіх дарів найбільшим 

дар 
Вологи, сонця і труда.
В пухку ріллю оці зернини 
Весною радісно н вкину, 
Скажу; «О житечно, роди!» 
О знов не знатиму біди.

Неласкаве передзахідне 
сонце забарвило небо три
вожним багрянцем. Мороз
ним вітер обпалював лице, 
пронизував наскрізь,

У білих маскхалатах ми 
лежали на засніженому па
горку, притиснувшись один 
до одного. Я — посередині, 
Сирбу — зліва, справа — 
єфрейтор Соколов.

Спітнілі наші тіла швид
ко хололи. По спині моїй 
пробігло огидне тремтіння.. 
Поки не стемніє, вставати 
нам не можна: троє варто
вих охороняють міст. Щоб 
потрапити сюди, у глибо- 
ннй^ тил «противника», 
знайти і «підірвати» міст, 
учора вночі ми викинулись 
на парашутах і цілий день, 
повзаючи, перебігаючи і 

Ілля ГЕЛЬМАН

падаючи, нишпорили за
сніженими полями і пере
лісками. Ідуть навчання. 
Нам трьом треба зняти 
охорону — і зразу вступ
лять у ДІЮ Ще дев’ять роз
відників, що причаїлись у 
недалекому лісі. їх очолює 
прапорщик Остапенко.

Все довкола холонуло: і 
засніжене поло, і довже
лезний міст із вартовими, 
нотрих ми бачили як на 
долоні, одная їх уже огор
тали вечірні сутінки.

Товариші влаштували 
мене посередині і намага
лися зігріти, тому щз пів
години тому я по коліна 
провалився в ополонку. Я 
вилив із чобіт соду, викру
тив штани й онучі. У доро
зі ще було нічого, а зараз 
усе дерев'яніло.

Утрьох ми чекали, ноли 
все почнеться, і думали. 
Сирбу, очевидно, про мол
давський виноград, єфрей
тор Соколов — про смо
ленський край, грибний та 
ягідний, і лісову акаде
мію. куди збирається всту
пити після служби, а я — 
про прапорщика Оста- 
пенка.

До армії мені здавалось, 
що старшина підрозділу 
повинен бути високим, 
кремезним, з гвардійськи
ми вусами, але обов’язко
во добрим і чуйним сер

цем. Остапенко ж — серед
нього зросту, худорлявий, 
рухливий, симпатичний на 
вигляд у своїх погонах з 
двома зірочками уздовж

" Але характер у 
нього —на межі суворості.

Ще на початку моєї 
служби він подав руку, 

нИх.

уважно подивився в очі 
кожному новачкозі і ска
зав: «Будемо служити, то
вариші». Цим, власне і ви
черпався запас його демо
кратичності.

Наступного дня, в сльоту, 
на світанну вивів нас на 
фіззарядку голими до по
яса. «І-раз, і-дса», ■— ко
мандував, повторюючи 
вправи разом із нами, не 
пропустивши жодного так
ту з півгодинного комп
лексу, до якого входили, 
крім вправ, кільця, бруси, 
біг.

Прапорщик Остапенко 
не пропускає найменшої 
неточності. Ледве що не 
так — зауваження, вимога 
негайно почати все спочат
ку. Як стоїте, чому носки 

різкий

ремені 
озяз у 
почало

не на ширину ступні, не
правильно прикладаєте 
руну до нижнього зрізу го
ловного убору, підкомірець 
пришитий нерівно, чоботи 
не блищать, як слід, — 
тільки й чути його 
голос.

Я поправив на 
ніж, гранати, знову 
руки автомат. Мене 
трусити по-справжньому. 
Невже захворію, не зможу 
піднятися з усіма? Отака 
прикрість!.. Виступаючи 
від імені комуністів на на
ших комсомольських збо
рах перед самим навчан
ням, прапорщик Остапен
ко радив бути особливо 
уважним, акуратним і точ
ним.

— Прорахунок розвідни
ка не завжди можна по
правити, — крізь дзвін і 
туман у голові чую й за
раз його вимогливий голос. 
Силуети вартових швидко 
перетворювались у чорні 
плями, позаду насувалась 
стіна суцільної темряви. 1 
нараз я здригнувся: звідти 
з’явився прапорщик Оста
пенко з розвідником.

— О дев’ятій у них змі
на караулу, почнемо через 
годину! Майте на увазі, по- 
середники не послаблюють 
своєї пильності і фіксува
тимуть правильність на
ших дій скрупульозно, — 
присівши поряд на сніг, 
тихо і владно втлумачував 
Остапенко.

