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кращим виробничником

В червонозорівському партком! довго не роздумували:
— Йдіть у ковальсько-пресовий... Там зустрінете штам

пувальника Івана Ісайовпча Клнмеика... Хороша цс лю
дина, кадровий робітник!

Про розмову в партком! не розповідаю секретареві 
парторганізації цеху І. І. Шинку. Прошу Івана Івановича 
познайомити мене з гарним виробничником. І той теж 
без вагання:

— Клименко... Ходімо, я проведу вас до нього.
— Дякую. Якось сам доберусь.
Тільки-но переступив поріг ковальсько-пресового, 5]К 

назустріч вийшов непримітного росту, але кремезний 
чоловік з крутою засмагою на обличчі.

— Вам кого? — запитує.
— Мені б познайомитися з

цеху...
— Таких в нас немало! Ллє я вас проведу он до того 

всрстата-велетпя. Там працює Івйн Ісайович Клименко...
Знову Клименко. Та я хочу, щоб про комуніста Івана 

Ісайовнча слово сказали його молоді побратими по ро
боті.

В. ЮР’ЄВ, 
спецкор «Молодого комунара».

Микола ОЛЕФІРЕНКО:
— Я працюю біля одного верстата з І. І. Климонком. Не 

так давно. Ото як повернувся з армії в Плетений Ташлик, 
то в райкомі порадили поїхати попрацювати на заводі. Зго
дився. А тепер зжився з заводом.

Нелегко спершу було. 1 хто знає, чи був би я зараз штам
пувальником, якби не Іван Ісайович. Приставили мене ДО 
нього, як маля до няньки, 1 він з першої ж зміни став 
вчити мене: що й до чого...

Дні за днями, тижні за тижнями пролітали, як одна мить, 
— Іван ісайович не раз жертвував обідом заради мене... Че
рез півтора місяця я здав на розряд. Так і залишився пра
цювати з споїм вчителем.

Скромний, дуже скромний старий комуніст Клименко. Це 
коли про себе щось говорити. Не похвалиться навіть, що вже 
виконав п'ятирічку, що не відстали від нього його молоді 
вихованці Лїикола Склифус, Катя Коваленко, Віктор Іванов... 
всього 89 червонозорівців.

Катерина КОВАЛЕНКО:
— Коли я вперше потрапила до ковальсько-пресового, ду

мала, що наступного Дня втечу... Гуркіт, брязкіт, вищання . 
металевих блоків створювало враження безкінечного хао
су. Та минув день, другий, місяць... І я стала вловлювати 
ритм, звуковий робочий ритм цеху. Навіть на відстані трид
цяти метрів, серед десятка верстатів, вільно могла пізнати 
«.мову» свого, за котрим Іван Ісайович. І я — .учениця його.

Віктор ІВАНОВ:
— Є поняття глибше, — іменується воно — честь! Коли ти 

хоч один раї побув поруч з Іваном Ісайовичем, відчув тепло 
його рук, серцем пізнав людину кришталево чисту — запи
таєш себе: а який ти? Адже як мало лише перевиконувати 
норми виробітку, одержувати високу зарплату...

Добре, що в нашому Цеху є такий чоловік. Як батько...
А йому незабаром на пенсію.
Та хіба забудеться завод? П’ять років війни, котрі про

йшов з боями дорогами Європи..аби жилося людям вільно, 
радістю була праця....

Клименко — агітатор; Є йому про що розповісти -молоді, 
вміє щирим словом пораду дати, на путь праведний наста
вити.

Більш двадцяти років приходить до шестисоттопиого вер
стата, штампує- диски, інші деталі, щоранку говорить нам, 
комсомольцям: «Коли вже взялися за діло — будьте гідни
ми його. Адже людина — кріпша будь-якого металу!»

І я часто запитую: в чому ж секрет успіхів Клнмеика? 
Микола Склифус:
— В робітничій гордості.
Катерина Коваленко:
— В щирості.
Микола Олефірснко:
— В честі комуніста.
Сьогодні в багатотисячній колоні червонозорівців він вихо

дить на парад. З внучкою на руках, з багряним Жовтнем у 
серці, і знову здаватиметься йому, що прожив лише сімнад
цять, що зробив так мало...

м. Кіровоград,
завод «Червона зірка».

Малюнок В. ОСТАП ЕМКА.

ЛЕНІНСЬКА
ЮВІЛЕЙНА
МЕДАЛЬ

Президія
Ради СРСР

Ювілейна медаль 
відзнаку 100-річчя з дня 
народження Володимира 
Ілліча Леніна 
люється двох 
вань:

Верховної
постановила:

встанов« 
наймену-

«За доблесну працю. 
На відзнаку 100-річчя з 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна»;

«За військову доблесть. 
На відзнаку 100-річчя з 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна».

Затверджено Положен
ня про ювілейну медаль.

(ТАРС).

Сьогодні вам знову про Леніна 
Співати бадьорі пісні,
Про траси, між зорі простелені,
Про обрії стелу ясні,
Про день Революції славен, 
Про дальні дороги звитяг... 
Дитинства вітри кучеряві — 
То віра у світле життя.

Поглянь: горизонтів вітрила 
Під небом жагучим дзвенять, 
Мов крила, мов юності крила, 
Мій Жовтень червоний підняв, 
І Леніна прапор над світом, 
і лет Революції наш...
З дитинства любов'ю зігрітий 
Комуни грядущої марш!

Наказ
Міністра оборони СРСР

№ 269
7 листопада 1969 р.

Товариші воїни армії і флоту!
Сьогодні радянський народ і його 

Збройні Сили, усе прогресивне людство 
святкують 52-у річницю Великої Жовт
невої соціалістичної революції.

Трудящі Радянського Союзу тісно 
згуртовані навколо Комуністичної пар
тії, зустрічають це свято новими успіха
ми у розвитку народного господарства. 
Видатним досягненням нашої науки і 
техніки є спільний груповий політ трьох 
радянських космічних кораблів, який 
недавно закінчився.

Новий приплив трудової і політичної 
активності радянських людей викликала 
підготовка до 100-річчя з-дня народжен
ня Володимира Ілліча Леніна. Борючись 
за дострокове виконання п’ятирічки, наш 
народ віддає усі свої сили і творчу 
енергію справі дальшого зміцнення мо
гутності соціалістичної Батьківщини.

Будівництво комунізму В СРСР ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
у складних умовах історичного протиборства 
двох світових соціальних систем. Намагаючись 
продовжити існування приреченого історією 
експлуататорського ладу, імперіалісти посилю
ють боротьбу проти соціалізму, намагаються 
придушити національно-визвольний рух наро
дів, роздувають гонку озброєнь, йдуть на во
єнні авантюри.

Комуністична партія і Радянський УРЯД, 
вірні принципам ленінської зовнішньої політи
ки, послідовно проводять курс на ослаблення 
міжнародної напруженості, зміцнення єдності 
країн соціалістичної співдружності, подають 
всебічну підтримку народам, які борються за 
свободу і незалежність, за соціальний прогрес.

На сторожі завоювань Великого Жовт- 
пя, творчої праці радянського народу

м. Москва 
пильно стоять наші Збройні Сили. В 
нерушимій єдності з арміями братніх 
соціалістичних країн 'вони гідно викону
ють свій патріотичний іга інтернаціональ
ний обов’язок.

