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На Кіровоградщині перебуває спортивна делегація Толбухінського округу Народної Республіки Болгарії.
На знімку: болгарські друзі знайомляться з Кіровоградом. Фото ІО. ЛІВАШНИКОВЛ.

Рішення XXI з’їзду ЛНСМУ — до кожного
Авторитет комсомолу — в його 

трудовому горінні, в успішному 
вирішенні питань комуністичного 
виховання юної зміни. На цьому 
наголосив своїми рішеннями XXI 
з’їзд ЛКСМУ. Дійова пропаганда 
їх серед широких мас комсомоль
ців є одним з найважливіших зав
дань комсомольських організацій.

Днями в Олександрійському ра

йоні та місті Світловодську з чис
ленними групами комсомольців і 
молоді зустрілася секретар ЦК 
ЛКСМУ Т. В. Главак. Для активу 
Олександрійської міської комсо
мольської організації вона прочи
тала лекцію «Про підсумки робо
ти XXI з’їзду ЛКСМУ та завдання 
комсомольських організацій рес
публіки», зустрілася з пропагандис

тами електромеханічного заводу, 
комсомольсько-молодіжним ко- 
лективо/л ферми колгоспу імені 
Леніна (с. Нова Прага), членами 
виробничої бригади місцевої се
редньої школи, яка удостосна ви
сокої ювілейної нагороди.

В місті Світловодську Т. В. Гла
вак виступила перед комсомольсь
ким активом міста, побувала у 
молодих робітників заводу залізо
бетонних виробів.

• НА ГІТАЛОВСЬКИЙ ЗАКЛИК

СВІТЛОВОДСЬКИЙ завод будівельних конструкцій, 
що входить до складу виробничого об’єднання 

«Дніпроенергобудіндустрія», — велике і складне під
приємство. Утворене воно нещодавно на базі заводу 
залізобетонних виробів та заводу металевих кон
струкцій. З об’єднанням їх в одне підприємство ви
никла необхідність в деякій перестановці кадрів. Са
ме тоді стало зрозуміло: одна професія для робіт
ника — це замало. І зв’язане останнє з тим, що су
часне підприємство вимагає розширення професій
них знань, максимального використання всіх його 
можливостей.

Саме одним із резервів виробництва є висока про
фесійна майстерність робітників, досконале володін
ня кількома суміжними професіями. Постійне удоско
налення технології виробництва потребує оператив
ності в розстановці кадрів, швидкого освоєння нових 
виробничих прийомів. До того ж, хронометричні до
слідження на ряді підприємств показують, що є ді
лянки, де навантаження на одного працюючого не 
відповідають нормативному. Отже, в руках одного 
робітника можна об'єднати кілька споріднених опе
рацій. Звичайно, без знання ним суміжної професії 
це просто неможливо. Не випадково у зверненні ко
лективу тракторної бригади, яку очолює двічі Герой 
Соціалістичної Праці О. В. Гіталов, наголошено, що 
умовою 
лання
вання 
ділянок, 
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ПРИВІЛЕЙ

V ЖЕ по дорозі, коли рідні і дру- 
. зі вирушили з подвір'я і понад 

залізницею попрямували до рай- 
військкомату, Іван Петрович Мир
городський повів розмову з сином.

— Можливо, доведеться Гобі, Олек
сандре, служити далеко від Батьківщи
ни, в тих краях, де в грізні'роки війни 
пройшов я ратними шляхами, схили го
лову надмогилами загиблих героїн, що 
ціною свого життя фашистську смерть 
здолали. А побуваєш у Губеш, пройди 
па його північну сторону, де річка кру
то повертає, а потім проривається че
рез пониззя. У тому місці тоді стояв 
окремий '-’-поверховий будинок. Б тім 
будинку пас було 11, оточених ворожи
ми заслонами. .Ми поклялись стояти на 
смерть. А коли в живих залишилось нас 
двоє, мі поклялися вдруге.

ЇХ БУЛО 12 земляків. З одного 
села і в один день молоді 

хлопці пішли на війну. Фронтові 
дороги привели солдат-односель
чан до Вісли, де розгорілися за
пеклі бої на Сандомирському 
плацдармі.

Бійці 979-го стрілецькою полку 
відбивали одну атаку за другою. 
Після бою земляків Миргород
ського залишилось всього троє. 
Звільняючи польську землю, ра
дянські воїни з боями прийшли за 
Одер. Під час завершального по
ходу на Берлін військова частина 
підійшла до м. Губена і закріпи- 
лась на його ж стороні.
/;> КРЕМИМИ групами бійці про- 

бралися до будинку і зайняли 
його поверх. Гітлерівці виявили 
радянських солдатів і відкрили по 
вікнах вогонь.

У приміщенні не залишилось жодного 
цілого вікна, наші бійці відповідали 

і Солдати сміливо вступили в бій з озпі-

іписти обійшли, і і руна сміливців опи
нилась у кільці ворожого оточення, 
вогнем. Надворі вже світало, від річки 
дихало сирістю, і стомлені солдати всю 
ніч не зводили очей. А бій наростав 
зліва і справа. Ста ю очевидно, щофа-

Мі

рілимп фашистами, з лютою свинцевою 
хуртовиною. Гітлерівці за всяку піну 
намагалися оволодіти будинком, захис
ників якого ставало псе менше і менше. 
Старшин лейтенант Ііерідов з кулемеіа 
посилав вогненні стріли в бік ворогів, 
притискуючи їх до землі. Га кулемет 
замовк у руках мертвого командира.

За кулемет приліг Іван Мирго
родський і полоснув чергами по 
рівнині, не даючи гітлерівцям ро
бити перебіжки.

Минула доба в обложеному 
будинку. Для тих, хто його захи
тав, вона здавалась вічністю. їх 
залишилось двоє: старший сержант 
Іван Миргородський та його зем
ляк Іван Білик. Двоє проти десят
ків насідаючих фашистів.

І в ці тяжкі .хвилини поклялись 
солдати-земляки: хто залишиться в 
живих, щоб став сином матері за
гиблого друга. Невдовзі місто бу
ло зайняте наступаючими радян
ськими частинами.

Пізніше, під м. Котбусом, Іван 
Білик загинув.

Відгриміли залпи Великої Віт-

чизняної війни, до домівок верну
лись солдати. Повернувся до своєї 
оселі Іван Петрович Миргород
ський, відвідав матір загиблого 
друга, розповів убитій горем жін
ці про їх братську клятву. І став 
солдат Миргородський сином ма
тері солдата-героя, допомагав їй, 
як міг. А коли час посріблив скро
ні, і на обличчі матері з'явились 
хвилясті зморшки, забрав до себе. 
І живуть у добрі і злагоді дві ма
тері Агафія Іванівна Білик і Дарія 
Григорівна Миргородська. Іван 
Петрович інвалід II групи, хворіє 
дружина Марія Петрівна, та це не 
заважає дружній працьовитій сім’ї. 
За бойові заслуги колишній солдат 
Миргородський нагороджений ор
денами Слааи II і III ступеня, бойо
вими і ювілейними медалями. 
Він — передовик виробництва в 
Маловисківському автогосподар
стві.

О. КОВТУН, 
наш позаштатний кореспондент.

цехів 
діння 
ними 
ями. 
ливий 
ПІДВИЩ Є Н Н я 
продуктивності праці на Світловодському заводі бу
дівельних конструкцій пущений на самоплив.

На заводі лише молоді працює понад 250 чоловік. 
Це — бетонники, зварювальники, крановщики, слю
сарі, арматурники тощо. Та чи багато з них володіє 
кількома професіями? На це запитання в комітеті 
комсомолу дають загальну відповідь: «Багато». Кон
кретно ж називають Миколу Криворучка, який, пра
цюючи слюсарем, набув професії зварювальника та 
газорізальника, Миколу Лисенко і Віктора Васильєва, 
що мають по дві спеціальності. З гордістю додадуть: 
сам секретар комітету комсомолу Володимир Семе- 
нов володіє кількома професіями. Після такого не
довгого переліку мимоволі задумаєшся: чи на
штовхнувся на звичайнісіньку некомпетентність членів 
комітету, чи кілька професій — привілей одинаків!