Солдат, який з'явився 
разом із ним, відкрив тер
мос. Прапорщик, спритно 
орудуючи невеликим 
пачком, власноручно 
повнив наші котелки 

чер-

маною кашею з м’ясом і 
шкварками, які апетитно 
пахли. .

— Концентрати на спир
тівках готували. Вдалося 
все-тани, — сказав він, і в 
голосі його почулась ра 
дість.

Потім налив нам у нриш 
ки котелків гарячого сві 
жозаеареного чаю.

— Спілим виноградом 
пахне! — зітхнув Сирбу.

Мені ж уявлялись укра 
їнські вишні.

— Досить вам. — радію • 
чи з того, що ми напои 
нюємося бадьорістю, 
сказав Остапенко. — На 
фронті в таких " випадках 
ще й по сто грамів випа
дало, — побачили ми в су 
тінках його доору усгліи. 
ну. — Ніколи не забуду, я.» 
у березні сорок П’ЯТОГО Ни . 
Одері я мало богові душу 
не віддав. Зовсім хлопчись- . 
ком оув, І якось у розвідці 
всю ніч мокнув на холоді. 
Так мене ----- '—
колишній 
учасник 
штурму, гарячим чаєм уря
тував. У свою шинель за
горнув, І нічого — ось 
ВІН, я...

Я почував себе майже 
нормально. Тільки дуже не 
хотілось, щоб стало відомо 
про ополонку. Але спробуй 
що-неоудь приховати від 
старшини підрозділу. Пе
ред тим, як піти, він роз
питав, у якому стані зброя, 
боєприпаси, спорядження. 
Коли дійшло до оомунди- 
рування, довелося розпо
вісти.

Гіодумки я готувався до 
прочуханки. І яким же бу
ло моє здивування, коли 
Остапенко тут же допоміг 
мені стягнути чоиоти, при
мусив скласти мокрі онучі, 
замінивши їх сухими, які і 
ще зоерігали людське теп
ло: віддав свої,

Соколов одержав строге 
розпорядження—ДІЯТИ точ
но, як наказано, починати 
через десять хвилин без 
сигналу.

Єфрейтор, відірвавши по
гляд від світного цифер- • 
блата свого годинника, від
повів:

— Слухаюсь!.
Я і Сирку промовили ці 

слова подумки. Ми вико
наємо наказ, хай би для 
цього довелось пожертву
вати всім. Перекоп, фор
сування Одеру... Своєю су
ворістю І людяністю ми 
починаємося звідти. До 
нас, сьогоднішніх солдатів, 
звідти перекинутий найна
дійніший міст.

...Темрява вже давно на
повнила повітря. Та ось 
небо з чорного перетвори
лося у сіре. Густо повалив 
сніг. Дув вітер. Зривалась 
хуртовина, яка жбурляла 
нам у очі, в ніс, губи при
горщі колючого снігу, кот
рий повністю заштрихував 
білим і розвідника, і пра
порщика Остапенка.

(і

наш старшини, - 
будьонівець, 

перекопського

Що може бути страшні
шим, ніж духовне каліцтво, 
ніж втрата морального об
личчя? Ми дивимося ви
ставу «Шрами» за п'єсою 
Є. Шабана, а перед очи
ма — життя, з його набо
лілими проблемами, з йо
го загадковими парадок
сами. Справді, що штовхає 
сильних, здорових моло
дих людей на шлях зло
чинності? Що примушує 
тих, кому суспільство дале 
все: дім, здоров я, освіту, 
свободу, працю, — гудити 
’наш соціалістичний спосіо 
життя, своїми негідними 
вчинками кидати тінь на 
нашу прекрасну радян
ську молодь? Творці ви
стави прагнуть дати відпо
віді на ці та багато інших 
запитань, що хвилюють 
нас. Вони прагнуть через 
психологічний стан трьох 
18-річних юнаків, що скої
ли злочин, розкрити моти- 

Л ви, які приводять молодих 
людей на лаву підсудних. 
Ми стежимо за грою ак
торів, а бачимо перед со
бою обличчя молодих лю
дей, котрі живуть поруч 
нас і ведуть ганебний спо
сіб життя: не працюють, 
пиячать, своєю поведінкою 
тероризують інших. Мо
лодь, яка в ці дні запов
нює зал театру, пізнає в 
персонажах п’сси своїх 
однолітків. їй зрозуміла 
життєва позиція Люсі (ар
тистка Л. Приходько), вона 
глибоко співчуває Залько-