Товариші воїни армії і флоту!
Поздоровляю вас з всенародним свя

том — 52-ю річницею Великої Жовтне
вої соціалістичної революції. Бажаю 
вам нових досягнень у бойовій і політич
ній підготовці, зміцненні військової ДИ
СЦИПЛІНИ, порядку й організованості, в 
дальшому нарощуванні бонової готов
ності військ.

. На відзнаку 52-ї річниці Великої Жовт
невої соціалістичної революції наказую:

Сьогодні, 7 листопада, о 20 годині за 
місцевим часом салютувати в столиці на
шої Батьківщини — місті-герої Москві, в 
столицях союзних республік, у містах- 
героях Ленінграді. Волгограді, Севасто
полі, Одесі, у фортеці-герої Бресті трид
цятьма артилерійськими залпами.

Хай живе наша велика Батьківщи
на — Союз Радянських Соціалістичних 
Республік!

Хай живе героїчний радянський народ 
і його доблесні Збройні Сили!

Слава Комуністичній партії Радян
ського Союзу — натхненникові й орга
нізаторові всіх наших перемог!

Міністр оборони СРСР, 
Маршал Радянського Союзу

І
І

А. ГРЕЧКО.
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РОЗПОВІДЬ- ПРО подвиг У СТЕПУ

Молодий йомукар“ 7 діютошідо 1060 року-

З орлиного племені
Прес-конференція в Московському університеті

на

с.

— не коли пахне силосом і 
приймальних пунктах вирос- 
пукрових буряків, сонячні —

52-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції присвячені

Так Ленін
радить

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ
6 листопада у Москві в Крем

лівському Палаці з’їздів відбу
лось урочисте засідання Мос
ковської Ради депутатів тру
дящих і міського комітету 
партії, присвячене 52-й річниці 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Зал Палацу заповнили ро
бітники столичних підприємств, 
інженери, вчені, діячі культу
ри, воїни Радянської Армії, 
трудівники підмосковних кол
госпів і радгоспів, зарубіжні 
гості. '

В МОСКВІ
Палкими оплесками зустрі

ли присутні появу о президії 
керівників Комуністичної пар
тії і Радянського уряду.

Засідання відкрив голова 
виконкому Московської мі
ської Ради депутатів трудящих 
В. Ф. Промислов.

З доповіддю «Під прапором 
Леніна, до нових перемог ко
муністичного будівництва» ви
ступив член Політбюро ЦК 
КПРС, Голоза Президії Верхов
ної Ради СРСР М. Б. Підгор- 
ний. (ТАРС).

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ
Вчора, 6 листопада, в Києві, 

в Жовтневому Палаці куль
тури, відбулись урочисті збо
ри представників партійних, 
радянських, громадських орга
нізацій і Радянської Армії, при
свячені 52-й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

Урочисті збори відкриває 
перший секретар Київського 
міськкому партії О. П. Ботвин. 
Велично звучить Державний 
гімн Радянського Союзу.

Під бурхливі оплески при-

В КИЄВІ
сутніх обирається почосна пре' 
зидін зборів у складі Політбкь 
ро Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу.

З допозіддю про 52-у річни
цю Великої Жовтневої соціа
лістичної революції виступив 
член Політбюро ЦК КП Украї
ни, Голова Президії Верховної 
Ради Української РСР О. ГІ. 
Ляшко.

Для присутніх було дано ае- 
ликий святковий концерт.

(РАТАУ).

Чя посилаєм в- космос кораблі, 
Чи міст новітніх зводимо громади 
Це все во Ім’я людства на землі, 
Бо так Ілліч, 

наш рідний Ленін радить, 
Чіі. нд канал«', піниться вода, 
Чи у пісках квітують виногради — 
Це асе для щастя творчого труда, 
Бо так Ілліч, 

наш рідшій Ленін радить. 
р.чщіплчє-,1 атомне ядро, 
йдуть на цілину бригади — 
все трудящим людям на добро, 
так Ілліч, -ч 

наш рідний Ленін радить, 
літаки здіймаються до зір. 
йдуть по морю зоряні армади 
все тому, щоб був у світі мир, 
так Ілліч, 

паш рідний Ленін радить, 
біля книг схиляємо чоло, 
кличемо боротись проти зради - 
все для того, щоб зникало зло, 
так Ілліч, 

наш рідний Ленін радить, 
псе буяп в місті, у селі, 
наша творча переможна радість, 
все во ім’я людства на іемлі, 
тах Ілліч.

наш мудрий Ленін радінь, 
Н. ДОБРІЙ.

Прсх-конференція, присвя
чена успішному здійсненню 
груповою польоту космічних 
кораблів «Союз-в», «Союз-7», 
«Союз-8», відбулася 4 листо
пада в актовому залі Москов
ської о державного універси
тету імені М. В. Ломоносова.

Понад 2000 радянських та 
іноземних журналістів — пред
ставники газет, радіо, телеба
чення зібралися тут на зуст
річ з льотчнкамн-космонавтя- 
мн СРСР Героями Радянсько
го Союзу Г.С. Шоніним, В. М. 
Кубасовим, ' " ------
ком, В. М. 
Горбатком

А. В. Філіпчен- 
Волковим, В. В. 

. ______ і двічі Героями
Радянського Союзу В. О. Шз- 
таловим і О. С. Єлнсєєвпм. 
Поява їх разом з визначними 
радянськими вченими у пре
зидії прес-конференції була 
зустрінута бурхливими оп
лесками.

Прес-конференцію, склика
ну Академією наук СРСР і 
Міністерством закордонних 
справ СРСР. відкрив прези
дент ЛН СРСР академік М. В. 
Келдиш.

18 жовтня, сказав вій, закін
чився груповий політ трьох 
радянських космічних кораб
лів, у процесі якого було ви
конано велику програму нау
кових і технічних експеримен
тів. Космічний корабель «Со- 
ю.г-б» з екіпажем на борту в 
складі товаришів Георгія 
Степановича Шоіііііа і Вале
рій Миколайовича Кубасова 
було виведено на орбіту нав
коло Землі II жовтня. Через 
добу було запущено корабель 
г Союз-7» з трьома космонав
тами товаришами Анатолієм 
Васильовичем Філіпченком-, 
Вла іиславом Миколайовичем 
Волковим і Віктором Васильо
вичем Горбатком. ІЦе через 
добу стартував третій косміч
ний корабель «Союз-8». Герої 
Радянського Союзу, льотчики- 
космонавти СРСР товариші 
Володимир Олександрович 
Шаталов і Олексій Станісла- 
воннч Єлисєєв вдруге вируши
ли в космічний рейс.

Вперше, підкреслив 
Келдиш. почався політ 
пілотованих космічних 
лів по орбіті навколо 
Одним з основних

М. В. 
трьох 

кораб- 
Землі. 