Підготовка проходить п учбовому комбінаті. Відбувається 
це так: оголошується прийом в групи по підготовці робітни
ків тієї чи іншої професії, бажаючі подають заяву І протя
гом кількох місяців без підриву від виробництва відвідують 
заняття. Як виняток, в минулому році групу слсктрозварю- 
вальників готували безпосередньо на заводі.

Звичайно, суміжним професіям навчається в основ
ному молодь. І тому контролювати за ходом навчан
ня, вести облік набутих професій, проводити роботу 
по залученню молоді до навчання повинен в першу 
чергу комітет комсомолу підприємства. На жаль, на 
заводі будівельних конструкцій ця важлива справа 
пройшла повз увагу комсомольських ватажків.

В минулому році, коли існували іцс два підприємства, пи
тання навчання молоді суміжним професіям не піднімали ні 
комітет комсомолу заводу залізобетонних виробів (колишній 
секретар В. Денисов), ні комітет комсомолу заводу метале
вих конструкцій (колишній секретар В. Снзова). Прийняті 
заводською комсомолів») зобов’язання на честі. Ленінського 
ювілею, включали багато хороших пунктів (ягкі, до речі, ус
пішно виконані) забуто лише про цю важливу ділянку ком
сомольської роботи.
І—| Е КРАЩІ справи з цим питанням і в новому комі- 
* “ теті комсомолу підприємства. Здавалося б див
ним, що Володимир Семенов, переконавшись у важ
ливості володіння робітниками кількома професіями 
під час роботи в передовій комсомольсько-молодіж
ній бригаді, не приніс свого досвіду в роботу комі
тету комсомолу. Проте це саме так.

Не можна сказати, що молодь заводу будівельних кон
струкцій не навчається. Це було б невірно. Навчається. Раз 
у кілька місяців в учбовому комбінаті юнакам і дівчатам 
вручаїрть новенькі посвідчення. Проте, скільки саме молоді 
навчається сьогодні, хто з них оволодіває першою, хто дру
гою, а хто й третьою спеціальністю, о комітеті комсомолу 
вам не скажуть. І не тому, що це якась таємниця, а тому, що 
просто не знають. Про всякий випадок у відділі кадрів е за
гальний список робітників, які навчаються в учбовому ком
бінаті.

Комсомольська організація підприємсіва не може 
стояти осторонь питань його життя і виробничої ді
яльності. Все, що стосується заводу, <_'осуєгься й за
водської комсомолі! і навпаки. Особлива вимога тут 
до комітету, на рахунку якого багато хороших справ. 
Ось 
кою

ОДИНАКІВ?..

чому недопустиме нехтування буДь-ЯЧОК ділян- 
комсомольської роботи.

Б. КУМАШ ЬКИЙ, 
спецкор «Молодоїо комунара». 

Світловодськ.

СПАСИБІ ЗА СВІТЛО, „ПРОМЕТЕІВЦІ“! ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

ДО .Молодою комунара» я інші) 
вперше. На сторінках газети хочу 

розповісти про студентів педагогічного 
інституту із Кіровограда, хто приніс у 
наше господарство і в кожен дім лам- 
іючку Ілліча.

Прошу редакцію падрукуваїп мою за
мітку, хан про них знають всі юнаки і- 
дівчата області в ці святкові дні юві
лею вождя, який мріяв про повну елек
трифікацію Країни Рад.

Наше господарство, колгосп імені Ча- 
пашні Бобрпнецького району, одне з 
наїТвіддалепіших в районі. До минулого 
року електричну енергію давала госпо
дарству невеличка дизельна електро
станція, яка не задовольняла й міні
мальні потреби.

Колгоспу потрібна постійна потуж
ність. 1 от її нам принесли студентп- 
фізнкп із Кіровограда. Це їх загін <-.Про- 
метсії» прибув до нашого господарства.

Знайомство з цими хлопцями пройшло V 
нашому новому клубі, де тьмяно горіла гасо
ва лампа (електростанція була на ремонті) 
Студенти запевнили всіх присутніх, що світло 
Буде до осені і слова дотримали. Мені ви
падково довелося бути присутнім па здачі 
Ленінського заліку і комсомольських зборах, 
1 я в командирові загону Анатолієві Пепотев- 
і,у побачив здібнбго, енергійного студентсько
го ватажка.

Загін жив по-справжньому, так як це 
потрібно під час виконання важливого 
завдання. Підйом — о шостій ранку, 
відбій — опівночі. Весь день, кожну го-< 
ДІПіу використовували прометеївці ДЛЯ' 

роботи, для проведення бесіди з кол
госпниками, для відвідання школи. Не 
думали вони про трудноті.

Всі прометеївці досконало володіють май
стерністю монтера, водія, тракториста. Через 
місяць не було сумніву, що стітло буде в 
найближчий час.

Добре працю тали Іван Олександров, 
Сергій Каськов, сам командир був пеперевер- 
шеним стовболазом і майстром справи, Вален
тин Сайко та багато інших.
ґ1 ПРЛВЖНЄ свято було в селі, коли» 

командир А. Ненотенко ввімкнув- 
головний рубильник магістралі, і засяя
ло одночасно світло в усіх будинках? 
Радості колгоспників не було меж. Ось’ 
уже пройшла зима, весна прийшла, а- 
жодної подамки, все працює надійно. І- 
де б не зібралися колгоспники: иа збо

рах, в клубі, на лекції — скрізь чути сло
ва вдячності на адресу студентів.

Нещадно я зустрівся з командиром- 
загону о Кіровограді, він розповів про 
свої успіхи, про формування нового за
гону, а друзі його підказали мені, що- 
його одноголосно було обрано секре
тарем комсомольської організації фа
культету і членом обласного штабу сту
дентських будівельних заговів.

— Не знає спочину наш секретар, 
скрізь встигає побувати, підказати, ор
ганізувати, — говорить комсомолець,- 
член загону Сергій Каськов

Успіхів вам у всьому! Нових кіломет
рів трас, вам, нових досягнень у нав
чанні і праці. А від нас прийміть щире,- 
велике хліборобське спасибі.

Василь ДУБІН, « 
тракторист колгоспу імені Чапаева.

Бобрннецькнй район.
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своє селище. І ось Ніна Владика, 
Краснов, Шура Мірошник, інші 
і дівчата вийшли на комсомоль- 
суботник. Нині в Молодіжно/лу

комуністів.

:Ашеп^*али лошліла^тхт

приносить щастя підкова?
СЛОВО ПРО АТЕЇСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

квапились учні 'кічліераіивно- 
го технікуму на лекцію, та біла 

дошки об’яв все ж зупинялися. Па них 
здивоване дивився великий чорний кіт, 
усівшнсь па цифрі 13, а трохи нижче 
летіла відьма на мітлі і каркав морини 
ворон.. А далі мальовничий напис: «Го
туйтесь до атеїстичного вечора, на всі 
ваші запитання одержите відповіді. Ви 
взнаєте. як виникли прикмети і релігій
ні свята, чи приносить щастя підкова.

Організаторами цього вечора на цей 
раз були студенти групи № 37, де клас
ним керівником Л. Л Жеребцева.

А через кілька днів в актовому залі 
технікуму було дуже людно. Вечір від
крила завідуюча бібліотекою технікуму 
Л. В. Коноваленко.

На Сцену виходить студентка Вален
тина Головата, вона читає уривок з ро
ману М. Горького «Фома Гордеев».

Ведуча вечора Людмила Василівна 
оголошує конкурс на країні прислів’я 
і а приказки про релігію та церкву. Ак
товий зал ділиться на дві частини. Хто 
виграє? Умовами конкурсу передбачені 
нагороди атеїстичною літературою. При
сутні називають безліч народних прика
зок.

На багаті» запитань «чому?» відповіли 
. викладач' технікуму Л. -М Чорна, Л. І. 

Єрсмкіна та А. Л Жеребцона. Розмова 
була цікавою Що таке відьма? Чи при
носить щастя підкова? Що таке щастя? 
Що таке міраж’ Що таке совість? Чому 
на світі багато націй і мов? Що таке 
привид’ Як виникли релігійні снята? 
Чому люди в різних країнах ьірягь у 
різних богів? тощо. Па вечорі була ор
ганізована виставка майстрів пензля 
Мистецтво проти релігії».

