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ВКЛЮЧИВШИСЬ У ВСЕСОЮЗНЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБ
НИЦТВА І ЗАГОТІВЕЛЬ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА В ЗИМОВИЙ 
ПЕРІОД, ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА КІРОВОГРАДЩИНИ ВИРІШИЛИ ДО
БИТИСЯ ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ У ВИКОНАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ 
ПЛАНІВ І ЗАВДАНЬ. КОМСОМОЛЬЦІ ТА МОЛОДЬ БЕРУТЬ НА СЕБЕ 
ТУРБОТУ ПРО СИГУ І ТЕПЛУ ЗИМІВЛЮ ГРОМАДСЬКОЇ ХУДОБИ. 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФЕРМ ТЕПЕР В ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛГОСПІВ 1 РАДГОСПІВ Є 
ПЕРШОЧЕРГОВИМ ПИТАННЯМ.

На рубіж за 3000
Першість у 

серед доярок 
імені Мічуріна 
молода доярка 
Бібікова. На початок лис
топада від кожної за
кріпленої

мала 
молока. Особистий 
року дівчина 
повністю і до 
СРСР дасть державі над
планову продукцію.

На зборах тваринників 
по обговоренню Поста
нови ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів 
які відбулися 
Люба взяла 
соціалістичне 
зання на перше півріччя 
1973 року. За шість мі
сяців вона дала слово 
надоїти по 1521 кілогра
му молока від кожної 

^.закріпленої корови. Це 
на 142 кілограми біль
ше, ніж за цей же пері
од нинішнього року.

Ініціативу молодої до
ярки підтримали ветера
ни ферми Ярина Вірьов- 
кіна, Євдокія Бутковсь- 
ка та інші "х товариші по 
роботі.

змаганні 
колгоспу 
утримує 

Любов

від кожної 
корови вона 

по 2671 кілограму 
план 

виконала 
50-річчя

СРСР і ЗЦРПС, 
днями, 

підвищене 
зобов’я-

З відділку Сіігайдацької птахофабрики 
Устннівського району щодня відправляєть
ся по 10—12 тонн качиного м'яса. Щоб по
тік цей не спинявся, турбується ьже ВОСЬ
МИЙ рік пташниця Параска Гаврнлюк. 
Вона доглядає 14 тисяч каченят і добиває
ться щодобового приросту кожної голови 
но 37 ірамів при зобов'язанні 32.

Парасковія Гаврнлюк — ударник кому
ністичної праці, член комсомольсько-мо
лодіжної бригади.

ФОТО AM A ТОРИ —ЮВІЛЕЮ

А. КУШНІР.Кіровоградський район.

Вчора в приміщенні фойє обласної філар
монії відкрилась фотовиставка, на якій екс
понується близько двохсот п’ятдесяти ро
біт фотоаматорів з різних районів області.

Автори фотознімків — люди різних про
фесій — колгоспники, залізничники, вчите
лі, лікарі. Різноманітна і тематика робіт —- 
щасливе життя радянських людей у сім’ї

У ВІДПОВІДЬ - 
ВИСОКІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

З непоганими рсзультатя
ми ми закінчуємо сільсько
господарський рік. На 15 
листопада річний план здачі 
державі молока виконали на 
89 процентів,‘від кожної фу- 
ражнЬї корови в середньому 
вже надоїли близько 2,5 ти
сячі кілограмів молока.

Але треба було о по- , 
бувати у нас на зборах, 
де ми обговорювали По
станову «Про розгортан
ня Всесоюзного соціаліс
тичного змагання праців
ників тваринництва». Сек
ретар партійної організа
ції ГІ. С. -Скрипник, про
інформувавши про доку
мент ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР і ВЦРГіС, 
сказав, що з колгоспі 
створена хороша кормо
ва база, налагоджена 
племінна справа, а ось 
вихід поголів’я гюк<і що 
малий.

— Є всі умови, щоб збіль
шити надої, — сказала від 
імені своїх товаришів іруп- 
комсорг комсомольсько-мо
лодіжного колективу ферми 
Марія Моспанюк. — Особис
то я на 1973 рік беру зобо
в'язання надоїти по три ти
сячі сто п’ятдесят кілограмів 
молока від кожної корови.Л. ГОРБАТЕНКО, заступник секретаря комсомольської організації колгоспу «Більшовик», зоотехнік.Маловисківськпй район.