III шп
ві (артист В. Степаненко), 
який через свою недале
коглядність безглузде ба
жання «підкорити місто» 
попадає в компанію лю
дей, що не мають ні честі, 
ні совісті. Вона поступово 
проймається спочатку не
навистю, потім і презир
ством до Арнольда (артист 
В. Макаренко), котрий при 
всій його показній еруди
ції і гуморі виявляється 
звичайнісіньким боягузом 
І зрадником. Складніший 
образ Бориса (артист 
А. Марченко). Йому не чу
жі людські почуття: кохан
ня до дівчини, віра в 
дружбу. Але ці почуття у 
Бориса якісь потворні. До 
дівчини Наталки він стави
ться, як до власності, як 
до речі. Наталка повинна 
усміхатися тільки йому, 
танцювати тільки з ним. Та 
й дружба з Арнольдом 
побудована у нього не на 
повазі, не на товариськос
ті. Вона скоріше тримає
ться на отих «геройських» 
вчинках, що приводять 
юнаків до трагічного фіна
лу. Ця дружба хитка. При 
першому ж справжньому 
випробуванні, яким стало 
для хлопців звинувачення 
у вбивстві, вона обертає
ться ненавистю і презир
ством. Це добре обіграно 
в сцені тюремної сутички 
між молодими злочин
цями.

Автор п’єси, а разом з 
ним І творці вистави <Ре" 
жисер — заслужений ар-

тист О. Бондар, актори) 
• підводять глядачів до дум

ки, що оті парадокси ви
кликає саме життя: над
мірна опіка і любов бато
нів є причиною легковаж
ності, якщо не сказати ка
тегоричніше — безхребет
ності. Чи не вона сприяла 
тому, що Вально та Борис 
сноїли злочин? Матеріаль
не благополуччя призвело 
до повної безвідповідаль
ності за сеої слова, думки, 
вчинки, і ян результат — 
дармоїдство Арнольда, 
прагнення до матеріально
го благополуччя ставить 
під загрозу втрати духов
ності симпатичної, розум
ненької і взагалі, здавало
ся б, позитивної особи — 
дівчинки Люсі. Але чи ж 
може бути позитивною лю
дина. у якої за душею не
ма нічого, крім прагнення 
ситого, забезпеченого спо
кою? і це тоді, коли пред
ставники нашого молодого 
поноління виявляють чуде
са трудового героїзму, бу
дують ВАМ, прагнуть до
сягти вершин науки!

Розкриттю психології 
молодї людини, що попа
ла в непоправну біду, до
помагає образ слідчого, 
створений заслуженою ар
тисткою УРСР С. Мартино- 
вою. Людина з великої лі
тери, людина комуністич
ного гарту, вона а силу 
свого обов’язку і чисто 
по-людському прагне зро
зуміти, чим живуть, до чо
го прагнуть її підсудні. їм 
тільки по вісімнадцять. Во
ни — на порозі життя. А 
воно могло б бути пре
красним! Якби не пере
креслили вони його своєю 
бездумною поведінкою.

Людина відповідає 
ред суспільством за 

пе- 
СВОЇ

вчинки, твердить автор. 
Людина має відповідати й 
за суспільство. Ця думка 
проходить через усю п’є
су- .П єса «Шрами»—потріб
на, злободенна. Похваль
но, що колектив кропив- 
ничан узявся саме за неї. 
Створена ним вистава при
мушує глядача думати над 
проблемами сьогодення.

Театр — один із факто
рів формування світогляду 
людини, її переконань. Ви
става Є. Шабана — то ви
става для нас і про нас. 
Глядач з акторами прагне 
зрозуміти психологію ге
роїв. Тому-то, мабуть, най
більше вражають нас сце- 
ни-монологи. І світло, і му
зичне оформлення, запро
поноване Е. Демакіним, і 
надзвичайно рухливі, ди
намічні мізансцени підпо
рядковані одному — роз
криттю психологічного ста
ну людини в найбільш 
кульмінаційний момент 
життя, коли тс, що сталося 
раніше, постає в різких 
контурах і кидає відсвіт на 
сьогоднішнє, ноли людина 
усвідомлює життєвий крок, 
дошукуючись моменту, де 
схибила.

Темно-червоні плями на 
обличчях героїв, гнітюча 
«електронна» музика спри
яють розкриттю внутріш
нього світу героїв у хвили
ну, ноли не відповідати 
вже не можна.