___ завдань 
цього групового польоту було 
створення великої системи, в 
якій пілоти космічних кораб
лів взаємодіяли з широким 
комплексом автоматичних за
собів, що включав різні при
строї керування, одержання і 
оперативної обробки інфор
мації та зв’язку. До цієї сис
теми, крім кораблів «Союз», 
було включено засоби назем
ного командно-вимірювально
го комплексу, науково-дослід
ні судна, розташовані п різ
них пунктах акваторії Світо
вого океану. і супутники 
зв'язку «Молнпн-1». Космо
навти в процесі польоту про
вадили перевірки і випробу
вання бортових систем кораб
лів, опрацьовували системи 
ручного керування, орієнтації 
і стабілізації корабля на ор
біті, перевіряли автономні за
соби навігації. Було прове
дено багаторазове взаємне 
маневрування кораблів з ме
тою розв’язання ряду питань

ДЛЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО МІЛЬЙОНА

опрацювання складних піло
тованих космічних систем. До
свід, набутнії в результаті цьо
го нового космічного експери
менту, служить цілям ство
рення на навколоземних орбі
тах у недалекому майбутньо
му населених орбітальних 
комплексів.

Проведений груповий політ 
був продовженням радянсь
кої програми поетапного вив
чення навколоземної о косміч
ного простору з допомогою пі
лотованих космічних кораблів 
«Союз».

Академік М. В. Келдиш спи
нився далі на основних прин
ципах радянської програми 
винчения і освоєння космічно
го простору та небесних тіл, 
яка включає широке коло до
сліджень в Інтересах науки і 
нашого народного господарст
ва.

Слово надається команди
рові корабля «Союз-8», льот- 
чнкові-космонав т у СРСР 
В. О. Шаталову.

— Перед екіпажами косміч
них кораблів «Союз-в», «Со
юз-7» І «Союз-8», — гово
рить космонавт, — було пос
тавлено такі основні завдання:

провести в груповому польо
ті комплексні дослідження на
вколоземного космічного про
стору, а також спостереження 
поверхні Землі одночасно з 
трьох точок простору;

провести спостереження І 
фотографування тайфуніп, 
циклонів, хмарних утворень, 
геолого-географічніїх районів, 
снігових покривів в інтересах 
метеорології, геофізики та ін
ших наук;

опрацювати складну систему 
керування груповим польо
том" одночасно трьох косміч
них кораблів;

здійснити взаємне маневру
вання кораблів на орбітах з 
використанням даних автоном
них навігаційних вимірювань 
і ручного керування з мстою 
розв’язання ряду питань по 
опрацюванню пілотован о ї 
космічної системи.

Крім цього, ми повинні бу
ли:

провести комплексну пере
вірку бортових систем І вдос
коналеної конструкції ракет- 
но-космічного комплексу «Со
юз»;

виконати великий обсяг нау
кових спостережень І дослід
жень, які включають: спосте
реження небесних світил і го
ризонту Землі, визначення 
справжньої яскравості зірок, 
вимірювання освітленос т І 
земної поверхні Сонцем та 
ряд інших експериментів;

провести меднко-біологічне 
дослідження по дальшому ви
нчению впливу факторів кос
мічного польоту па організм 
людини.

Екіпажі трьох кораблів по
ставлені завдання, підкрес
лює В. О. Шаталов, викона
ли. Матеріали досліджень, ек
спериментів, спостережень те
пер обробляються і будуть 
опубліковані.

—• Мені, як бортінженерові 
корабля «Союз-в», довелося 
взяти безпосередню участь у 
виконанні унікального експе
рименту по проведенню зва
рювальних робіт у космосі, •—

почав свій виступ перед жур
налістами льотчик-космоиавт 
СРСР В. М. Кубасов.

З тонким знанням деталей 
безприкладного експерименту 
він охарактеризував порядок 
його виконання.

На трибуну виходить коман
дир корабля «Союз-6». льот- 
чик-космснавт СРСР Г. 
Шонін,

— Я спинюсь на деяких пи
таннях підготовки екіпажів 
до старту, перенесення факто
рів, що діють на ділянках 
виведення і спуску, — почав 
космонавт.

Г. С. Шонін докладно роз
повів про свої враження від 
космічного польоту.

Командир корабля «Союз-7». 
льотчик-космопавт СРСР А. В. 
Філіпченко у своєму виступі 
спиляється на питаннях керу
вання космічним кораблем 
«Союз».

З увагою присутні слуха
ють інжснера-дослідннка. — 
члена екіпажу корабля «Со
юз-7», льотчика-космопавта 
СРСР В. В, ґорбатка.
—Дозвольте мені у своєму ви

ступі спинитись на деяких 
особливостях побуту в умовах 
космічного польоту, на функ
ціонуванні систем життєза
безпечення корабля і деяких 
медико-біологічннх експери
ментах програми польоту, — 
говорить космонавт.

У польоті нам довелось ви
конати ряд меднко-біологічннх 
експериментів, спрямованих 
на дальше вивчення присто
сувальних реакцій організму 
людини до факторів косміч
ного польоту, і насамперед 
до невагомості.

ЦІ дослідження проводились 
на спеціально розробленій 
для умов космічного польоту 
апаратурі і дали змогу одер
жати цінні експериментальні 
дані.

— Дозвольте мені розповіс
ти про експерименти, зв'язані 
з опрацюванням методів авто
номної навігації в космічно
му польоті, — сказав у своему 
виступі бортінженер корабля 
«Союз-7», льотчик-космонапт 
СРСР В. М. Волков.

Проведені експерименти, 
сказав космонавт, показали, 
що прийняті методи автоном
ної навігації цілком забез
печують виконання заданих 
маневрів у космічному польо
ті.

Бортінженер космічного
корабля «Согоз-Й», льотчик- 
космонавт СРСР О. С. Єлнсє» 
єв сказав у своєму виступі, 
що одним з важливих розді
лів програми польоту трьох 
пілотованих космічних ко
раблів були такі наукові до
слідження. як: вивчення гео- 
лого-географічпііх об’єктів 
земної поверхні, досліджен
ня спектральних яскрапостей і 
і контрастів поверхні Землі у 
видимій області спектра, ме
теорологічні дослідження спек- 
тро- і фотометрування гори
зонту Землі. Про деяк! експе
рименти космонавт розповів 
докладніше.

Потім космонавт І вчені 
відповіли на запитання жур
налістів.

(ТАРС),

Осінь — це коли у бункер о є тугіш стру
мінь янтарного зерна І від зорі до зорі гудуть 
комбайни. Осінь 
гичкою, коли на 
гають білі горн

як передати фарби осені п кінці жовтня І 
на початку листопада?

— Чорного І зеленою фарбами. І тільки, 
сказали мені п колгоспі «Победа».

І лише ава Цих кольори и й побачив у чо
лі: чорні квадрати ріллі під ярину чергувалися 
Із зеленями озимих,

Правда, подекуди, мов маленькі острівці, 
жовтіли ще й ділянки кукурудзи. Але бук
вально на очах вони зникали, ті острівці, про
чесані комбайнами, перекраяні плугами.

Чорний і зелений кольори колгоспного поля 
в листопаді — то врожаю кольори. Так ка
жуть опикіївці. Про це і цифри.

По 42,3 центнера пшениці взяли 
круг в артілі. 1 не на якійсь там неве
личкій ділянці, а на 1340 гектарах! Зер
нові в середньому видали (без кукуруд
зи) більше 40 центнерів з гектара. Вне
сок до 1 мільйону і кільканадцять десят
ків тисяч тонн кіровоградського хліба, 
зданого державі.