братніх народів Союзу PCP: виробництво, 
відпочинок, спорт. У творах бачимо відобра
ження чарівних куточків нашої землі. Свої 
творчі знахідки фотоаматори присвятили 
50-річному ювілею Радянського Союзу.

Виставку відкрила заступник голови обл
виконкому С. М. Чабаненко. Перші відвіду
вачі ознайомились з експозицією.

ЇГЇЇ ОРУЧ було два колгоспи: в селі 
““ Копанки — імені Шевченка і в селі 
Ленінці — імені Дзержинського. 
Поруч були і дві колгоспні комсо
мольські організації, осібно жили 
кожна. Що робилось в одній — 
якось обходило сусідів і — навпаки, 
хоч між селами вже й кордони за
губились, хоч і землі обох госпо-В НОВІЙСИТУАЦІЇ

------------------------------------------  

дарств впритул межують. Від якого 
часу так повелось, не пам’ятали, з 
цим просто звикнись. Ось хіба- 
що заздрили копанчанські хлопці і 
дівчата своїм ровесникам-сусі- 
дам: у тих і збори комсомольські 
серйозні питання розглядають, і 
вечори відпочинку цікаві, і спортив
ні секції діють... Словом позаздри
ти є чому.

Та настав один день і в усталені 
стосунки сусідів прийшли зміни. В 
січні обидва колгоспи об’єднались. 
Відповідно адміністративним по
правкам треба було з’єднати і дві 
комсомольські організації. Захід, 
суто організаційний — скликати 
збори і прийняти рішення гро 
створення однієї КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 

організації — провели не відклада
ючи, 3 березня вся документація 
нової первинної вже оформлялась 
на комсомольську організацію кол
госпу імені Шевченка. Секретарем 
обрали тоді Ростислава Литвинчука, 
колишнього секретаря комсо
мольської організації колишнього 
колгоспу імені Дзержинського, об
рали новий комітет. І тут, ЯК ТІЛЬ
КИ змінилась структура первинної, 
всім якось одразу кинулись у вічі 
контрасти внутріспілкової роботи, 
які раніше не чіпали уваги.

У відділку № 1 справи йшли аби- 
як.

— На полі ні за ким не вженеш
ся, а в клуб прийдеш, від нудьги ді
тись нікуди, — скаржилася Вален
тина Ніколенко, активна учасниця 
художньої самодіяльності.

Валентина була права. Головний бухгал
тер колі оспу Микола Петрович Маліцькнй 
розповів мені про деякі результати цього 
хліборобською року. На 410-гектарному 
лані виростили по 270 центнерів цукрових 
буряків. Наперекір погонним умовам не
поганий зібрали врожай зернових — по 
28,5 центнерів, а озимої пшениці — по Зі,7. 
Ферми підійшли до двохтисячного рубежу 
надоїв молока. Ото ж і виходило, пра
цювати вміють, а відпочивати — як при- 
йдсться. Секретар відділкової комсомоль
ської організації Володимир Швець весь 
час в роз’їздах, бо механіком гаражу. За 
рік всьсіо скликали троє зборів і шість 
засідань комітету. Завідуючий сільським 
клубом в селі Копанках Анатолій Будь
ко, не відчуваючи ніякого контролю, в 
повному розумінні завалив роботу гуртків.

На звітно-виборних зборах без 
будь-яких скидок критику вали 
інертність і відділкового комітету, і 
завідуючого клубом. Валя Ніколен- 
ко тут же поділилась своїми думка
ми, яким вона хоче бачити клуб се
ла.

® ІДЧТЬ 
W звіти 
ІВИБОРИ

Та чи не найбільше хвилював всіх 
тоді на зборах виступ тракториста 
Валерія Козаченка. В тракторній 
бригаді, № 3, де він працює, є ком
сомольсько-молодіжний колектив. 
В основному механізаторами тут 
хлопці призовного віку.

— Чотирьох членів колективу 
провели на службу в армію, — 
розповів Валерій. — Що ж виходить 
— розпався колектив?.. Ми просимо 
бригадира і правління колгоспу 
прислати нам поповнення.