У ЖС другий рік при кооперативному 
1 технікумі працює кінолекторііі ате-

• ізму, яким керує викладач основ науко
вого атеїзму В. А. Бурковськніі. Студен- 
гп технікуму, викладачі та технічні пра
цівники часто слухають цикл лекцій з

»Мдаодий комунар“

О ОМУСЬ цей хлопець з пильним погля- 
■“•дом жвавих очей привертає симпа

тію співбесідника. Говорить образно, з 
влучними жартами і порівняннями. Чи не 
тому його можна бачити то біля одного, 
то біля іншого гурту юнаків і дівчат. Во
но й не дивно: Володимир Єременко — 
секретар комсомольської організації, де 
більше сотні молодих людей. Та й поса
да змінного інженера цеху зовнішніх 
споруд заводу вимагає від нього широ
кого спілкування з молодими робітни
ками. л

...Гарне селище Молодіжне. Сучасні 
будівлі, тротуари, квартири з комуналь
ними послугами. А ось дерев було мало. 
Комітет комсомолу виніс рішенні^ озе
ленити 
Василь 
юнаки 
ський 
розкинувся, справді, молодіжний парк, 
де висаджено дві тисячі дерев.

Знають у районі молодіжнівський хор, 
духовий оркестр, читців художнього сло
ва, інших юних аматорів. А починалося 
все з клубу.

Дехто скаржився, мовляв, ніде займатися 
гурткам художньої самодіяльності, провести 
вечір відпочинку чи послухати лекцію. Примі
щення клубу було недобудованим. Кошти на 
добудову його адміністрація виділила, та ось 
біда: не вистачало робочих рук.

І ось вони знайшлися. Робітник механічної 
майстерні комсомолець Віктор Пархоменко, 
хімік ТЕЦ Надя Волошина, слюсар Василь 
Ярупець та те сотня їх товаришів виявилися 
неабиякими майстрами будівельної справи. 
А нині приємно їм дивитися на справу своїх 
рук, відчувати себе в клубі господарями, 
у Сі ДОБРІ справи, зроблені комсо- 
е мольцями Долинського цукрозаво
ду, перерахувати важко. Це і створення

Трудова біографія комсомолки Тл.чі Дуд. 
лик тільки починається. Закінчила торгове 
училище, кілька .місяців працює в цент
ральному універмазі м. Кіровограда.

Перші подяки покупців, Тапя зрозуміла: 
вона зуміє обслужити їх щонайкраще. А 
потім, .набувши досвіду, вона збирається 
здобути освіту у вищому учбовому закладі

Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА.

питань науковою атеїзму, переглядають 
художні га науково-популярні фільми.

Так останнім часом тут прочитані лек
ції: «В. І. Ленін про релігію та церкву», 
«Походження християнства та його 
суть», «Російська православна церква 
на сучасному етапі», «Ідеологія сучас
ного баптизму», «Медицина та релігія», 
«Комуністичному побуту нові свята і а 
обрйди».

Велика увага приділяється атеїстич
ному вихованню.

Воно с невід’ємною і складовою час
тиною також позакласшіх виховних за
ходів. Позакласна атеїстична роботи 
доповнює і поглиблює класну. Атеїстич
на бесіда — одна з поширених форм ви
ховання учнів і молоді. Класний керів
ник Т. О. Алсіиічсва радиться з учнями, 
яку б вони хотіли послухати бесіду Ли
ше в цьому році прослухали: «Як ви
никла віра в бога», «Ставлення релігії 
до жінки», «Про шкоду релігійних об
рядів». Для проведення бесід залучаю
ться кращі студеній. Останнім часом 
Катя Чубар підготувала І добре прове
ла бесіду па тему «В 1 Ленін про ре
лігію і церкву».

У бібліотеці іехцікуму створено ате
їстичний куток, де виставлено атеїстич
ну літературу, серед неї велике місце 
займають твори В. І Леніна, бібліотека 
Підгін увила і провела тематичний ве 
чір «Про нові та старі обряди».

Розповідаючи про будні атеїстів Кі
ровоградської о кооперативного техніку
му, слід сказати, що не все ще тут га
разд. Маємо на увазі, перш за все, діє
вість заходів, що провадяться. Але енту- 
зіасти-атеїсти шукають і находять нові 
цікаві форми впливу на свідомість мо
лодого покоління

П ДМИТРЕНКО, 
завідуючий Кіровоградським Бу
динком атеїзму. 

кращої в районі футбольно1 команди, 
команди штангістів, волейболістів, ша
хістів, шашкістів, тенісистів, і створення 
прекрасної художньої самодіяльності, і 
комуністичні суботники...

Головне завдання комсомолу нині — 
виховання молоді, Володимир з цим по
годжується, але підкреслює, що вихо
вання може бути різнила. Одна справа — 

прочитати лекцію, бесіду, інша — поєд
нати це з вихованням у праці. Другу час
тину свого завдання комітет вважає не 
легшою. Коли людина успішно труди
ться — тоді вона почуває за собою від
повідальність за ножну доручену ді
лянку.

Юнаки і дівчата Долинського цукроза
воду нещодавно відрапортували про ус
пішне складання Ленінського заліку. 
Змагаючись на честь 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна, вони за рахунок 
зниження втрат цукру дали цього року 
економії на ЗО тисяч карбованців.

ПОРТРЕТ

ПРАВОФЛАНГОВОГО

О ПЕРШЕ я завітав до 
них шість років тому. 

Розмовляв з дівчатами 
біля будинку тваринника. 
Молоді доярки садили 
обабіч алеї квіти і розпо
відали про завідуючу 
фермою Катерину Пет
рівну Дмитровєьку.

— Нам, звісно, трудно. 
Але вона запевняє, що 
так буде не довго. «Го
ловне — не бути байду
жим до тієї справи, яку 
робиш, — часто нагадує 
вона нам. — І тоді кожен 
матиме своє помітне 
зерно». Ми віримо їй, 
вчимося з неї.

Потім про її дочку Тетяну:
— За пропозицією Тані 

Марущак ми почали само
стійно вирощувати для своєї 
ферми корів. Через рік — два 
всі старі тварини замінимо 
молодими. Тетяна вже обно
вила свою групу, і за рік. 
мабуть, буде чотярнтисяч- 
ницею.

— А ви?
—' Лін поки що за три ти

сячі.
Невдовзі 

»Доярка з 
молодіжної ......  ,
пої ферми Тетяна Марущак 
надоїла 4100 кілограмів мо
лока».

А потім:
— Марущак отримала ор

ден Леніна.
Тоді, на загальних 

госпннх зборах

була новина: 
комсомольсько- 
молочно-товар-

28 квітня 1870 рову

Молоді раціоналізатори заводу теж 
не залишились осторонь загального 
патріотичного руху. їх зносок — дві ти
сячі карбованців умовно-річної економії. 
Один лише молодий токар з механічної 
майстерні Віктор Пархоменко вніс чоти
ри раціоналізаторські пропозиції, що 
значно спростило виготовлення необхід
них для основного технологічного про
цесу деталей.

Свої соціалістичні зобов'язання до 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна 
комсомолія цукрозаводу виконала.

Десятки комсомольців оволоділи суміжними 
професіями, що дозволило сумістити функції 
обслуговування одним робітником кількох опе
рацій. Економічний ефект від цих заходів ко
мітету очевидний. Апаратниця Ніна Владика 
стали непоганим токарем, її колег. Василь 
Краснов оволодів спеціальністю слюсаря, ви- 
ларниця Шура Мірошник теж може замінити 
будь-якого слюсаря.

Перед Ленінським ювілеєм десятки 
юнаків і дівчат Долинського цукрозаво
ду приходили в комітет з проханням, 
прийняти їх до лав комсомолу. Це робіт
ниці цеху мішкотари Ганна Савенко, Ма
рія Сарапуха, оператор машинно-лічиль
ного бюро Ніна Марченко та багато ін
ших.