Навіть бувалі комбайнери Петро Федорович 
Шуршело, Микола Кирилович Дученко, за 
плечима яких по два десятки років механіза
торського стажу. І ті здивувалися, як підраху
вали весь намолот — по 8 тисяч центнерів- 
вийшло на кожний їх агрегат.

Це вже було золотої осені 1969-го. А перед 
тим були липень і серпень 1908-го. Тоді насін
ницька бригада Івана Захаровича Каменева 
4300 центнерів насіння пшениці довела Д® 
першого класу посівного стандарту, Василь 
Яцкулеиець, Віктор Місій. Дмитро Степанович 
Мамчур І десятки їх колег підготували грунт 
до сівби.

А на початку' вересня вивели п поле посівні 
агрегати Георгій ІЦерба, Василь Пономаренко, 
Сергій Павлович Булат, Микола Якович Ри
балко... Л II вересня механізатори рапортува
ли: «Обсіялися!»

Хліборобське мистецтво високого врожаю хоч 
і давне, хоч має усталені правила, але перед
бачав I постійний пошук, і деякий риск. Навіть 
наймолодший хлібороб знає, скільки І яких 
добрив виносить з грунту пшениця чи кукуруд
за. знає скільки їх внести треба (про ие на 
агрозаняттях ие раз Йшлося), Є н спеціальні 
технологічні карти вирощення. Ллє корективи, 
що вносить природа, ие завжди передбачиш.

От і минулої осені, так як зараз, врунились 
озимі, і раптом на голу землю вдарили мо
рози градусів 27. Цс вже стривожило, Л по
тім друге лихо — потепліло, посипав мокрий 
сніг. І па озимих утворилась корка. Сьогодні 
про це можна говорити спокійно. Л тоді в 
колгоспі хвилювались. Коли пустили иа пше
ницю лущильники, то и полі були і агрошЬі 

. В. П. Кішка, І голова О. П. Махннько, і сек
ретар парторганізації і. д. Литвиненко, і 
бригадири.

Ризикували вони? Звичайно. Але ризикува
ли, знаючи зимові примхи і свою союзницю- 
землю. А потім весна, нідживленпя озимого 
клину.

І результат — високий урожай. «Бсзос- 
тої-і», яка займала 98 процентів площ озимих, 
взяли аж по 47 центнерів. Вона показала себе, 
як чудо-пшеииця. В цьому ропі їй знову пере
вага. Та, як І раніше, посіяли і «Мнроніп- 
ську-808», І «Зллррізьку-5», І «Одеську-26» Та
кий вже цех хліборобський. Тут досліди три
вають роками і десятиріччями, щоб врахувати 
всі оті примхи літа, зими та осені, щоб до
кладно знати, ип що кожний сорт здатний.

осінь, якими фарбами не малюй. — це "під
сумок і перевірка організованості хлібороб
ського хисту.

Колгосп продав хліба державі (без ки- 
кУРУІЇзи) 44372 центнери, що становить 
130 процентів до плану, В точи числі 
пшениці продано 31430 центнерів, на 

процента більше, ніж передбача го- 
ся.

Цифри... їх може годинами розшифровувати 
агроном В. П. кішка, розповідаючи про зма
гання між комбайнерами П. ф. Шуршелою, 
спяил'..Л1,а™л^м Жердівм, Стані“ 

СТ61ТОВ€НКОМ. їх може годинами ПОЗ- 
иінфрозуваги секретар парторганізації 1 Д, 
жІпі8ИНп”Хп 0'10“ідаю''" П!’° комуністів—шо- 
п и ПерГулу’ м- л- Колесникова,

які па перевезенні зерна вико- 
пуаали завдання на 150-КЮ процентів.

ЦІ цифри може годинами коментувати во
жак колгоспної комсомоли Анатолій Митро

шин. згадуючи, як у напружених оуднях виро
стали крила, гартувались характери молодих 
механізаторів Миколи Колесника. Сергія «н- 
машопського, Віктора Вовчеика, Віктора ч‘” 
ботарьова. Валентина Решетова, Олександра 
Москальова, — кожного з 40 комсомольців аР* 
тілі, В агротехнічному гуртку разом з досвід
ченими хліборобами вчилися мистецтву ви
рощення високого врожаю. В гуртку комсо
мольської політосвіти, вивчаючи історію Ком
сомолу, біографію В. І. Леніна, вчились ленін
ській принциповості, працьовитості. На і'Рак" 
тиці закріплювали свої знання. Ставали кому
ністами, Ось I нещодавно прийняли кандида
том в члени КПРС Олекспндра Москальова. 
Біографія юнака, як і в Його ровесникін — 
коротка: школа, служба в армії, півтора роху 
роботи водієм автомашини в артілі. Коротка 
і багата трудовими успіхами. Лише за Дс' 
в’ять місяців цього року на рахунку ОлексанД- . 
ра понад 45 тисяч тонно-кілометрів.

Коментуючи цифри врожаю, Анатолій Мит
рошин згадує, як жнива згуртували комсо- • 
мольціл різних професій, з Різних організа
цій села, як поїш, комсомольці, виїжджали 3 
концертами до агрегатів чи на тік, як по за
кінченні робочого дня вантажили зерно, ви
ходили не лише колгоспники. 11а току мож>,п 
було зустріти комсорга із сільського спожив
чого товариства Лід}- Прянишникову, бухгалте
ра Валентину Гордієнко і завторга" Валентину 
Суржик, працівницю медпункту Олену Кон- 
дюхову і продавця Олену Нсвоііт. ... ,

Осінь, мов та чарівниця, зняла иеспоіЩ> 
тривогу.

А якщо чесно, то п хліборобів було немало 
тих боліспотриП0ЖШІХ. днів. Взяти ХОЧ би кі
нець травня. Радували посіви кукурудзи, иук- 
рових буряків, Дощ пустився, казали лк>Д,и 
«Добре!» Так дощ у зливу перейшов, заплес
кав поля, як дорога стали. А потім буря 
кінчила руйнівну ту справу Довелось трети
ну кукурудзи пересіяти і 530 гектарів буря«1’ 
(з СЗО!). Хіба ж будеш спокійним після цього- 
«.інше жовтень заспокоїв, підсумувавши, ні0 ■’ 
гектара вийшло буряків по 200, а кукурудз*1 
по 45 центнерів у зерні.

Осінь і плани нові народила, і бажання- 
Якщо коротко сказати, то думка хлібороб'“ 
колгоспу «Победа» па честь 100-рІччя з Л*1 
народження В. І. Леніна одержати по 45 псі* 
перів пшениці з гектара.