— Буде вам таке поповнення, — 
пообіцяв голова колгоспу Микола 
Сергійович Лозенко. — Побільше б 
колективів, як ваш, ми тільки вдяч
ні будемо.

Незвичайна ситуація склалась в 
первинній нового колгоспу. Три від- 
ділкових комсомольських організа
ції: в одній справи йдуть краще, в 
іншій навіть і задовільно не на
звеш. Тому всю роботу комітет за 
звітний період спрямовував так, 
щоб контрастів залишилось най
менше. Цю проблему буде вирішу
вати і далі комітет на чолі з вдру
ге обраним секретарем комсомоль
ської організації Ростиславом Лит- 
винчуком. О. БАСЕНКО, спецкор «Молодого комунара». Маловіїсківськиіі район.

■

ЮВІЛЕЄВІ 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

21 листопада в Києві відкрилась всесоюзна на
укова конференція «Утворення СРСР — торжество 
ленінської національної політнкн>, присвячена пів
столітньому ювілеєві Радянського Союзу. На кон
ференцію, яку проводять Міністерство вищої В 
середньої спеціальної освіти СРСР, Міністерство 
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Ки
ївський державний університет імені Т. Г. Шев
ченка і товариство «Знання» УРСР, запрошенЕ 
вчені усіх союзних республік, делегати перших 
з'їздів Рад, представники наукової громадськості 
братніх соціалістичних країн.

Конференцію відкрив міністр вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР В. П. Єлютів.

На пленарному засіданні учасники конференції 
заслухали ряд доповідей. Член Політбюро ЦК КП 
України, заступник Голови Президії Верховної 
Ради СРСР, Голова Президії Верховної Ради 
УРСР І, С. Грушецький виступив з доповіддю 
«Утворення СРСР — живе уособлення принципів 
пролетарською інтернаціоналізму».

У роботі конференції бере участь канди дат У 
члени Політбюро, секретар ЦК КП України В. Юо 
Маланчук.

(РАТАУ).ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ рядів
ПЛЕНУМ
МАЛОВНСКІВСЬКОГО 
РАЙКОМУ 
ЛКСМУ

Відбувся пленум Маловнсківського райкому ком
сомолу. Пленум розглянув питання: «Про завдан
ня комітетів комсомолу по дальшому поліпшенню 
внутріспілкової роботи в комсомольських організа
ціях району в світлі рішень VIII пленуму ЦК 
ЛКСМ України». З доповіддю виступив перший 
секретар райкому комсомолу А. Федай. 8 розгля
нутому питанні пленум прийняв відповідне рі
шення.

Пленум розі линув організаційне питання. Пле« 
нум звільнив від обов’язків завідуючою відділом 
комсомольських організацій В. Поліщука в зв’яз
ку з "переходом його на іншу роботу. Завідуючим 
відділом комсомольських органі танін обрано 
Боська Василя Васильовича.

В роботі пленуму взяв участь і вітупна пер« 
ший секретар Маловнсківського РК КП України« 
Герой Соціалістичної Праці В. В. Гуля, а також: 
взяли участь другий секретар М. €. Терещенко та 
секретар райкому Г. Л. Кужнмова.



2 стар» „молодий КОМУНАР"*----- *-------------------——25 листопада 1&ї2року

ВРИЧННИИ

на

направляюгь вчи.йся
У Білоцерківський

зго- 
р.ідістю. Додому летів, 
крилах, несучи радісну

вони очолюють
ПЕРВИННІ

ВАСИЛЬ виклав книжки 
стіл.

Мати, Марія Лазарівяа, 
жалася чоловікові і невістці, 
погляді світились гордість і 
дість за сина, а очі неначе 
мовляли: «Чи не права я була, 
коли говорила, що й з Полтави 
повну валізку книжок привезе?»

Та сни не забув і про подарун
ки. Наділив усік: і батька з маті
р’ю, і дружину, і молоділу сест
ру. Невеличку книжечку тримав 
немов якусь дорогоцінність.

— За нею їздив. — показував дружи
ні, — Тут — про нові культури.