А на останніх комсомольських зборах 
серед присутніх особливо схвильованим 
виглядом вирізнялися двоє: молодий ро
бітник Петро Калістий та вихователька 
дитячого садка Віра Бойко. Тут їх мали 
рекомендувати в партію комуністів. 
І збори виявили юним таке довір’я.

І знову до комітету комсомолу йдуть 
юнаки і дівчата з заявами:

— Прошу прийняти...
В. ШАРІЙ, 

спецкор «Молодого комунара».
Долннський цукрозавод.

„Ми ПРИЙДЕМО
ВРАНЦІ..“
— Я б ис зуміла сягнути 

такої висоти, якби не вони, 
мої хороші подруги, 
допомогла їх дружба.

А вони:
— В нашому колективі в 

орденоносець. І це наша 
втіха. Помірятися а нею 
майстерністкі — то честь для 
нас.

1 дівчата старалися будь- 
що наблизитись до рубежу, 
який взяла Тетяна Ліару- 
щак. Того року кожна дояр
ка сягнула трьохтисячного 
рубежу.

— Наш східець буде ще 
виший, — заявила груоком- 
сорг ферми Галина Лелния, 
коли тваринники брали со
ціалістичні зобов’язання на 
п’ятирічку.

Особливо помітними були 
успіхи в иовгородківських 
доярок торік. По фермі на 
корову надосно 3350 кілогра
мів молока. А проти прізви
ща Тетяни Марушак стояла 
цифра 4470.

І ось розгін на ювілей
ний рік. Тетяна Марущак 
сподівається мати п'ять 
тисяч кілограмів молока 
на корову, а кожна з її 
молодших подруг біль
ше трьох тисяч.

Нині орденоносець що
доби має 17 кілограмів 
молока від корови, інші 
дівчата по 13—16. Галина 
Лелиця, Зінаїда Мельни
чук, Галина Токарчук, 
Галина Токар з початку 
року мають на корову 
по 1100—1300 кілограмів

Мені
молока, а в Тетяни Ма- 
рущак більше 1600.

І знову вони догляда
ють молодих тварин, 
знову оновлюється фер
ма. Обладнано ще одне 
тваринницьке містечко, 
побудовані нові корівни
ки. В деиь Ленінського 
комуністичного суботни- 
ка тут з’явились алеї 
ясенів, квітники. То спра
ва рук молодших друзів 
комсомольсько «. моло
діжного колективу, то 
зробили місцеві школярі. 
Дівчата працювали на 
фермі і весь їх заробіток 
відраховано у фонд п'я
тирічки. А заробіток 
кожної справді-таки за
видний — 7—В карбован
ців щодня. За рік — в 
середньому щомісяця 
він складав 200—240 кар
бованців. Тетяна Мару- 
щак, наприклад, тільки 
додаткової оплати отри
мала 970 карбованців.

Нині в них одна мета: 
протягом квітня — трав
ня працювати так, щоб 
надої були не менше пу
дових.

М. ВІНЦЕВИЙ.
Новгородківськнй 
район.
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На студентському меридіані

стали
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Ан-

і,'>б краще ознайомити хліборобів колгоспу імені Днмитро- ' працями В. і. Леніна, рада клубу і бібліотеки оргапі- 
п -3 агітпункті відкритий г.сфсгляд Творів В. І. Леніна 
посадів про нього. Приміщення було святково прибране. 
і цоптрети Ілліча пломеніли живі квіти. Гарно оформле- 
тепдн розповідали про життєвий і революційний шлях 

ц'ч .ю пройшов тематичний вечір «Про цінячі і юнацькі 
,nSti революиїйну діяльність і роль В. 1. Леніна у створенні 
Г Иуиісти*шої партії». Тут же зроблено бібліографічний 
ОГЛЯД «В ’• Лені" у художній літературі».

«ВІД ЯТРАНІ 
БУГУ Й СИНЮХИ...»

і Для бі.іош дієвої пропаганди оформлено книжкові виставки ’І 
гЛСИІП у людства — ОДИ!’-», «Сторінки великого ЖИТТЯ», 1' 
tSVsiu 1 Жовтень», «Ленін і Україна» та інші. |

-М? :іе_ говориться ю статті завідуючої Добрівською сіль-1 
скою бібліотекою. опублікованій а одному з тематичних і 
розворотів вільшанської районної газет «Ленінська зоря». І 
Матеріали на двох сторінках подано під спільним заголов
ком: Несемо в маси світло і велич ленінських Ідей».

Тематичні «Ленінські сторінки» на сторінках вільшанської І 
районної газет!« з’являються часто. Вони надають велику до- ! 
помогу комсомольським активістам, працівникам клубів І 
Бібліотек, пропагандистам, агітаторам і політінформаторам. 
Опубліковані на цих сторінках матеріали переконливо пока
зують, як ленінські ідеї перетворюються в життя, які трудо
ві здобутки готували Ленінському ювілею трудівники району, 
зокрема, комсомольці і молодь. Наприклад, у січні вийшов 
об'єднаний номер чотирьох районних газет, які мають назву 
«Ленінська зоря», Макарівсьного району. Київської області, 
Миколаївською району Львівської. Лубенського району Пол- 
гавськд, Вільшанського району Кіровоградської області. 
«Колективна розповідь Іллічу» — така основна тема матеріа
лів цього об’єднаного номера. Він добре зверстаний, вдало 
ілюстрований.

у тематичному номері газети за 28 лютого «Ленінська зо
ря» відкриває свій номер словами: «Від ЯтранІ, Бугу й Си
нюхи — ріки несуть Іллічу подарунків вінки: Дорожника. 
Крутеньке. Тиціківка, Первомайски». Названий номер газе
ти — це спільна оповідь про трудові здобутки, плани на 
майбутнє хліборобів колгоспів імені Леніна Вільїнансчгого 
району, «По шляху Леніна» Голованіаського. імені Ульянова 
Добровслнічківського, імені Леніна Псрвомаґіськоіо районів.

у підготовці таких ювілейних тематичних номерів брав 
участь широкий актив —- колгоспники передовики активісти 
партійних, комсомольських організацій, учителі, учні, істо
ричні. архівні матеріали органічно поєднуються з емзгочец- 
пйм, і тими завданнями, які вирішують трудівники району. 
У сторінці під загальною шапкою «Під сонцем ленінського 
декрете» виступають комбайнер колгоспу «Аврора» І. Кірок, 
папкова колгоспу «Пам'яті, Леніна» X. Понова, ланковий 
механізованої ланки колгоспу імені Тел (шевського Г. Кремса
ло та інші. Автори переконливо показують великі зміни, що 
І відбулися в їхніх селах, колгоспах за роки Радянської вла

ди. Виступи сількорів доповнюють вдало подані фотодоку
менти і цифрові дані про розпиток господарства району за 
останні тридцять років. Змістовні сторінки «В. І. Лені:- у 
долях вільшанців».

Журналісти вільшанської районної іазеги «Ленінська зоря» 
виявляють немало творчих пошуків. Вони прагнуть глибше і 

•-.ччще показати на прикладах Із життя хліборобів району, як 
/£од-кьк1 заповіти перетворюються в життя, оперативно і 
і яскраво висвітлювати будні соціалістичного змагання.

П. МАРЧЕНКО.

Ж |. ГЙІ
її І і X IіПлШ!

кращає місто Ма 
з новобудов, яка 

€ універмаг.

3 канн«.« роком 
ла Виска Однією 
прикрасила його центр. 
Радує око його оформлення, викона
не з безперечною майстерністю. Та 
приємніше за асе те, що тут можна 
придбати багато корисних, коштов
них речей, що продавці універмагу 
завжди уважні і ввічливі.

На фото: мало висків а. кий універ-

(Продовження. Початок в га
зетах за 28 лютого, 3, 5, 10, 12 
17, 21, 25, 28 березня, 11, 14, 16, 
23 та 25 квітня).

г
ПЛУТ Н05Щ що немає якихось 
* нечуваннх досі відкритті». , 
Не корп.іять і над вирішенням 
щ? недосліджепої проблеми. І 
то нічого, що тему «Мова Во
лодимира Ілліча Леніна у 
праці «Матеріалізм і емпірі
окритицизм» дослідили до
свідчені мовознавці, а вони 
тільки знайомляться з нею. 
Знання е знання.