Сьогодні кольори осені п полі — то колЬ”и 
рн озимих і ріллі. А в селі - то колір РзД0”и; 
колір Жовтня-. Коли ви одержите газету. °гп). 
кипці сидітимуть за святковими столами. , ., 
еато з них і за весільними, У цей день а1е„,' 
ля в колгоспних події» ОлексапірА М°ск* л 
ва. Анатолія Кобн„. Ш(1Я

Щастя вам, хлібодари! Щедрої осені 
І СОНЯЧНИХ літ! ;В. ЦВЯХ» спецкор «Молодого комунар«1*’ Колгосп «Победа» Маловисківського району,

п,!!3 ,110Т0: ЛІПОРРІ — шофер 
МОСКАЛЬОВ, праворуч — «Гарно пр0А 
•> кукурудза», радіють комсомольп 
тракторист Василь КЛИМЧУК І облікова
бригади Лідій ДЕМЧЕНКО."' „Фото В. Ковпака-

*
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КОМСОМОЛЬЦІ ЗА НАМИ ЙДУТЬ

хоч

Георгій ПОЗНЯК

СМОЛЬНИЙ — ШТАБ 
РЕВОЛЮЦІЇ

Є в слові зміст

I9G9

Селом—ветерани

і його земляки
земляки

ЗО трак-

говорячи 
що техніка, 

надходити в 
куркульські

їхали сгіівставлятн. 
хотілося порівняти 

Єлисаветградківку і 
життя її мешканців 
і тепер: так пізнаєш

(і 121 дні пролягли між пізнім вечо- 
■! ром 2'1 жовтня 1917 року, коли Ілліч 
З прийшов до Смольного, і ПІЗНІМ ве- 
3 чором !0 березня 1918 року, коли 

він вирушив до Москви.
«Смольний... був бойовим цент

ром, звідки В, І. Ленін здійснював 
партійне І радянське керівництво 
першою п світі пролетарською дер
жавою». Такий напис на меморі
альній дошці Смольного.

По гранітних сходах Ленін У 
пам’ятну жовтневу піч піднявся на 
третій поверх, швидко пройшов У 
праве крило будинку, де в кімнатах: 
Лі 75 І 7й 76 містився Військово-ре
волюційний комітет.

Безкінечні, прямі коридори 
Смольного. Сотні кімнат. 'Годі, в 

. 1917-у., все це вирувало багатолюд
дям. Може, саме тому Володимир 
Ілліч обрав для свого кабінету 
крайню кімнату на третьому повер
сі. Тепер на стіні біля дверей мар
мурова меморіальна дошка: «В цій 
кімнаті, після утворення Радянсько
го- уряду на другому Всеросійсько
му з’їзді Рад, був перший кабінет 
голови Ради Народних Комісарів 

; Володимира Ілліча Леніна,

НЕМАЄ 
ЗВАННЯ

Тут В. 1. Ленін підписав перші 
декрети і розпорядження Радян
ського уряду, проводив засідання 
Радиаркому. зустрічався з робітни
ками, делегатами другого Всеросій
ського з’їзду Рад».

Важко уявити весь масштаб ле
нінської діяльності в ті дні. Та са
ме тоді особливо яскраво проявився 
ленінський стиль керівництва: точ
ність, оперативність, вимогливість, 
діловитість, вміння сміливо і мас
штабно розв’язувати складні зав
дання, виняткова увага до людей, 
сердечність чуйність.

Лише з 25 жовтня 1917 року по 
18 січня 1918 року — в період від 
другого до третього Всеросійського 
з’їзду Рад В. І. Ленін склав 32 про
екти основних декретів Радянської 
влади, підписав або затвердив 2-16 
урядових актів з найрізноманітні
ших питань життя молодої респуб
ліки.

Скільки людей побувало в ленін
ському кабінеті! Зустрічі з петро
градськими робітниками, селянськи
ми ходаками, представниками інте
лігенції. Невпинний пошук нових 
форм і методів управління, розмо
ви з наркомами І маленькі записоч
ки — нагадування: кому і про що 
сьогодні слід доповісти, ЦІ записки 
працівники Радиаркому з любов’ю 
називали «іллічовками».

Знаходив час В. І. Ленін і осо
бисто бувати на підприємствах.

Леиіп у Смольному... Звідси він 
бачив усю планету. А сьогодні лю
ди всієї землі приходять сюди до 
Ілліча.

ИЗИЙ осінній світанок по- 
вільно протирає холодне 

небо. Голубою стрілою перети
нає обрій падаюча зірка.

В такий час біля входу нашої 
шахти розвертається старень
кий автобус. Літні і молоді гір
ники легко зіскакують на зем
лю і збочують до контори, а 
потім до нарядної.

Толю Петрова я пізнаю від
разу. Його кремезна постать 
відкида довжелезну тінь по
перед себе і, ніби розсовує сі
ру імлу.

— Добрий ранок, Анатолію!
— Здрастуй, Олександре!
Його потиск міцний і теплий. Так 

вітаються лише іцнрі і хороші хлоп«- 
ЦІ.

Толя Петров не член комітету 
комсомолу, не бере участі в ху
дожній самодіяльності. не навчає
ться на останньому курсі заочного 
вузу. 1 все ж мені хочеться сказа
ти саме про нього.

Близько року тому смаглявий 
юнак високого росту пересту
пив поріг комітету комсомолу 
нашої шахти:

На облік можна взятись?
Новачок? — запитанням 

на запитання відповів хтось із 
членів комітету.

— Так. Буду у пас працювати, 
Нещодавно демобілізувався.

— Як звати?
— Анатолій Петров.
Ми перезирнулись.
— Сергій Петров, це ваш 

брат?
— Мій.

Члена шахтного парткому, кава
лера знаку шахтарської слави 
Серіія Петрова знали в нас усі. 
На мов здивування Толя не пішов 
підразу в ланку свого брата. Хоч 
під рукою такого досвідченого гір
ника йому було б набагато легше 
освоювати нелегку свою майбутню 
професію.

Молодший Петров став працюва
ти бурильником, На лексиконі шах
тарів слово це означає «підземний 
штурман». Дійсно, хлопці штурму
вали вугільні товщі, буравлячи їх 
уперто і затято. Тобто, робили роз
відку, якої товщини залягає пласт 
у лаві.

Потім Толя навчався на кур
сах кріпильників - прохідників« 
І лише після їх закінчення пі
шов працювати в зміну свого 
брата.
ТТ АВА, Вона не терпить сла- 
*'А бодухих, І коли ви вперше 
ідете по ній, невміло попраа- 
ляючи лампочку на касці, і че
рез кожні десять метрів умуд
ряєтесь спіткнутись «на рівно
му», то це означає, що не ви 
знайомитесь з шахтою, а вона 
з вами. Та зате, якщо через 
кілька днів ви сміливо кроку
ватимете по штреку, легко пе
реступаючи сині блискавиці ре
йок, то ви — господар підзем
ного царства.

А він дійсно господар нього бага
тометрового і своєрідного метро. Де 
гудуть не екскалаторн. а потужні 
механічні комплекси. Тепер Анато
лій працює в сто шостій лаві. Вона 
з «характером». Вода, пливуни. 
Нерідко доводиться механізмам до
помагати і звичайною лопатою. 
Проте цс не біда, головне, щоб ва
гонетки не порожняком піднімались 
нагору.

Зараз, коли листопад роздягає 
тендітні клени, засинаючи їх іржа
вим листям, я пригадай той недав
ній день, коли комсомолі« шахти 
здавала свій Ленінський залік. 
Кімната комітету комсомолу була 
огорнута урочистою тишею.

— Та ви не хвилюйтесь, Анато
лію, — заспокоював А. Петрова 
пропагандист, головний механік 
В. М, Борушск.

— Володимир Ілліч Ленін у праці 
«Крок вперед, два кроки назад» 
розвинув вчення про партію... — го
лос юнака поступово вирівнювався 
і під кінець зазвучав унсвиеніше і 
зичніше.