А другого дна вже на засіданні прав
ління колгоспу міркував: «У •осиодар- 
стві зараз шість тисяч свмнеіі. Корів, 
разом з молодняком — порад тисяча 
голів. Кормів з кожним днем треба все 
більше і більше. Добре було б вирощу
вати катран, борщівник, озимий ріплк. 
Ці культури дають до півтори гноячі 
центнерів зеленої маси з гектара. Зви
чайно, спочатку засіємо експеримен
тальну ділянку...», і Василь поринув у 
цифри, припущення. Показував складе
ні схеми, графіки. Доводив, чому саме 
па цих ділянках радить проводити екс
перименти.

— !Цо конкретно пропонуєш? — почу
лося питання.

і— Спочатку — дістати насіння цих 
культур.

— Тобі це й доручимо, — запропону
вав секретар партійної організації гос
подарства Олексій Ілліч Синеико.

Ніхто не заперечував. Знали: за що 
Візьметься — доведе до КІПЦЯ. 
JTOJIE. З дитинства полонило 

воно Василя свіжістю ранко
вих рос, духмяними пахощами 
трав, зеленню гаїв, перелісків. Не 
уявляв своєї майбутньої роботи 
поза полем. Воно таке знайоме і 
звичне, привітне і 
спочатку життя 
.так, як мріяв.

Втрьох, разом 
однокласниками 
Шрамком та Володимиром Ма- 
рипцем, готувались поступи ги до 
сільськогосподарського інститу
ту. Та в десятому класі Василь 
захворів і відстав від хлопців. 
До Дніпропетровська поїхав сам, 
без друзів. Екзамени склав, але 
конкурсу не витримав. Рік пра
цював електриком. Але ж не ьід- 
чував радості в праці. Ного іслн- 
кало поле. Коли випадала мож
ливість, завжди напрошувався

осмі-
В її

ра- 
про-

зрозуміле. Та 
складалося не

із товаришамк- 
Л с о н і д о м

поїхати з головним агрономом. 
Про що ие знав — розпитував, 
багате в чому і сам розумівся. 
Мабуть, відчув то юнацьку за
коханість у землю, хлібороб
ську справу Кузьма Якович. 
Можливо, то й поте рекоменда
ція. Василь ке знав. Але коли 
викликали до контори і запро
понували їхати вліпися, 
дився з 
мов на 
звістку.

— Тату, 
на агронома. ........ .
сільськогосподарський..
а К ПРИЇЗДИВ на канікули, відра- 
’’1 зу ж поспішав до свого вчителя. 
Намагався допомогти йому, в чому міг 
Не цурався ніяких робіт — силссував, 
вантажив зелену масу, орав. Те, ‘ що 
вивчав у інституті, намагався перевір,»* 
ти на практиці. Ось, здається, добре 
знас як відрегулювати сівалку, встано
вити норму висіву. Так ні ж. Спробував 
відрегулювати механізм заглиблення — 
не виходить.

— У тискові справа, — радив Кузьма 
Якович.

Як і завжди, не давав прямої відпо
віді, мовляв, дійди до псьою своїм 
розумом.
І_1 ОТИРИ осені набирався отих пре

мудростей. Аж ось і диплом 
руках.

— Лісне викликають, — зустрів .... 
вого агронома Кузьма Якович. — Сьо
годні — проконтролюй ячмінь і оьес на 
схожість,

1 потекли трудові дні. Прекрасні, 
повні напруги дні. Попрацювати дове
лося немало. Земля віддячила вро
жаєм. По 32 центнери озимої пшениці 
видав кожен гектар. Таких тут врожаїв 
ще не пам’ятали.

Відчув свої сили молодий лгро- 
ном-пасіїїнсвод: погрібна його 
праця людям. І ще енергійніше 
брався за роботу. Почував від
повідальність за вег. І викопував 
не лише свої службові обов’язки, 
намагався стати в пригоді, де 
тільки міг. Он які, наприклад, чу
дові нові кормові культури вико
хав на дослідних ділянках. Вже 
й насіння зібрано. Під посів де
яких із цих культур у наступно
му році вже й ділянки підготов
лено.

— Так. Вік причетний до всього, що 
відбувається у житті колгоспу, — ха
рактеризує роботу Василя Бутенка сек
ретар партійної організації колгоспу 
О. і. Склепко. — Здібний, серйозний. 
Пропагандист. Постійно підвищує «.вій 
фаховий рівень. Вимогливий, як спе
ціаліст. Вже сьогодні в господарстві 
дев’яносто дев’ять і сім десятих від
сотків посівного матеріалу першого 
класу.