Тому на черговому заняггі 
науково-лінгвістичного гуртка 
було розглянуто декілька пи
тань

— Спершу ми прослухаємо 
повідомлення Ніни Стеблини 
про «Особливості синтаксису в 
роботах В І. Леніна», — ого
лосила староста гуртка Ната
ша Терещенко.

' ^За кафедру заходить третьокурс- 
■* Ая філологічного факультету її - 
и Стеблина.
її виступ присвячений повідомлен

ню про нові знахідки мовознавців, 
які займаються дослідженням мов
них особливостей теоретичної 
спадщини вождя-

Коли Ніна закінчила їй посипа
лись запитання.

— Повтори, будь ласка, які діє
слова І сполучники переважають у 
Творах Леніна?

— Що говорив мовознавець про 
стиль Леніна?

Доповідачка задовольняє прохан
ня зацікавлених слухачів...

У минулому році науково- 
лінгвістичний гурток провів се
ред студентів-філологів анке
ту «Як ми говоримо?» В анкеті 
було багато різних питань, на
водились слова, в яких треба 
було поставити наголоси.

Коли перевірили результати, 
то виявились вони сумними.

— Аїожна вважати, що ми 
зовсім не вміємо говорити. А 
ще й філологи, — довелось зі
знатись.

І цей випадок підказав тему. 
За неї взялася третьокурсниця 
Людмила Катеруша. Вона під- 

^готува/іа доповідь, яка так і 
називалась «Результати анке
ти «Як ми говоримо?», або 
«Мова студента-філолога Кі
ровоградського педінституту». 
Яким цікавим виявилось її до
слідження’ Головне, що побу- 
поияне Ґл-ло з самих лише фак-

гін, взятих з анкети. Багато 
цікавого довідались студенти 
З тих пір воші вирішили: на 
кожному кроці, не соромля
чись, поправляти один одного. 
Тому-то і Н. Стеблина зовсім 
не образилась, а подякувала, 
коли її виправили під час ви
ступу.

Другим повідомленням на 
черговому занятті гуртка було 
«Кольорове позначення у лі
риці Ф. І. Тютчева» (третьо
курсниця Олена Туз)

щоденнику 58 відтінків черво
ного кольору, 25 — зеленого, 
29 — жовгь’о. Цей щоденник 
дуже виручив гуртківців при 
написані твору «Рдздуки про 
картини Куїяджі «Вечір на Ух 
раїні* та ШіішкІиа «Жито«- 
Бо вони в цих полотнах поба
чили такі відтінки і кольори, 
яких не помітили всі інші сту
денти

Та й взагалі якщо говорити про 
гуртківців. то вони знаходяться в 
набагато вигіднішому становищ!, 
ніж інші філологи. Бо на заняттях

СКІЛЬКИ
ЧЕРВОНИХ КОЛЬОРІВ?
Студентки вільно володіє йотою, 

швидко рухає думку, ігаиоднть яс
краві приклади з поезії відомого 
поета.Нона дослідила, що лазурний і 
золотий — улюблені кольори Тют» 
чева. При емалюванні посни він ви
користовує світлу і радісну гаму 
тонів.

Після виступу О. Туз. думка 
всіх гуртківців була одна. її 
виразила Люда Мазур:

— Доповідь мені сподоба
лась. Вона творча, індивіду
альна. Але потрібно було б її 
розширити.

А в щоденнику позначення 
кольорів заносяться нові від
тінки.До речі, про щоденник. Те
мою позначення кольорів 
вже давно займаються гурт- 
ківці. Вони дослідили викорис
тання їх у творчості М, Гого
ля («Вечори на хуторі побли
зу Днканьки»), ї? гтпчгатля. 

ського («Чорна 
виявили багато 
Тому і виникла 
щоденник, куди ,.., 
сятись всі кольори, які зустрі
чатимуться при розгляді того 
чи іншого твору.

Тепер у цьому незвичайному

К. ПауСТОВ; 
троянда») ї 
нових фарб, 

ідея створити 
будуть зано-

розглядають такі питання і теми, 
які не входять до навчальної про
грами, займаються цікатою грама
тикою відшліфовують свою мову.

Між іншим, досить цікаво це в 
них виходить. Вибирають якесь за
няття, організовують «круглий стіл» 
і кожний учасник дає своєму су
сідові тему. А той повинен відразу 
ж зиголосіїти «промову». Перемож
цем виходить той, хто найбільш 
дотепно, швидко 1, в той же час, 
іронічно зорієнтується.

Є у членів науково-лінгвіс- 
тнчного гуртка, як і в бага
тьох гуртківців студентського 
паукового товариства, і цілком 
самостійні, серйозні роботи. 
Так реферат Людмили Кате- 
руїни «Використання фразео
логізмів у мові газети (за ма
теріалами «Комсомол ь с к о й 
правды^) був відзначений па 
загальноінститутській науко
вій конференції. А робота 
Людмили Завадиної «Кольоро
ве позначення у «Записках мис
ливця» І. Тургенева» — визна
на кращою па звітній конфе
ренції.

Г. ПРОКОПЕНКО.
Кіровоградський педінститут 
імені О. С. Пушкіна.

— Ні. Сусіди сказали, що по
били їх так, що через кілька 
днів померли.

— А дитина? — з надією спи
тав Костя.

— І дитина,.,
Костя аж поточився. Біль пе

рекосив обличчя, руки безсило 
обвисли. Здавалося, що він 
ось-ось заплаче. Та пересилив 
себе і сказав глухо:

— Нічого, ми ще покзи- 
іаємось.

А за хвилину до Коржснка: 
-- Перевір боєприпаси, за

пасись водою. І будемо виру
шати на Знам’янку.
ТІ ОСТІЙНО напідпитку, гри- 

гор'єбцї взагалі билися від- 
а за Знам'янку і 

__ ,_,г д з особливою 
упертістю, бо це був їх остан
ній плацдарм. Григор’єв осо
бисто водив полки а атаки. На
віть його дружина полишила 
штабний вагон і всю бутафорію 
і взялася за пістолет.

Але ніщо не могло стримати 
революційні лави.

В Олександрію несподівано 
ввірвався бронепоїзд імені 
Руднєва під командуванням Зо
това. За ним автоброньовик за
гін. Відзначився своїми наваль
ними наскоками і бронепоїзд 
імені Худякова під командуван
ням Анатолія Железнякова, і 
бронепоїзд «Смерть директо
рії» Костянтина Чеклова під 
Знам'янкою.

В. І. Ленін телеграфував ук
раїнським військам: «Поздо
ровляю Із взяттям Олександрії 
і Знам'янки. Дуже прошу сили, 
що звільняються, направити п 
Донбас»1).

Коли телеграфісти відстуку
вали ленінське вітання, на €ли- 
саветградщині і__ _ „
сірій пітьмі розгорявся 
Хіровкою.

Бронепоїзд «Смерть 
торії», обігнавши свою 
віз дуель з ворожою 
рією

- Набоїв не шкодуйте, по- 
і овнамо за рахунок григор’єв- 
г.ьких за-.асів, — командував 
Чеклов сеоїм і гармашам, і ку
леметникам.

' ті не шкодували. В темряві 
здавалося, що бронепоїзд весь 
палахкотить полум'ям.

Чеклов з’являвся то в одно
му, то в другому вагоні, даючи 
вказівки, на якому об'єкті зосе
редити вогонь, чи підбадьо
рюючи новачків. (Після остан
ніх боїв вибуло чимало людей з 
команди і на їх місце 
нові).

ц — Ще кілька годин

майдушнэ, 
Олександрію

діваний наскок створив тимчасову 
перепагу. Бандитам вдалося зайня
ти приміщення військового комі
саріату, на вокзалі лахопіітп вагон 
Грніорія Івановича Петропськрго, 
голови Всеукраїнського Викоііин- 
чого Комітету. Та вже через кілька 
годин пороги були знешкоджені.