Залік було зараховано. Коротким 
біографічний нарис про вождя То- . 
ля знав чудово,

А трудовий залік? Його він 
здає сьогодні. І зобов’язання 
до 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, це і його трудові 
екзамени. А вони нелегкі. До 
славного ювілею гірники дали 
слово видати на-гора зверх 
плану 24 тисячі тонн бурого 
вугілля...

День кинув у розчинені две
рі вентиляційного стволу два 
сонячні снопи променів. По- 
правляючи каски і обсмикуючи 
брезентові роби, шахтарі вихо
дять на подвір’я шахти.

Першим іде комуніст Сергій 
Петров. За ним — Анатолій, 
Поспішає, не хоче відставати 
від свого старшого брата. Ши
роко гортає кроки і навіть ус
та стискує вперто, як Сергій.

І мені це здалось трохи сим
волічно. Дійсно, нашим комсо
мольцям є з кого брати прик
лад і на кого рівнятись. Ідуть 
вони нога в ногу з комуніста
ми. А тому хода їхня тверда і 
впевнена.

О. ЛІСОГОР, 
член КИРС. 

Шахта 2—3.
м. Олександрія.

(РАТАУ).

На Шипці
Петро Назаренко

Це слово назавше у серце запало, 
Величний у ньому закладено зміст. 
Хто першим пішов у бригаду відсталу? 
У відповідь чую: це він, комуніст! 
Цілинні простори — пі меж їм, ні краю..і 
Під снігом пожовкла лежить ковила. 
Хто першим намет у степу напинає, 
Щоб поле вродило, земля ожила? 
Хто змінює русло отцп-Єніссю?
Хто зорям,« вквітчує неба батист?’ 
Хто дружби І миру чудесну алею 
Кладе для народів?
Це пін, комуніст!..
В щоденній турботі про благо народу,. 
Віддавши йому своє серце І хист. 
Крокує, невпинно в годину й негоду 
Син партії Леніна—
Він, комуністі.

Село Антонівка... Звичайне це село, 
Яких багато в нас па Україні. 
Скількох людей хороших ти дало

•За роки лихолітні і орлині! 
Чи доля б їх покликала куди. 
Куди б життя їх не перекидало 
Вони усі вертаються сюди.
Для них село священним місцем стало 
Бо тут дітей кохали матері,
Батьки в життя їм стежку прокладали. 
А час минав... Злітались до зорі 
Сини і дочки, що орлами стали. 
Гаряча зустріч, потиск дружніх рук, 
Здається, згадкам і кінця не буде. 
Було всього... Сільський глнтай-павук 
Стріляв їм із обріза в груди.
Всього було.,, Окраєць хліба в хаті, 
Чобіт на всіх і вдяганки нема.,. 
Та в грудях серце билося крилато. 
Бід сонця Леніна щезала зла пітьма« 
За сніг новий у бій Ішли — ще юні, 
Павла Корчаїіна ровесннки-братн, 
Вставали зримо обриси комуни, 
В прийдешнє світле зводились мости. 
Минулися роки,.. Життя буя щасливе, 
Збудоване в труді, звойоване в бою, 
їдуть Антонівкою ветерани сиві. 
Співаючи пісні про молодість свого.

Відгриміли битви давні 
За священний цей редут, 
Руські воїни преславні 
ВІЧНИМ сном спочили тут. 
Розігнало сонце хмари — 
Відступили яничари. 
Зріє зелен-впноград. 
Де поліг за брата брат 
За свободу 
Для народу, 
Хто загинув у боях. 
Той від роду і 
Вічно житиме

до роду 
и серцях.

Осінні флейти
У жовту ватру листя на деревах 
Фарбує осінь пензлем чарівничим. 
Багряне полум’я берез і кленів 
Розносить вітром по степах величних. 
Мені здається: то якийсь художник 
Невіданий по ній землі ступає.
Де ступить крок — там полнша шедеври, 
Яким ні з чим порівняння немає,
Я слухаю: співає- осінь пісню,
1 голос ніжний з буйним вітром злився. 
Мені здається, то дівчина тужить 
За судженим своїм, що забарився. 
В напрузі нерви, знову прислухаюсь 
Який музика серце моє крає? 
Хто ніжністю чарує мою ду.шу?.. 
Маестро-осінк то на флейті грае^

Відлітає п путь далеку 
Зграя журавлів, 
Залпша гніздо лелека 
До весняних днів. 
Жолудеву бронзу в лісі 
Струшують дуби.
Ходить осінь, ніби ПІСНЯ 
Мирної доби, 
З небувалим урожаєм 
В рідній стороні, 
З теплим, свіжим короваєм 
Прямо а черені;
З золотим дарунком саду 
В кожному дворі,
З урожайним нашим святом. 
З прапором вгорі.
Зодягай, трудар, обнову 
Вийди з-за воріт —< 
Сяє осінь черзінькова 
Сонцем иа весь світ!

Ми 
Дуже 
стару 
нову, 
колись 
істину.

Колись у цих краях працю
вав статистик Гомілевськнй, 
його свідчення про життя 
селян використав В. І. Ленін 
у роботі над книгою «Розви
ток капіталізму в Росії». 
Статистик відвідав родину 
«селянина середньої 
Петра Назаренка, 
описав її прибутки й витра
ти. Порівнювати нібито є 
чим.

Ну, а сьогоднішнє? Т 
воно ж ось. на очах. Диви
ся, вивчай, снівставляй і ро
би висновки. Заманливо, 
справді, порахувати до кар
бованця прибутки й витрати 
нинішніх єлнеаветградхівців 
з прибутками й витратами 
того ж таки Петра Назарен
ка. Як виявилося, місцеві 
ентузіасти зробили вже та
ку спробу: за допомогою 
учнів провели дослідженні! 
сімейних бюджетів жителів 
селища.

Але порівняння не ви
йшло... Не в тому ж річ, що 
дореволюційний селянин мав 
зі свого клаптика певну су
му та ще з наймів приносин 
стільки-то, а тепер колгосп
ник артілі «Дружба» зароб
ляє в скількись разів більше. 
Надто вже велика розбіж
ність пе лише в кількості за
робленого й витраченого, а 
й. говорячи мовою економіс
тів, у статтях витрат. Одяг, 
харчі, свічки (ними світи
ли) — ось на що працював 
Петро Назаренко. Його бюд
жет — цс бюджет людини, 
яка мріяла вижити. Коли 
життя затискувало вже по 
саме годі, йшов Петро На
заренко в шинок і заливав 
своє безталання... Тут не до 
того, що ми називаємо куль
турою, духовним ростом.

Це була система, така са
ма доля готувалася його ді
тям і дітям Його Дітей.

Росії».

руки» 
детально

Доля виявилася недалеко
глядною. Разом з червоним 
прапором, що з’явився У 
17-у році над Єлисаветград» 
ківкою, сюди прийшло інше 
ЖИТТЯ, яке від тієї долі по
лишило тільки спогад.

...Чи ке найкращий буди
нок у селищі — середня 
школа. За її високими пік-

нами починається справжнє 
пізнання світу нинішніми 
земляками Петра Назарен
ка, Він не витрачав і копій
ки, щоб навчати дітей: Цієї 
копійки селянин не мов. 
Сьогодні єлнеаветградківці 
теж не витрачають нічого на 
цю мету: вони вчаться за 
рахунок держави.