У виставі дуже важливо 
чітко визначити позиції, на 
яких стоять її творці, по
гляд, З ЯКИМ БОНИ ОЦІНЮ
ЮТЬ «історію про злочин і 
---------------  ’ т— визна- 

є в ху- 
покарання». Така 
ченість, чіткість 
дожйьому образі вистави 
(художник В. Іванов). Дія 
вистави відбувається в ін
тер’єрі темно-брудних ко
льорів, похмурому, безра
дісному, де «небо в клі
тинку». А там, за вікнами, 
стінами тюрми, живе, тру
диться велике світле місто 
(його проекцію ми часто

бачимо на екрані).
Чіткість громадянської 

позиції прочитується і в 
задумі режисера. Пере
конлива вона у слідчого. 
Ця жінка має надзвичайно 
складну біографію. Вонз 
не може безпристрасно 
судити хлопціз. Вона до
шукується істини. І прагне 
допомогти людині подати 
руку, коли не пізно. «Я не 
дам тебе скривдити», — 
каже вона Вальку. І їй ві
риш. Артистка С. Марти
нова створила позитивний 
образ нашої сучасниці — 
активної, дійозої, гуман
ної. Можливо, вольовість, 
твердість, суворість її як 
слідчого поступаються ін
коли місцем м’якості, жі
ночості, подекуди навіть 
розгубленості перед влас
ним розумінням теперіш
ньої молоді. Можливо, зо
на надто сентиментальна. 
Але ясно відчуваєш гро
мадянськість цієї жінки. 
Саме завдяки грі С. Мар- 
тинової вистава перетво
рюється на спозідь люди
ни перед лицем відпові
дальності.

«Чому п повинна під вге 
підстроюватись?.» — у хви
лину слабкості вигукне 
слідча С. Мартинова.

«Вас» — для неї власні, 
вже дорослі, дочки. Люся 
і... підсудні — Арнольд, Бо
рис, Вально. То люди од
ного покоління. І старші 
відповідають за долю мо
лодих.

Арнольд, Борис, Валь
но — у виставі ми бачимо, 
по суті, один і той же ха
рактер, звісно, з певними 
варіаціями. Звичайно, то ж 
люди одного покоління, з 
одної компанії. Та було б 
пргівильніше, якби перед 
нами появилися не одна, а 
три людські долі, хоч при
чина нещастя одна — па
сивність, байдужість у ви
борі життєвої позиції, що 
призводить до хвороби —

бездуховності.
Борис (артист А. Мар

ченко)—людина, яка про
тестує проти отієї байду
жості, тільки знаходить 
потворну форму свого 
протесту. Виконавцю ролі 
значною мірою допомага
ють яскраві фарби у ви- 

далі 
артист не пі- 

цим

разі емоцій, але 
«надриву» 
шов, спростивши 
складний образ юнака.

У Валька (артист В. Сте
паненко) з кульмінаційний 
момент життя нічого не 
лишається, окрім відчаю. 
А хлопець учився на юри
дичному факультеті! І не 
випадковість привела його 
саме до цього вузу, а, ма
буть, пошук істини, спра
ведливості. На жаль, ми 
не розкрили для себе 
складного Вальчиного ха
рактеру. І не зрозуміли, 
чому він «чи не найглиб
ший шрам»...

Найцинічніший із них 
Арнольд. Артист 8. Мака
ренко показує нам найви
щу ступінь падіння люди
ни. Він грає результат. А 
у виставі-дослідженні, чи 
то й сповіді, хотілося б по
бачити і прочитати почат
ки: як, чому сталося те, що 
з Арнольда виросла люди
на з чужими нашому су
спільству переконаннями?

можете 
щасли- 

звертаю-

«Ви повинні і 
зробити кінець 
вим», — каже, 
чись до нас у фіналі, кож
ний учасник цієї гострої 
публіцистичної, громадян
ської вистави.

Як це зробити, вирішу
ватимуть люди, що вихо
дять із театрального залу.

Є вистави-запитання. Є 
вистааи-відповіді. «Шра
ми» — то вистава-запитан- 
ня. Відповідь — у самому 
житті.

Л. НШОЛАЄВСЬКА.
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СПОРТИВНИЙ 
ВИПУСК 
«молодого 
КОМУНАРА»

ЛИСТ У НОМЕР

ЗВІДКИ
БЕРЕТЬСЯ
БАДЬОРІСТЬ?

витрачатимуть

я на комєо-

Нерідко від комсомоль
ських та фізкультурних 
активістів доводиться чу
тії нарікання;

У спорТнвпо-масовій 
роботі ми не домоглись 
успіху, -бо нам 1ІС допо
могли керівники колгоспу.