В народі кажуть, що утопаючий 
хватається за соломинку. Так було 
і з Григор'свим. Кедивлячись на 
поразку, вій через кілька днів зно
ву кидається на місто, плекаючи на
дію повернути втрачені поліції. 
На цей раз напад був підготовле
ний ретельніше, тому відразу в ру
ках бандитів виявилися частина 
Викової і Пермської вулиць.

Вісім годпц тривав бій. Захисни
ки міста ввели d дію артилерію, а 
потім підспіп на допомогу Вознс- 
ССІІСЬКИЙ полк. Грягор’соці відсту
пили в бік Компаніївки.
Q ІВ'ЯВ весняний цвіт, проріс 

плодами, та як і раніше, 
над Єлисаветградом чорним 
вороном шугає неспокій. І- все 
нові, і нозі сотні відданих рево
люції людей змушені були за
лишати верстати і братися за 
зброю.

іб липня 1919 року 
професійних спілок і заводських ко- 
...-—і» ^інсзветграла приймає по- 

«3 цього числа БО про-

■ —комітетів 
оголошується мобілізованими для 

дпться в розпорядженні військради 
l>, V«*,.пі,
Мобілізувати всіх членів спілки,

йшов дощ і у 
бій ПІД

дирек- 
піхоту, 

артиле-

конференція

мітелів Єійсаветгра.та нркймае по
станову: «З цього числа БО про
центів всіх членів професійних ор
ганізацій і заводських комітет!« 

боротьби з і рнгор’євщпііою 1 знахо- 
д........  _ , ті -.-. ' “!Г—'
1 військкомату». 2) .

....................
які можуть носити зброю, для за
хисту міста і повіту від банд, які, 
діючи в прифронтовій полосі слав
них червоних с:г..,:_ ... - гл......
селянську справу, руйнуючи шляхи 
сполучення і т:~:у:..... —
населення, ослабляють 
Червоної Армії...» — 
службовці міста. 3)

«Для енергійної боротьби з бап- 
лами Григор’єва, у яких знайшла 
притулок вся контрреволюційна не
чисть, починаючи під царських ге
нералів і кінчаючи внпущеннмн із 
тюрми уголовними елементами, 
злодіями, і насильниками і коно
крадами пропоную виконкому по 
мірі необхідності призивати для за
хисту Міста робі і інше населення 
Єлисаг.етграда». — телеграфував 
місцевій владі. Всеукраїнський ста
роста Петроаськнй. 4)

Ряди червоних бійців попов
нювалися за рахунок свідомих 
робітників і, в першу чергу, за 
рахунок більшовиків та комсо
мольців.

Та не
«Отаман 
сандріі» 
ник «дивізії переможців Антан
ти і греків» Григор’єв. Він спіш
но шукав спільників для боро-

хисту міста 1 повіту під. банд.

такого 
маневрування і почнуть плави
тися підшипники, — застеріг 
Корженко командира.

— Нічого не поробиш, Ан
тоне. Ні зупинятись ,ні виходи
ти з бою зараз не можна. Ось 
візьмем станцію, тоді все змас
тимо і відремонтуємо, — від
повів Чеклов, і кинувся знову 
до гармашів: — Он по тому бу
динку вдарте, там засіли з ку
леметами...

Другого дня є.іисаветградська га
зета «Наша жизнь» писала: «Наші 
частини з боєм оволоділи станцією 
Хіровкою, звідки втік сам Григор’єв.

Залишив па місці 2 класних ваго
ни, більше 50 товарних вагонів, ку
лемети. кулеметну майстерню, те
леграфні апарати, гвинтівки. авто
мобілі, цистерни і багато снарядів. 
В ХіровіїІ об’єдналися псі сили, які 
переслідували Григор’єва, частини, 
які йшли з Знам'янки, якими 
командував Днбенко. і бронепоїзд*. 
Г РИГОР’ЄВ хоч і був розбитий, але 
3 складати зброї не думав. За
лишки його банди шастали із се-

ил.кід.ип .lupvi »««. 
лишки його банди шастали h 
ла в село, дезорганізуючи нор
мальне життя. Із Хмельового, 
тонівки, Рівного летіли П ПОПІ І 
тривожні повідомлення про наско
ки григор’євціз.

У липні Григор’єв зробив спробу 
знову захопити Єлпсавстград спіль
но з махновцями. На позах, під пи- 
гллдом селян, тільки займався 
день, в’їхали заколотники до міста 
1 відразу направилися до вокзалу 
і військового комісаріату. ІІссікі-

1) В. 1. Ленін про Україну. К., 
1957, стор. 513,

бійців за робітничо- 

тер’оризуючн мирне 
міць нашої 
голосували

дрімає і колишній 
Запоріжжя і Олек- 

при Петлюрі, началь-

і Радянською владою. 
Але і в стані ворогів не було 
єдності. За ласий шматок вони 
гризлися між собою, як голод
ні собаки за кістку.

20 липня е.'їнсаиетградські «Из
вестия» повідомляли: «За одержа
ними відомостями Денікін відмо
вився визнати Григор’єва. Прибулій 
в Катеринослав делегації Григор’- 
еіш заявлено, що денікінці відразу 
роззброять григор’євців. За пові
домленням втікачів із Бесарабії. 
Григор’єв веде переговори з Руму
нією».

Коли Григор’єв відступив у 
Компановку, там вже були 
махновці. Там і порозумілися 
«батьки-оіамани». Але не на
довго. Згодом Махно знищив і 
самого Григор’єва і його штаб, 
щоб «батькувати» і над григо- 
р’євцями.

(Далі буде).

2) «Извесіня» 
№ КХ>. 19 липня і

3) «Известия»
К> 108. 18 липня

4) «Известия» 
№ ПО. 20 линия I

, (Елиеаветгрвд, 
1910 р.

(Елнсаветград). 
1910 р.

(ЕлНсаветсроД) 
1910 р.
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ВІДПОВІДАЛЬНА ДРУЖБА —ГОЛОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
«ЗІРКА> — «ДОБРУДЖА* — 4:2

ТЕМА

ЦІННІСТЬ будь-якого мистецького тво
ру прямо пропорційна його дієвості. 

Надто, коли йдеться про виставу, де 
внутрішній взаємозв’язок між виконав
цями і глядачами — необхідна переду
мова для успішної роботи. При відсут
ності ж такого контакту колективна пра
ця артистів втрачає будь-яку доцільність. 

Все сказане — звичайна аксіома. Одна
че її хотілося б нагадати в зв’язку з но
вою прем’єрою кропивничан — «Вогнен
ний світанок», де той внутрішній взаємо
зв'язок визначився досить швидко.

Здається, зовсім недавно ми були присут
ні па виставі «Яблуневий полон», яку досить 
успішно здійснив за відомою п’єсою 1. Дніп
ровського режисер А. Ситник.

Дві прем’єри за порівняно короткий промі
жок часу — само по собі свідчення активності 
колективу, його творчої спроможності. До речі, 
обидва твори, які поповнили репертуар теат
ру, в якійсь м4рі тематично перегукуються. Та 
й за жанром вони тотожні.

З одного боку це, безперечно, полегшило 
роботу над п’єсою Михайла Бурського, а з 
другого — ускладнило її. Адже виникла ре
альна загроза повторень, шаблонного втіленвя, 
що частково й відбилося на виставі. /X втім, 
про це пізніше.

Героїчна драма, як жанр, не виключає пев
ної плакатності, _публіцис гичиої нрямрліній-

ГЕРОЇКИ
яияияеяиикз’виети

пості. Туг інколи майже неминучі «перевитра
ти виробництва». Тому надзвичайно важливо 
для артнета-виконавця не збитися на ма
нівці спрощеності, риторичних загальників. В 
зв’язку з цим, особливого значення набирає 
такт митця, тонке відчуття ним правди зобра
жуваного, ііого уміння заземлити свого героя. 
47 СІ події у виставі розгортаються 
& коло будівництва епектйогтаї 
Вона —
навколо 
вчинки, 
ленням 
духовна 
приналежність, а й моральні, чисто люд
ські якості.

Подіям, що відбуваються на сцені, 
більше ніж півсотні років, але вони 
зворушують, змушують глядача віддати
ся неквапному плину драматичної опові
ді.