Коли учні і вчителі заду
мали написати історію своєї 
школи, вони вирішили про
слідкувати шлях кожного 
випускника. Це виявилося 
майже неможливим: лише за 
післявоєнний час більше 
двохсот з них здобули вишу 
та середню спеціальну осві
ту, стали вчителями, лікаря
ми, агрономами, зоотехніка
ми. Одних тільки Інженерів 
Слисаветградківка дала <8 
чоловік. Загс дореволюційна 
історія школи вмістилася на 
половині сторінки із зошита: 
за 35 років тут одержали 
початкову освіту 90 чоловік. 
А внходця із села, який здо
був вузівський ДИПЛОМ, і 
понині пам’ятають на прізви
ще: він був один.

Господарюють _____
Петра Назаренка на спільній 
ниві. У поміч їм —- ZZ ----- 
торів, 20 різних комбайнів, 
II автомашин. Та й тут таки 
не в кількості справа. В. І. 
Ленін відзначав, 
про наш край, 
яка починала 
поміщицькі й

господарства, ще (їі.іьіі.-. по
гіршувала становите селян, 
кожен десятий робітник буй 
На час написання «гизнитку 
капіталізму в Росії» дити
ною у віці 10—Н років. Нині 
машини полегшують і часто 
замінюють ручну працю. Чи 
не тому, замість турбот про 
грошовий бюджет, па пер
ший план у молодого елнеа- 
ветградківця одступають тур
боти про бюджет часу? Бу
динок культури, кіно, телеві
зор. виконання громадських 
обов’язків — усе цс вимагає 
вільних годин.» * *

Тяжко порівнювати життя 
дореволюційного селянина і 
нинішнього колгоспника Єли- 
саветградківкн. А не порів- 
нюаати — не можна: той, 
хто сьогодні стає на ноги, 
має знати, що приніс у се
лище прапор революції. 
І молоді земляки Петра На
заренка багато роблять, щоб 
жоден штрих історії не за
губився. До відвідувача міс
цевого музею — обладнує
ться він силами молоді — 
промовисто говорять числен
ні свідки далеких і близьких 
Днів. Та й саме селите, йо
го люди — хіба не наочний 
посібник до теми «Червоний 
прапор над Єлисапетграл- 
ківкою»?

Ю. МОТОРНИЙ. 
Фото В. Ковпака.
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тих, 
вос-

Вднвляюся 
перехожих, 
доведеться

Наступний номер 
«Молодого комунара» 
вийде І і листопада,

ювілейний репертуар, 
запрошуємо вас, дорогі друзі.

Театр... 
слові таєм- 
якому тво-

ХВИЛЮЮСЬ...

—..... майстрів мис- 
(Одеса). 16.30 «Іїо-
ІК). 17.30 — «Кінозал

МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г, Кировоград,

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ГВс Я ни Выл ты ,серп-ца-мц мы его«

при- йен на по -мош,ь,том>-ю по -за

Мы ракде-ны под*р0с*о-к> зьез

о го-Вой теп-лом по-де-пяться и

ме -Вон го - 6а -рц-щи тва

А*.

І
С торой тел-пон по -де-лят-ся ы

Чудовий подарунок
-ї річниці Великого 

Жовтня отримали мешкан
ці селища Молодіжного. 
Тут здано в експлуатацію 
нове приміщення Будин
ку культури. Просторе 
фойє. Увагу привертає ве
лика фотопанорама «До- 
линський цукровий за
вод». Тут і портрети кра
щих виробничників

приємства переможців 
ювілейного змагання.

В новому культосвітньо
му закладі — шість робо
чих кімнат, зал для гляда
чів на 420 місць, простора 
сцена, дві кімнати для ар
тистів, На другому поверсі 
знаходиться бібліотека з 
читальним залом.

В новому Будинку куль
тури розміщується також 
філіал дитячої музичної 
школи.

Святковий настрій в учасників танцювального ансамблю «Колос» Па
лацу імені Жовтня кіровоградського заводу «Червона зірка». Радість 
дарують вони людям своїм мистецтвом.

Фото В. КОВПАКА,

•
 Напередодні свята в редакцію нашої газети завітали головний режисер І 

Кіровоградського державного українського музично-драматичного театру В 
імені М. Л. Кропивницького заслужений діяч мистецтв республіки ■ 
І. В. Казнадій та молодий актор Юрій Волохов. &

Ми попросили наших гостей поділитися творчими планами, задумами Я 
є переддень Великого Жовтня...

Г. МИХАИЛ ЮК.
Долинський район.

м. Кіровоград, аул Луначарського, Зо. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

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

Молодь театру— 
молоді
Кіровоградщини

7 листопада урочисто піднімається завіса 
нашого театру. Кропнввичани розпочнуть свій 
32-й сезон молодіжною виставою «Горлиця» 
за п’єсою О. Коломійця.

Після ретельного обговорення I відбору ми 
сьогодні працюємо над виставами Ленінсько
го ювілейного сезону. Заглянувши до наших 
репетиційних фойє, ви побачите з яким старан
ням готують актори героїчну поему Олександра 
Левади «Камо» — про життя легендарного рс- 
волюціоиера-ленінця Семена Аршаковича 
Тер-Петросяна, про його боротьбу з цар
ською охранкою. У виставі бере участь пере
важно молодь.

В угшій кімнаті зібралися виконавці ролей 
молодіжної п’єси Мара Байджіева «Поєди
нок». Ставить виставу молодий режисер теат
ру Борис Мілапкіп.

Герої «Яблуневого полону» В. Дніпровсько
го вирують у задумі молодого режисера АлІ- 
ма Ситника. Вистава намічається на січень 
1970 року.

Студентська та шкільна молодь зможе поди
витися у нас протягом січневих та березневих 
канікул наступного року темпераментну виста
ву за п’єсою нашого земляка Івана Микитенка

ни?.. Я дуже хвилююсь... Адже 
мені і моїм товаришам по 
мистецтву треба виправдати цс 
високе звання: бути продовжу
вачами справи наших кори
феїв.

Мені 27 років... Хочу багато 
дечого сказати своїми роля
ми тобі, мій земляче. Чи вда
лося цс мені? Може 1 вдалося, 
та життя вимагає більшого.

Хочеться творити, приносити 
радість тим. хто після трудо
вого дня приходить до нас, 
щоб побачити на сцені свого 
сучасника, знайти відповідь на 
хвилюючі питання. А може, ми 
не завжди відповідаємо на 
них?..

В чому покликання театру?.. 
Адже театр — трибуна... А хі
ба ми все сказали з Цієї три
буни?.. Що особисто скажу 

ровссник-кірово-

Я хвилююсь, коли, повер
таючись із чергових гастро
лей. іду затишними і світлими 
вулицями твоїми, Кіровограде!

Вулиця Леніна... 
в радісні обличчя 
тих. кого сьогодні 
грати на сисні...

Вулиця Леніна...
Скільки в цьому

(нічого... Театр, в ..... „
рили Марко Кропивницькнй, 
Михайло Старицькнй, Іван 
Карпенко-Карий, Микола Са- 
довськнй.

Невже я ходжу по цій самій 
сцені, де вони створювали неза
бутні образи? Образи, що вві
йшли перлинами в скарбницю 
театрального мистецтва Украї-

• Світіть нам. зорі!» та сатиричний памфлет 
Івана Кочерги «Чорний вальс».