Не заперечуючи їм, ска
жу ось про іііо. Для успі
хів потрібна тс й ініціа
тива самих активістів. Бо 
перекований, що в вас не
має керівників, яким бай
дуже, чи будуть себе за
гартовувати молоді хлібо
роби, чи 
вільний час абияк.

Дивлюсь 
мольців Великої Андру- 
сівки. Цс здебільшого іні
ціативні, беручкі ХЛОПЦІ 
та дівчата. Треба — ви
йшли па суботпик, облад
нали спортивний майдан
чик. Треба — не чекають 
нагадувань, усі на стаді
он, на спартакіадні поє
динки. Бачу, Микола Ту
ретте, Галина Ненько, 
Леонід Громов, склавши 
нормативи П1О, знову 
тренуються, щоб поліпши
ти свої результати. Мико
ла Туревко, наприклад, 
уже давно викопав нор
матив на золотий значок. 
І тепер голова райради 
ДСТ «Колос» В. II. Гузен
ко запевняє, що невдовзі 
він зможе викопати 
матив кандидата в 
стри.

То як же не піти 
зустріч таким ентузіастам?

Уже став до ладу вели
кий стрілецький тир з 
навчальними класами для 
дгсаафівнів, е намітка 
приступити до реконструк
ції стадіону. У парку біля 
стадіону обладнаємо го
родошні корти, шаховий 
павільйон, поблизу буде й 
простий басейн для скла
дання нормативів ГПО.

Жнива, весняна сівба— 
час гарячий, ніколи, як ка- 

Іжуть, 1 вгору глянути. Але 
ж ми не цілодобово в по
лі. Хочеться й відпочити. 
Мені й самому, наприклад, 
приємно заскочити на 
якусь годину на стадіон, 
щоб пограти з хлопцями у 
волейбол. І їм, бачу, при
ємно, що я з ними. Так 
ото й кажу; не цурай
тесь ініціативи, не будьте 
байдужими7до свого здо
ров’я. Не прийде до вас 

І бадьорість, якщо ви Де 
цього не докладете зусиль.

нор- 
Mafi-

ФУТБОЛ

І Фото В. ЗЕМНОРІЯ

В. ЗЕМЛЯНИЙ, 
голева колгоспу імені 
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ВІД ЗНАЧКА ГПО — ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ МЕДАЛІ

ДО ВІДКРИТТЯ Олімпій
ських ігор у Москві ли

шилося чотири місяці. І 
зрілість кожної спортивної 
організації визначатиме
ться кількістю її представ
ників у олімпійській збір
нім нраїни, їх здобутнами у 
боротьбі за найвищі наго
роди. ЦДодо спортсменів 
КіровоградЩини, то. мож
ливо, вперше в історії де
кому з них пощастить 
пробитися на олімпійський 
поміст.

Мова йде, насамперед, 
про майстра спорту з бо
ротьби дзю-до Сергія Ме- 
зенцева, який недавно стаи 
чемпіоном країни серед ат
летів у ваговій категорії до 
78 нілограмів. Цілеспрямо 
вано йшов студент факуль
тету фізвихованкя педін
ституту до цієї перемоги і, 
звичайно, докладе всіх зу
силь, щоб потрапити в чис
ло радянських олімпійців. 
Хоча це завдання не з лег-. 
них.

Претендує на місце с 
олімпійській збірній і бо
рець нласичного стилю, 
майстер спорту міжнарод
ного класу кіровоградець 
Віктор Савчук. Він став 
бронзовим призером vn 
Спартакіади народів СРСР 
серед спортсменів вагою 
до 48 нілограмів. Віктор 
відзначається великою 
працездатністю, доброю 
фізичною підготовкою, ВО
ЛОДІЄ багатим арсеналом 
технічного озброєння бор
ця.

Але може трапитися, що 
ні Мезенцев, ні Савчун не 
стануть олімпійцями. При
чини важко передбачити: 
травми, втрата спортивної 
форми, успіхи претендентів 
тощо. Але Це не примен
шить досягнень вихованців 
кіровоградських тренерів. 
Адже Мезенцев — перший 
чемпіон країни серед 
спортсменів неігрових чи- 
дів спорту, а Савчук—пер
ший майстер спорту між
народного класу серед иї- 
ровоградців.