Василь Бугепко — член бюро 
райкому комсомолу. Його порт
рет на районній Дошці пошани.

Нещодавно на своїх комсо
мольських зборах комсомольці і 
молодь колгоспу «Зоря» Опуфрі- 
їеського району знову обрали 
своїм ватажком Василя Бугелка.

10. ЛІВАШННКОВ. 
спецкор. «Молодого комунара».

О н уфр іївський р а іі он.

• Твій ровесник за рубежем

на

но-

НІМЕЦЬКА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА
Понад 300 членів колективу комбінату по виробництву апаратури 

зв’язку в Арниїтадті (округ Ерфурт) взяли на себе підвищені зобо
в’язання на честь 50-річчя утворення СРСР. Наприклад, бригада 
«Єва Каллай», якою керує передовик виробництва Хейке Каайн- 
штойбер, зобов’язалась виконувати норми па 102 проценти.

На фото: Хенке КЛАПНШТОПБЕР (ліворуч) і мехаиж Саоиіа 
ЗАУЕР моитують проводку автоматичної телефонної станції.

Фото ЦБ — АПН.

ОБЩИННА ГАННИ МАНСИМЕННО
• ЩЕ ОДИН ВИПУСК

Радісні, хвилюючі хвилини переживають 116 випускників Кіровіирад- 
ського технікуму радянської торгівлі. Ще недавно в аудиторіях вони 
слухали лекції викладачів, проходили виробничу практику. А тепер в 
їхніх руках дипломи та призначення на роботу в торгінсльній мережі 
області, України і братніх республік — технологами і іоз.ірозваві:ям'л, 
продавцями і поварами.

З нагоди цієї радісної події відбулися урочисті збори.
Випускників тепло привітали директор технікуму А^ І. Настоящий, 

заступник директора міськхарчотсріу № 2 П. Я. ЗдебськцД, дноектор 
фірми «Меблі» В. А. Запорожченко, секретар Кіровоградського МК 
ЛКСМУ Л. Пилипенко, класні керівники, учні. Всі вони побажали мо
лодим працівникам торгівлі успіхів в майбутній робо'і. Винуватці уро
чистостей випускники Рая Коломієць, Лариса Юрицина, Люда Вераамо- 
вя, Ганна Максименко щиро подякували викладачам за їх турботу, за 
їх труд.

Наприкінці зборів була прийнята урочиста обіцянка випускників.
Г. ПОЙЧЕИКО, 

викладач технікуму радянської торгівлі.
м. Кірсвоград.

Я

НУДЬГУ І РОМАНТИКУ

SHE ЗНАЮ, чому він вибрз» саме цей 
столик. Можливо, тому, що столик 

'стояв трохи осторонь від решти і туди ке 
докочувався гамір переповненої зали ро
бітничо» їдальні. Тут і я розсіазчв тарілки, 
'сїа напроти дядечка, який нудьгузаз на
одинці з цупким шніцелем та пляшкою 
Лимонаду.

•- Може, налит»? — запропонував хлібосольний 
Сусіда. — Та ні, не вода, — інтригуюче посміхнув
ся він.

Цс пояснення було зайвим. Про те, шо в пляшці 
lx-під лимонаду знаходився напій більш міцний, 
Красномовно свідчили пахощі від його дихання. 
Він, ніби вибачаючись, сказав:

Після цілого дня не гріх і погрітись.
Мабуть, моєму випадковому співроз

мовнику ця репліка не дуже сподобалась, 
бо, відсунувши вбік тарілку з паруючою 
вгразою, той приступив до справжньої зви
нувачувальної промови. Із погодою тут, в 
Побузькому, не гаразд, і годують недоб
ре і, головне, умови житлові погані.

Правду кажучи, слухав його неуважно. 
ЇАпе, коли мова зайшла про те, що після 
роботи в дощовий день ніде обсушитись, 
И.щиро заспівчуаав, бо напередодні і сам 
Замерз з кімнаті для приїжджих. Підба
дьорений співчуттям, а також певною до- 
і?рю сорокаградусного «лимонаду», він 
Категорично заявив, що з недалекому 
Майбутньому накиває п’ятами з Побузько- 
ЇЮ.