Ось у світлі рампи постає перед нами 
Гліб Мвксимильянович Кржижановсь- 
кий — відомий радянський енергетик, 
державний діяч, Він розмовляє з Лені
ним по телефону. Без зайвих драматич
них нагнітань просто й невимушено від
бувається ця розмова. За уривчастими 
фразами, скупими жестами вчувається 
людина великих потенціальних можли
востей, невичерпної енергії, людина, сві
дома свого покликання. І як добре, що 
драматург і артист І. Іерентьєв — вико
навець ролі Кржижановського уникнули 
ходульної схеми, не подали нам замість 
живої людини — такого собі «речника» 
афоризмів, як це інколи трапляється 
при трактуванні відомих історичних 
осіб.

Навіть у розмові з Леніним Гліб Мак
симильянович не втрачає властивого йо
му почуття гумору. Кржижановський в 
інтерпретації артиста Терентьева, то, на 
наш погляд, чи не найдовершеніша дійо
ва особа. Щоправда, інколи він аж надто 
холоднуватий. Хотілося б також у дру
гій частині драми бачити його дещо ак
тивнішим.
О ІДЧУТНЕ .враження полишає артист В. Ба- 
** бич у ролі Дружипіна. Саме цей герой це но
вин. Образ спеціаліста, старого інтелігента, 
котрий з недовір’ям зустрів революцію, скеп
тично ставиться до господарських починані, 
більшовиків — досить активно «експлуатував
ся» в літературі. Тим приємніше відзначити, 
що В. Бабич успішно упорався зі своїм зав-

і нав- 
електростанції.

в епіцентрі сюжету. Вона — вісь, 
якої крутяться людські долі, 

сподівання. Нею, вірніше став- 
до неї, визначається не лише 
місткість героїв, їх соціальна

данням, створившії образ людини дещо упе
редженої, але благородної, безмежно відданої 
своїй справі. Сприяють цьому і живі деталі, 
віднайдені ачтором драми для характеристики 
свого героя (скажімо, хоча б ота студентська 
клятва).

Осібно хочеться сказати про роль колишньої 
дворянки Елен, що зуміла порвати зі споїм 
класом і прислужитися народу. Сама но собі 
ця роль не викликає заперечень. В достатній 
мірі переконливо донесла її до нас артистка 
С. Мартинова. Останній, безперечно, більше 
притаманні натури вольові, наступальні. Зга

даймо, хоча б Ярославну з «Яблуневого поло
ну», де артистка блискуче (не побоїмося цьо
го слова) впоралася зі споїм завданням, ство
ривши образ одержимої мстою, сліпої у своїй 
безмежній ненависті жінки. Неможливо собі 
уявити Ярославну в тлумаченні іншої артист
ки, настільки повнокровний цей образ, наси
чений глибоким драматизмом. Елен же — ан
типод Ярославин, жінка, хоча й цілком пози
тивна, але пасивна. С. Мартинова мала діяти 
в куцих рамках нерішучості своєї героїні. 

ДОСИТЬ переконливо «діють» на сце
ні класові вороги. Ось — Дворцов, 

запеклий монархіст, котрий всі свої зло
чини виправдує ім’ям Росії. Це ворог за
пеклий, підступний, хитрий. Він усвідом
лює, що боротьба між такими, як він, і 
більшовиками є боротьбою не на життя, 
а на смерть. Тому, впізнаний Елен, він не 
приховує своєї класової сутності. «Бо
ротьба зробила нас нелюдськи жорсто
кими, Твій чоловік був моїм ворогом. 
Коли б я не вбив його, він убив би ме
не. А я хочу жиги. Щоб повернути Ро
сії її колишню велич. Щоб в’їхати у бі
локамінну на вороних... Поряд з тобою,.. 
Елен, рухне все минуле»...

Роль Дворцова, яку добре виконує ар
тист І. Касьян, свідчить про значні мож
ливості цього артиста, про його здат
ність до полярно протилежних перевті
лень.

К ЗАВЖДИ, вражає природністю 
гри, високою майстерністю заслуже

ний артист УРСР Г. Семенов. Його Біру- 
лін — недруг вовкуватий і холоднокров
ний, здатний на найтяжчий злочин. Без 
видимих зусиль (що і є ознакою високої 
мистецької культури) артист змушує ді
яти героя згідно внутрішньої ЛОГІКИ ЙО
ГО «я». Ота вдало знайдена драматур
гом репліка: «Він (тобто Ленін — В. Б.) 
тобі відкрив очі, а я тобі їх закрию» — 
ніби завершує повнометражний портрет 
цього соціального бандита.

УСІЙ ВИСТАВІ присутній образ Ле
ніна. Дарма, що він жодного разу не 

з являється на сцені. Його незрима оче
видність повсякчасна. Він — в центрі 
всіх подій. Його ім'я наснажує будівель
ників і викликає ненависть Дворцових і 
Біруліних. Ленін — опора для знедоле
них, їх стяг, віра. Він — і тільки він — 
гпдтримує їх у найскрутнішу хвилину. 
Знайдені драматургом та режисером 
вдалі сценічні рішення: ленінський голос 
за кадром, мізансцена Біленький — сек
ретарка емоційно наснажені, глибоко 
хвилюючі.

Хочеться згадати бодай переліком ін
ші образи. Непогано справився зі сво
їм не вельми оригінальним Венькою ар
тист Ю. Волохов. Одначе інколи б хо
тілося бачити його дещо стриманішим, 
економнішим у засобах відтворення.

Місткий духовний портрет комерсанта 
Стренбгрга створив артист П. Гейчен
ко. Гармонійно вписується в загальну 
композицію вистави — співачка (артист
ка М.’ Яриш), Софрон Кущ (артист В. Зі- 
новатний), як і дещо «детективний» Ход- 
жет Лаше.

На початку мовилося про деякі штампи, 
і оль селянина у драмі Бурського дли артис
та І. Кравцова — в значній мірі повтор його 
попередньої рол] з «Яблуневого полону». Та 
и чи не збіднює цей виконавець свої можли
вості, демонструючи затурканих селян. Бо ж. 
окрім усього, образ Біленького (правдивий 
у споїв основі) потребує додаткових зусиль 
драматург;, й постановника. Надто швидко 
він усвідомлює свою класову сліпоту, та й то 
під дією чинників, які відомі глядачеві лише з 
оповіді самого селянина.

Надто гротескний у ролі Кисличного Б. Тка
ченко.

Кардинальної переробки потребує роль ко
місара Максимова. Він статичний, пасивний і 
зовсім не сприяє розвиткові сюжету.

Говоримо про цс детально тому, що в ціло
му вистава «Вогненний світанок», безпереч
но. вдача кропнвпичан. Цс тим приємніше, що 
автор івору, за яким здійснено спектакль, кі- 
ровогралець Михайло Барськнй.

Під час перебування в нашій області спор
тивної делегації з То.тбухінського округу На
родної Республіки Болгарії на кіровоградсько
му стадіоні «Зірка» відбувся міжнародний то
вариський матч. Зустрілися господарі поля з 
командою «Добруджа», яка у себе на бать
ківщині в другій лізі.

Перед початком гри і під час першого тайму 
дощ лип. як з відра. Та цс не остудило запалу 
футболістів.

І болільників не злякала така погода-. їх 
цього дня було па стадіоні багато. І вони за

лишились задоволені побаченим на полі.
Першими відкрили рахунок гості. Вже на де. 

п’ятій хвилині Спас Колчев вивів спою комаи-

ШАХИ

У СВІТІ ЦІКАВОГО

МіЗДАНі .ІІІІІІ
Механічного дельфіна із 

• талі, пластику І напівпро
відників показують у Москві 
па ВДНГ СРСР студенти 
Ленінграда. Він уміє плава
ти з великою швидкістю, пір
нати, вистрибувати з води — 
«.ловом. поводиться. як

ДЕкІЬФІН
справжній дельфін. Вкрита 
чорним лаком модель гочно 
повторює форму 
Оператор керує нею 
діо. Електромотори 
ться від компактних 
ляторів.

Радянські інженери 
ють на цій моделі

тварини, 
по ра- 
жнвля- 
акуму-

пнвча-
робото-

В. БАЗИЯЕВСЬКИИ.