Є тут, як кажуть. І зво
ротний бік медалі. В Кіро
вограді «стеля» досягнень 
спортсмена (за винятком 
Савчука) — звання май
стра спорту. Далі спорт
смен або залишається на 
цій сходинці, або підвищує 
спортивну кваліфікацію за 
межами області. Так стало
ся і з Мезенцевим, і з Сав- 
чуком. Перший тренувався 
у майстра спорту В. Б. По- 
нришніна. А ноли той че
рез відсутність належних 
умов для перспективної на
вчально-тренувальної ро
боти переїхав до Харкоеа, 
Мезенцев деякий час тре
нувався самостійно, а по
тім перебазувався с Київ. 
Звідти він і поїхав на чем
піонат нраїни, де піднявся 
на найвищу сходинку п'є
десталу пошани.

В. Савчук після завою
вання бронзової медалі VII 
Спартакіади народів СРСР 
у липні минулого року вза
галі не повернувся до Кі
ровограда, а залишився у 
Москві.

Чому здібні атлети «пе
реселяються»? Місце ж в 
табелі про ранги визначає
ться не географічними або 
економічними категоріями. 
Не стали ж •

на
до 

но-

Бсе-

ва, Києва та інших міст. А 
Кіровоградщнна ніби зав
мерла на низькому спор
тивному рівні. Гірше того, 
останнім часом збірна об
ласті, у складі якої біль
шість спортсменів облас
ного центру, різно знизила 
Показники. Про це свідчать 
підсумки VII Спартакіади 
України, де наші представ
ники зайняли останнє міс
це. Про те, яні практичні 
ВИСНОВКИ зроблено з під
сумків спартаніади, і слід 
поговорити.

На жаль, райвинонноми. 
профспілкові, комсомоль
ські організації дуже по
вільно перебудовують свою 
роботу, не виявляють 
лежної вимогливості 
спортивних комітетів, 
лентивів фізкультури.

І ось що виходить,
союзний комплекс ГІ1О — 
основа нашого фізкультур
ного руху. Лише ТОГО ро
ку значківцями ГПО стали 
27 тисяч чоловік. Ра
зом з тим на ряді під
приємств до складання 
нормативів номплексу ма
ло залучаються трудящі 
різних ВІКОЕИХ груп. Теж 
саме можна сказати про 
викладачів навчальних за
кладів, робітників буді
вельних організацій, пра
цівників торгівлі. Вимагає 
поліпшення робота по 
впровадженню комплексу 
ГПО серед учнівсьної і сту
дентської молоді.

Команди багатьох під
приємств, навчальних за
кладів з року в рік показу
ють низьні результати у 
змаганнях з багатоборства 
ГПО на призи газети «Ком- 
сомольская правда». Це 
стосується інституту сіль
ськогосподарської о маши- 

♦провінцією» побудування, кулінарного.

Юні веслувальники Гай
ворона приступили до на
пружених тренувань. На 
березі Південного Бугу 
базується водна станція 
вузлового комітету ДСТ 
«Локомотив». Тут діти за
лізничників починають 
сходження до висот спор
тивної майстерності.

На знімку: юні веслу- 
сальниці Наталія ГОЛЯКО- 
ВА, Тетяна МІСЮНА та 
Олена БИЧКОВА; веслу- 
гальники повертаються з 
тренувань,

Г:
Іх.
і..

Минолаїв, Херсон, Суми та 
багато інших міст, звідки 
вийшло немало олімпійців, 
чемпіонів і призерів ігор. 
На «околицю» посилаю
ться скоріше для виправ
дання невміння місцевих 
спортивних організацій 
створити хороші умови для 
роботи атлетам і їхнім на
ставникам. Ось і їдуть во
ни в інші місця, де такі 
умови є.
СТВОРЮЄТЬСЯ вражен-
** ня, що кіровоградських 

фізнультурних активістів 
це не особливо ХВИЛЮЄ. „...... ..
Правда, попервах вони спортивних шкіл. У деяких 
несміливо пробують умо
вити спортсмена або тре
нера залишитися. Але за
кінчується все, як прави
ло, на користь бажаючих 
виїхати. І захищають вихо
ванці Кіровограда честь 
Дніпропетровська, Харко-

музичного училищ, неопе
ративного технікуму, шкіл 
№№ 22, 23, 24. А колекти
ви телеграфно-телефонної 
станції, заводів радіовиро 
бів, дозуючих автоматів, 
чавуноливарного, облепо- 
живспілни, ряду шкіл об
ласті взагалі не взяли 
участі у міських змаганнях 
з багатоборства ГПО.

Правда, помітні деякі 
зрушення в поліпшенні фі
зичної підготовки учнів за
гальноосвітніх шкіл.