Рішення його все ж примушує задуматись. Для 
Сйтсяь будівельників заводу дизертирстпо одного, 
Тим паче прибулого за «довгим карбованцем», не 
мринесо зпачиого збитку. Молоді ‘люди, іцо при- 
Ркдлії за комсомольськими путівками, ударно тру
дяться па будівництві І досип, стійко переносить 
незручності. Але, крім них, тут працює чимало ро-

бітників І спеціалістів субпідрядних організацій з 
Інших міст.

Одного разу довелось зустрітись Із групою за
порожців. Працюють вони непогано, графік мон
тажних робіт викопують сумлінно. Докоряти їм 
нічого.

В претензії самі хлопці. Вони скаржились 
на погані житлові умови, а також на нудь
гу з селищі. Як із сумом констатузаа один 
із них, розважатись змушені їздити до 
Первомайська. Немає потреби дозодити, 
що подібний настрій робочого заззяття те 
створить. Проте, думається, що і заходи
тись гнівним фейлетоном нічого. Судіть 
самі. Побузьке — селище молоде. Виник
ло серед степу разом з заводом. Але, не 
зважаючи на те, тут давно працює 
дитсадок, середня школа, будинок куль
тури, кілька магазинів, комбінат побутово
го обслуговування. Словом, створено нзй- 
необхідніший комплекс умов для життя і 
роботи людей. І, до речі, комплекс цей 
розширюється. В дні передпускового пе
ріоду із риштувань будівництва гуртожит
ку не було знято будівельників. Це дозво
лило заселити оселю десятками сімей, що 
приїхали на запрошення заводу. Зводять:» 
і інші споруди.

ЩОДО розваг, то їх, мабуть, не менше, 
аніж в будь-якому районному центрі 

області. Скоріш навіть жителі Голозанівсь- 
ка можуть позаздрити побужанам а мож
ливості цікаво провести дозвілля. Куди, 
як не в Побузьке, їздять лектори, поети, 
артисти? Та й кінофільми тут демонстру
ються майже щодня.

Важко сперечатись, культурницьких закладів у 
Побузькому значно менше, аніж в сусідньому 
Первомаііську чи. тим більше, в Запоріжжі. Але ж 
це — новобудова! Все не буде попереду. В тому 
ані на йогу не сумніваються «корінні» нобужаин. 
Зараз же вимагати столичних зручностей просто 
зарано.

То що ж, запитають читачі, звинуватимо нета-

доволеиих і поставимо крапку? ЗвпчаАао, ні, хоч 
І бурчуиам слід нагадати, що не лише Дніпрогес 
і Комсомо.чьсьь-на-А.мурі починались Із скалки та 
мокрого хліба. Перші будівельники Братське I 
КамАЗу теж розбивали паметп.

Але Побузьке ніяк не назвеш наметним містеч
ком. Тут вже давно прокладено асфальтовані ву
лиці, водопровід, опалення і каналізацію. 1 вахчії- 
ками до романтики не виправдати недбалості 
служби експлуатації заводу, котра пізно розпоча
ла ремонт опалювальних систем гуртожитків. Але 
про тс — окрема розмова. Цього разу хочеться 
все ж звернутись до романтики.

Мабуть, вона — необхідна оиса життя 
кожної молодої людини. Тим більше, бу
дівельника. Але ж романтика — це не 
лише рожеві ранки над тайгою та гітара, 
па якій грає Марчук. В першу чергу — це 
свідоме зневажання незручностей, навіть 
труднощів.

Та адресувати це варто не стільки «незадопо- 
лепнм», скільки комітету комсомолу будова. 
«Ба, — можуть заперечити в комітеті комсомо
лу, — сюди щодня приїжджають десятки, 
спробуймо зустрітись з кожним І поговорити, ді
знатись, що в кого на душі. Інших справ теж 
багато».

Добре, коли людина знає, шо її чокає на ново
му місці. Вона їде туди, готова до труднощів 
(які, повторюю, тут не такі вже й непереборні). 
А там будова захоплює, чарує своїм розмахом і 
стрімким ритмом, кличе на нові, справді комсо
мольські діла. Так сталось і з дівчатами із третьо
го будівельного управління комбінату «Кіровоград- 
важбуд». про яких «Молодий комунар» уже пи
сав. Тоді вони скаржились, шо їх погано заиезне- 
ч}іоть роботою, на різноманітні незручності. А 
нещодавно довелось знову зустрітись із однією з 
них. Євдокією Грнгор’евого.