Молоді грузинські автори І. Чубабрія та 
Ш. МІлорава надіслали до нашого театру над
звичайно цікаву музичну комедію «Пісня про 
Тбілісі», яка в чудових мелодіях та дотепних 
сценах оповідає про життя і навчання моло
дих нащадків Русгавелі в місті й на селі.

Основною роботою нашого театру в цьому 
сезоні, очевидно, буде постановка п’єсн_ кіро- 
воградцч Михайла Барського «Прометеїв во
гонь», написаної на замовлення нашого теат
ру. Центральним образом п’єси є образ В. І- 
Леніна, провідна сюжетна канва п’єси — 
вплив геніч вождя революції на формування 
нової людини.

Ми продовжуємо роботу над інсценізацією 
роману лауреата Шевченківської премії Григо
рія Тютюнника «Вир» та над талановитою 
п’єсою В. Прута «Бронепоїзд «Князь Мстислав 
Відважний».

Незабаром закінчить сценічну редакцію своєї 
нової п’єси «Пам’ять серця» Олександр Кор
нійчук, який обіцяє надіслати її колективові 
нашого театру.

Класична драматургія буде представлена У 
нас «Майською ніччю» М. Гоголя та «Ма- 
тір’ю-наймнчкою» за поемою Т. Г. Шевченка.

До колективу нашого театру прийшов цілий 
загін молодого поповнення: режисер Борис Мі- 
лаикін, балетмейстер Віктор Гвоздь, актори 
Володимир Бабич. Наталія Са.мусенко, Віктор 
Куниця, Віталій Донець, Юрій Жеребцов.

Отже, для молоді Кіровоградщини ми при
вітно відкриваємо не лише нашу завісу, але й 
весь наш

Ласкаво 
театру!

І. КАЗНАДІИ, 
головний режисер театру.

Жовтневої революції, грома
дянської та Вітчизняної воєн, 
тих, про кого сьогодні ми спі
ваємо і складаємо пісні; 
чий образ сьогодні ми 
крешаємо на сцені.

Я дуже хвилююся... 
Чи зможу про все не я

Адже театр 

буни?.. 
тобі я, мій 
градець?

А хочеться ______ _____
Перш за псе, щоб ти знахо

див у моїх героїв відповідь 
на те, що тебе хвилює, в чому 
ти вагаєшся. Щоб ти не 
забував тих, хто загинув смер
тю хоробрих у буремні роки

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м, Кіровоград, вул Гліпки, 2.

Чи зможу про все не я ска
зати тобі, мій глядачу, своєю 
сьогоденною і завтрашньою 
творчістю?

Я — актор. Можливо, завтра 
мені доведеться грати Гагарі- 
на чи Комарова, Корольова 
або Гіталова. Тебе, будівник 
Кременчуцької ГЕС, або те
бе, вугільник Олександрії. Те
бе, будівельник, залізничник, 
робітник...

Я хочу, щоб ти завжди був 
зі мною, щоб я вчився у тебе, 
щоб ми могли з тобою в ногу 
йти. мій сучаснику, в цей юві
лейний ленінський рік.

Я дуже хвилююсь: Адже в 
день Великого Жовтня ми 
відкриваємо ювілейний сезон. 
Що вій мені принесе? Творчі 
пошуки, нові ролі, успіхи, а 
можливо і невдачі. Проте ней 
сезон ніколи не зітреться в 
моїй пам’яті! Бо це село» «Пс- 
пінського Року.

І мені хочеться, щоб -хоч не
велика чаітина моєї праці 
пплнлЛся у вінок всенарод
ної Любові До вождя."

Ю. ВОЛОХОВ, 
артист, секретар комсо
мольської орга в із а ці ї 
театру.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 7 листопад«, 

Перша програма. 9.30 —; Вій
ськові паради і демонстрації 
трудящих. • Передачі з Красііої 
площі і Хрещатика. 14.00 — 
«Ми — інтернаціоналісти».' Пре
м'єра телефільму. (М). 15.00 Ц- 
Наша афіша. (К). '5.05 —' Для 
дітей. «Ми йдемо за сонечком», 
(К). 15.35 - Чемпіонат СРСР ’в 
хокея. ЦСКА - СКА (Лйі|іь 
ірад). 17.30 — Художній фільй 
«Зигзаг удачі». 19.00 — дЦЬ 
вогник». Сеягковий випуск, 
(М), 20.35 — Репортаж про ріЙ- 
ськовий парад і демонстрацію. 
(М). 21.30 — Літературний т§- 
атр. Ю. Сзюлич. «Реве та сто
гне Дніпр широкий». (К). 22,05 
— Спецвипуск телевістей. (Ю, 
22.35 — «Вітаємо .з святом», 
Концерт. (КЕ

СУБОТА. 8 листопада, Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Новини. (М)'. 
10.00 — «Будьте щасливі». (М). 
10.30 — «Життя танцю», (М). 
11.23 — Наша.афіша. (К). 1І.30 
— До 100-рі-ічн з’.міч народжен
ня В. І, Ленін і. «Це моя тема». 
(К). 12.20 — Музична подорож 
по країні. (М). 13.20 — «Жов
тень передсвятковий». Прем'єра 
телефільму. (М). 14.30 — «Світ 
соціалізму». (М). 15.00 — Чем
піонат СРСР з футбола, «Дина
мо» (Мінськ) — ЦСКА, 16.45 — 
.«Осінні голоси». (К). 17.00 —
Новини. (М). 17.15 — Програма 
кольорового телебачення. Свят
ковий концерт. (М). І8.15 —
«Кіровоградшина Жовтнева». 
(Кіровоград). 18.45 — «На мери
діанах України». (К). 19,15 — 
Святковий концерт. (Львів). 
19.45 —«КВІ1-69». 21.45 —«Осінь 
прозора». (К). 22.05 - «Мертвий 
сезон». Художній фільм. І се
рія. 23.10 — «Таланти твої, Ук
раїно».

НЕДІЛЯ. 9 листопада. Перша 
програма, 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей, (М). 9.15 — - 
Новини. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Будильник». Святковий 
випуск, (М). 10.00 — Музичний 
кіоск. (іМ). 10.30 — Для школя
рів. «Шукачі». (М). 11,20—Про
грама кольорового телебачення. 
Для школярів. Святковий кон
церт. (М). 12.05 — Н. Думбадзе, 
Г. Лоркіпанідзе. «Я, бабуся, 
Іліко та Іларіон». Спектакль 
Ленінградського театру Імені 
І орького. (Ленінград). 15.00 — 
Відбірковий матч на першість 
світу з футбола. Польща — 
Болгарія. (Варшава). 2-й тайм, 
15.50 — Кіножурнал. (М). 16.00— 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. Концерт майстрів мис
тецтв. *
гляд», ............... .
кольорового' телебачення»'." їв.об 
— Центральний театр ляльок— 
V нас в гостях. (М). 19.00 —
«Клуб * кІиомандрівніїкіЬ». (М). 
20.00 —’ Телевізійний театр мі
ніатюр. «Тринадцять стільців». 
21.00 — «Сім днів». Міжнародна 
програма. (М). 21.45 — «Мерт
вий сезон». Художній фільм. II

■ серія., 23.00 — Пічний концерт.
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