Слід пред’явити претен
зії до дитячо-юнацьких 

з них навчально-тренуваль
ні заняття провадяться на 
низькому методичному рій
ні, велика плинність вихо
ванців, внаслідок чого 
значна частина їх не вико
нує вимог навчальної про
грами. Торік погіршилася 

КОНУ ПРЕД'ЯВИТИ

на жаль, не 
до помітного 
навчальних і 

під- 
висо- 

Про 
результа ги 

і студенти

підготовна кандидатів у 
майстри спорту у трьох 
ДЮСШ міста, не було тут 
жодного майстра спорту.

Не вирішено питання до
бору і розстановим кедрів, 
особливо молодих спеціа
лістів. Тільки в поточному 
навчальному році змінило
ся 12 учителів фізкульту
ри і 1І тренерів ДЮСШ, 
що, природно, негативно 
впливає на всю спортиено- 
масозу роботу.

Наявність доброї спор
тивної бази, 
завжди веде 
поліпшення 
секційних занять, до 
готопки спортсменів 
кого класу у пузах, 
це свідчать г 
змагань, у яких 
програють учням середніх 
спеціальних навчальних 
закладів у міській спар
такіаді за програмою спор
тивних ігор молоді. Коман
ди факультету фізсихован- 
ия педінституту зайняли 
дев'яте місце з футболу, 
восьме — з класичної бо
ротьби і легкоатлетичного 
кросу, дев’яте — з нульо
вої стрільби. Команда ви
щого льотного училища ци
вільної авіації посіла вось
ме місце з нульової стріль
би серед одинадцяти ко
лективів—учасників спар
такіади.
МИ більш-менш докладно 

розповіли про дитячий 
і юнацький спорт тому, що 
з них починається шлях у 
великий спорт. Нині в місті 
є 171 колектив фізкульту
ри, в яких об'єднано 80 ти
сяч чоловік. За чотири ро
ки десятої П’ятирічки під
готовлено 100 тисяч спорт
сменів массзих розрядів, 
понад дві тисячі першо
розрядників і кандидатів у

ggl

надання 
шко-

майстри спорту, 60 майсг- І 
рів спорту, близьно 100 ти- І 
сяч значківців ГПО. •

Передовими загонами 
фізнультури с колективи г 
тресту «НірОЕОІ радсіль- І 
буд», заводу друкарських І 
машин, спортклубів «Зір- І 
на» і «Машинобудівник», І 
будівельного технікуму, | 
четвертої міської лікарні. В І 
цих профспілкові, номсо- • 
мольсьні працівники, акти
вісти фізкультурно-масової ■ 
роботи виступають ініціа- І 
торами проведення спор- І 
тивних змагань, зміцнення | 
спортивної бази, 
допомоги підшефним 
лам.

Саме в колективах 
культури виховано 
стрів спорту Леоніда 
ченна, Любові Савенно, 
Сергія Ткаченка та інших.

Проте, добровільні спор
тивні товариства, районні 
епцртномітеги, комітети 
комсомолу’ недостатньо 
піклуються про забезпе
чення високого організа
ційного рівня фізкультур
ного руху. В окремих ко
лективах спортивно-масо
ва робота на низькому рів;, 
ні, а подекуди взагалі від
сутня, наприклад, на шпа
гатно-вірьовочній фабриці, 
заводах «Червоним дзер
кальник», дозуючих аїТ°' 
матів, «Більшовик», «Хім- 
побут», «Цунрогідромаш», 
СУ-411, СУ-528.

Скажу самонритично, іцо 
в місті не поліпшуються 
справи з підготовкою 
спортсменів високого кла
су, тому міська фізкуль
турна організація не вико
нала завдань минулого ро
ку по підготовці майстрів 
спорту СРСР.

На місцях часто відсутні 
тісні ділові контакти, між 
спортивними і комсомоль
ськими організаціями, спо
стерігається самоусунення 
деяких комітетів комсомо
лу від проведення фізкуль
турно-масової роботи.

З 58 спортзалів лише три 
знаходяться у розпоряд
женні підприємст в, наявна 
спортивна база з року в 
рік погано готується до 
весняно-літнього спортив
ного сезону. Спортивні ор
ганізації обласного центру 
мало піклуються про роз
виток ігрових видів спорту, 
які нині включені до про
грами Спартаніади Ук
раїни.