здатність махаючих хвосто
вих плавців, імовірність ви
користання таких рушіїв у 
суднобудуванні. Механічний 
дельфін допоможе також 
перевірити деякі гіпотези 
гідробіоніки І гідродинаміки 
швидких тварин.

(ТАРС).

З Ндшд АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36 

Телефони; відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

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

БК 00407. Індекс 61197.

псршості обласної ради ДС 
«Авангард» успішно виступали спортсме
ни Олександрійського індустріального 
технікуму. Па дистанції 800 метрів у жінок 
всі призові місця зайняли представниці 
учбового закладу.

П,л знімку: зразу ж після забігу Алла 
ДМИТРЕНКО (зліва) та Світлана ДАВИ
ДЕНКО (справа) поздоровили спою 
другу Любу РУЧКУ з перемогою.

Фото ІО. ЛІ ВАШ НИКОВА.

ду вперед. Маючи ігрову і територіальну пере
вагу, господарі поля довго не змогли добитися 
успіху. Нарешті, протягом чотирнадцяти хви
лин, вони забили три голи. Цс зробили Віктор 
Ступак, Віктор Квасов і Віктор Сучков.

У другому таймі суперники обмінялися го
лами. їх авторами стали Карамфіл Ніколоп і 
Віктор Прпгорко. Таким чином, матч закін
чився з рахунком 4:2 на користь «Зірки».

Гості зробили візит-відпопідь в Олександрію. 
Вони провели тут матч з футболістами «Шах
таря*, які торік відвідали болгарських друзів 
і перемогли їх з рахунком 2:0. Цього разу 
команда «Добруджі» взяла реванш п пораз
ку і виграла з -----------

КУБОК—У БУДІВЕЛЬНИКІВ
В Кіровограді закінчи

лись командні змагання 
з шашок на кубок обла
сного комітету профспіл
ки працівників будівни
цтва і будматеріалів се
ред колективів фізкуль
тури.

У фінальних змаганнях

СТУДЕНТИ

І ЗНОВУ

*

рахунком 1:0.

місце і отримав перехід
ний кубок обкому проф
спілки будівельників. ІІа 
друґому^ місці колектив 
фізкультури будівельно
го управління № 2 трес
ту . «Дніпроспецбуд», 
на третьому 
смениВОЛЬНИХ спорт- 

комбіиату буді- 
матеріалів.

Г. ДУБІВКА.
місцевості набува-

ІИЯ.ІН 5 час! !, СІМ команд.
З перших же турів лі

дерство захопив, колек
тив будівельного техні
куму, який утримував 
його до кінця змагань.

Набравши 1>1,5 очка, 
колектив будівельного 
технікуму зайняв перше
Останнім часом змагання з орієнтування на 

ють дедалі більшої популярності/
Цього разу .змагання на кубок області проходили в Ка.чігапіп- 

ському лісі.
Особливо відзначились юні орієнтувальний! Тамара Марпінюк 

та Людмила Аїоргун (м’ясокомбінат). Дівчата вперше виступа
ють у змаганнях обласного масштабу, але показали справжні 
бійцівські якості і, впевнено подолавши вбсьмикілометрову дис
танцію, в особистому заліку мали другий та третій результати 
(1 год. 39 xu. 56 сек. — у Мартишок, і 1 год. 40 хв. 46 сен. — у 
Моргун). Перше місце серед жінок виборола студентка інститу
ту сільськогосподарського машинобудування Ольга Псьол 
(1 год. 37 хв. 44 сск).

Чоловіки змагалися на дистанції 11,5 км. Найкращий час — 
1 і од. 37 хв. 50 сек. — показав представник команди м’ясоком
бінату першорозрядник В. МаГістренко. Всього 10 секунд програв 
йому В. Ліяронснко (машинобудівний технікум).

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, ЗО КВІТНЯ. Пер

ша програма. 12.00—Художній 
фільм «Вороги- . 2 серія. (Кі
ровоград). 17.20 — Паша про
грама. (Кіровоград). 17.25 — 
Голхбпй екран — школярам. 
Андрій Головко. (Кірово
град). 17.40 — «Здрастуй.
Першотравню». (К). 18.00 —
Програма передач. (К). 18.05

.........— Телеагсит- 
(М). 18.30

.................... університет 
мільйонів. (М). 19.00 Спецви
пуск інформаційної програми 
.«День .за днем». (Кірово- 

. град). . 19.15 — «З весняним 
настроєм». Концерт артис
тів Київського театру опере
ти. (К). 20.05 —• _2*............. •"
дуга». (Херсон), 
програмо «Час». 
— Художній фільм 
Серафима 
22.35 - 
(К). 23.05 
бачення 
мелодії», 
вісті. (К).

— Для школярів, 
ство «Піонерів».
— Лспіпськпґі

Концерт артис-

—■ «Весела раіі- 
20.35 -
(М). 21.15

«Любов
Фролова». (К). 

Міжнародне життя. 
— Кольорове теле- 

«Ссвастопольські 
(М). 23.35 - Теле-

/

пя»

• МОЛОДОК УЛММЇНАГв ~ орган Кировоградского 

обкома ЛЕЄМ У, г. Кировоград.

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

Друга програма. 17.20 — 
Телефільм «Право па 
крнття». (К). 19.00 —
передсвятковий. (К).
П’ЯТНИЦЯ. І ТРАВНЯ.

ша програма. 9.35 —-Кольорове 
телебачення. Передача, при
свячена Дню Міжнародної со
лідарності трудящих І Трав
ня. По закінченні — кон
церт радянської пісні. (М). 
11.45 — Новини. (М). 15.00 Ко
льорове телебачення. Ху
дожній фільм .«Казка про 
Мальчиша , Кііба л ь.ч и ш а». 
(М). 16.30 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіномандрів- 
нпків». (М). 17.30 — «Цирк’ 
У студії». (М). 18.30 — Для 
дітей. «Знайомтесь. «Подо- 
ляпчик». (Чернівці). 19.00 — 
Спецвипуск вістей. (К). 19.30
— Інтербачення. «Весна іде
— весні дорогу». Святкова .му
зична програма. (М). 20.45 — 
Естафета новин. (М). 20.55 — 
Святкощій салют, (М). 21.10 — 
Естафета повни (продовжеи» 
ня). (М). 21.30 — Художній 
фільм «Експеримент доктоф-і 
Абста». (І\). 23.60 — «Мело
дії друзів». (М). ,

СУБОТА. 2 ТРАВНЯ. Пер
ша програма. 9.00 — Гімнас
тика для всіх. (М). 9.30 —
Новішії. (М). 9.35 — Кольо
рове телебачення. Музична 
програма «Москра травнева». 
(М). 10.05 — Науково-популяр
на програма «Здоров’я». (М). 
10.35 — Кольрбвс телебачеп-

під- 
Київ

Ilep-

пя. лГІалІтра». (К). 11.15 — 
«Музичний турнір міст». (М). 
12.45 — Наша програма. (К). 
12.50 — Програма українсько
го телебачення. (К). Г3.00 — 
«Кіровоградіцппа святкова». 
(Кіровоград). 13.30 — Теле
фільм. (Кіровоград). 14.00 -- 
Літопис піввіку. Докумен
тальний фільм «Рік 1934-й». 
(М). 15.00 — Кольорове теле-,
бачення,- Відкриття літнього 
спортивного сезону. Трансля
ція з. центрального стадіону 
ім. В. 1. Леніна. 1. Парад фіа- 
культурннків. 2. Змагання з 
Різних видів спорту. 3. Чемпіо
нат СРСР а футбола. «Тбр- 
пёдо». (М) — «Динамо». (М). 
18.05 — Кольорове телебачен
ня. «Товариш Артем». Пре
м'єра телеспектаклю. Частій 
на перща. (М). 19.00 — Свято 
мистецтв народів СРСР V 
Москві. (М). 21.00 — Худож* 
ній фільм «Мертвий сезод». 
І серія. (М). 22.05 -- зстіит 
соціалізму». (М). 22.35 — 
римське кольорове тслебачеп* 
ня. «Музично містечко». (Ю. 
23.20 — Мультфільм «Фільм’?.;

Фільм...» (К).
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