Замість висновку, хоче
ться ще раз підкреслити: 
нам слід серйозно вдоско
налювати організаційну і 
навчально-тренувальну ро
боту с фізкультурних орга
нізаціях, підвищувати рі
вень ідейною виховання 
фізкультурників і спорт
сменів, вдумливо 1 ефек
тивно працювати з кадра
ми. Активна підтримка 
всього нового, ділова і са
мокритична оцінка зробле
ного — заперуна розши
рення масовості фізкуль
турного руху і підвищення 
майстерності спортсменів.

А. ПОДОЛЬСЬКИЙ, 
голова Кіровоград
ського міського спорт- . 
комітету.

•SVlTTRSliW

З НЕЗНАЙОМЦЕМ
Проводячи останній пе

ред чемпіонатом країни з 
футболу навчально-трену
вальний збір у Мукачево
му, «Зірка» згідно з пла
ном відьмо участь у кіль
кох товариських матчах. 
Перший з них уже відбув
ся — з новачком другої лі
ти, минулорічним чемпіо
ном республіки серед ко
лективів фізкультури «Ста
хановцем» зі Стаханова, 
то на Ворошиповградшиц). 
Спортсмени з міста гірни
ків першими добилися ус
піху. Після пропущеною 
гола кіровоградці діяли ак
тивніше. Одну з атак, по
чату півзахисником Вале
ріє« Гоїпкодерею. закін
чив узяттям воріт напа
даючий Ренат Длтишев —- 
1:1. Цей рахунок не змі
нився до кінця матчу.

«Зірка» виступала в та
кому складі: В. Музичук, 
О. Бабенко. М. Порошин. 
О. Смпченко, В. Хропов, 
М. Голиков. Ю. Касьонкіи, 
В. Гошкодеря. О. Твердо- 
хлєб. Л. Маслов, Р. Ллги- 
шев.

В. ШАБАЛІН.

А

КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
ДОСЛІДНОМУ 

ЗАВОДОВІ ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТІВ <

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ:

іазослсктрозвари и к и 
4—5 розрядів (оплата 
праці відрядна, 220— 
280 крб. па місяць),

слю'сарі-ремонтіїнки 2
— 6 розрядів (зарплата
— 120-190 крб.),

вантажники (зарила)а
— 150 крб.),

водії автонавантажу
вачів (оклад — 150 крб.),

регулювальники радіо
апаратури 4—6 розря
дів (оплата праці поча
сово-преміальна, 220 
крб.),

кранівник козлового 
крана (оклад—150 крб.),

будівельники всіх спе
ціальностей (оплата пра
ці відрядна), ”

шофери І—3 класів, 
слюсарі-іпструмеиталГ^ 

пики 3—5 розрядів (ок
лад — 150—200 крб.),

різальники металу (оп
лата відрядна, 160— 
180 крб.),

старший майстер ін
струментальної дільниці 
(зарплата — 145 крб.),

головинії бухгалтер 
(оклад-— 180 крб.),^^

майстер ВТК (оклад
— 130 крб.),

Звертатись у відділ 
кадрів заводу на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Кіро
ва, 86.

ДИРЕКЦІЯ.

ЗРУЧНО
Й ВИГІДНО

виграшу 
позики з

Державна 3-процентца 
внутрішня виграшна по
зика 1966 року є зруч
ною і вигідною формою 
зберігання грошових за- 
ощаджень населення.

По облігаціях позики 
виплачується доход у 
вигляді виграшів, які ро
зігруються щороку у 
еосьми тиражах.

Виграші по позиці 
встановлено в розмірі 
5000, 2500, 1000, 500, І 00 
і 40 крб. на 'двадцятй- 
карбованцеву облігацію, 
включаючи номінальну її 
вартість. По облігації 
вартістю б 10 крб. випле- і 

І чується половина виг Р«4' 
шу.

Можливість 
по облігаціях
кожним тиражем збіль
шується, адже кількість 

І виграшів, які розігруюї^- 
ся на один розряд, Ли
шається незмінною До 
кінця строку позики, а 
облігації, що виграли, 
погашаються при їх дп- 
латі і в наступних тира
жах не беруть участі.

Облігації з виграшами 
до 100 крб. включно 
приймаються для оплати 
всіма ощадними касами, 
а з виграшами в 100 крб. 
— центральними ощад
ними касами та ощадка
сами І розряду.

Облігації позики віль
но продаються ї купу
ються ощадними касами.

Купуйте облігації Дер
жавної 3-ПрОЦЄНїНОЇ 
внутрішньої виграшної 
позики!

Беріть участь у тирл- 
жах!

УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖТРУДОЩАДКАС 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ.


	2764-1p
	2764-2p
	2764-3p
	2764-4p