Вона радісно повідомила, що робота є, 
хоч і не зовсім за фахом, але своя, і що 
поспішають її закінчити, аби швидше по
їхати на КамАЗ. КамАЗ, до речі, ще чеоб- 
житіший, аніж Побужжя. І тому хочеться 
побажати: комсомольської романтики вам, 
дівчата?

М. ВІДЕНКО, 
спецкор. «Молодого комунара*.

ІСПАНСЬКА молодь 
надає франюстськчм 

властям все більша 
клопотів і тривог- 33 
роки минуло відтоді, як 
солдати Франко про
йшли по вищербленій 
бруківці полоненого, 
але героїчного Мадрі- 
да, що не впав на колі
на. І всі ці роки, наси
чені крахом людських 
долей, молодь була 
предметом уваги влас
тей, її ідеологічній об
робці віддавалось бага
то сили і коштів.

Але франкістам так і 
не вдалось виховати мо
лодь такою, як того 
хотілося: слухняною ре
жиму та церковному 
статуту. Молоді робіт
ники йдуть в перших 

„Слухняному 
режиму“— 

ні!.-
лавах страйкової боро
тьби. Разом зі своїми 
старшими братами во
ни борються за поліп
шення умов життя, за 
підвищення заробітної 
плати, за демократичні 
і громадянські права. 
Іспанські університети, 
згідно тверджень са
мих властей, перетво
рились у розсадник по
стійних хвилювань і 
крамоли.

Нещодавно в столич
ному університеті від
булися сутички між сту
дентами і поліцією. 21- 
річний Хуен Медіазіп- 
ЛЯ одержав у спину 
дв» кулі. Десятки його 
друзів були поранені, 
побиті й арештовані.

Але карцери й полі
цейські кийки не мо
жуть зломити волю мо- , 
лоді. Вона вимагає ви
ведення з університету 
поліції, яка була на
правлена в них згідно 
розпорядження влас
тей ще з 1969 році. 
Вони добиваються пра
ва на створення сту
дентських асамблей, 
проведення зборів і мі
тингів. Не згідна з кос- 
ністю та рутиною, що 
панують в учбових за
кладах, юність Іспанії 
критикує застаоілу
систему середньої й 
вищої освіти, вимагає 

і перегляду навчальних 
! програм таким чином, 

щоб еони забезпечили 
підготовку спеціаліс
тів на сучасному рівні і 
перетворення універ
ситетів в доступні для 
всіх верств іспансько
го населення навчальні 
заклади.

У відповідь власті по
силюють репресії, за- 

! грожують виключен
ням з університетів, <са- 

I торжними роботами га 
І рудниках, відправлен

ням у штрафні кба- 
тальйони смерті» в Іс- 

! панську Сахару. Одним 
і з останніх заходів. 
І спрямованих на приду

шення хвилювань в унї- 
• верситетах, був прий-<я- 
і тий декрет, який дає 
і міністерству освіти без- 
І межне право контро

лювати життя у вищих 
учбових за хладах. Дв- 

[ крет передбачає, зо- 
I крема, звільнення не- 
! благонадійних виклада- 
1 чів і виключення сту- 
і дентів за їх політичні 
І переконання. Вважа

ють, що ближчими дня
ми права викладати 
будуть позбавлені не 
менше двохсот вм- 

I кладачів.
Л>їс СЕРРАНО.

(ТА PC).



35 листопада 1942 potty „МОЛОДИЙ КОМУНАР» З стор.

ВИРІШАЛЬНА риса в творчому портреті видатного радянсько- 
и го Кінорежисера Григорія Козинцева (народився 1905 року) 
— це Цільність художньої натури, різноманітно наділеної нанос• 
дою. Літератор, художник, теоретик, рідкісно» ерудит — багато 
талантів Козинцева органічно злилися в професії кінорежисера.

Мого шлях до Шекспіра, до фільму «Гамлет» і «Король Лір»,

новського в «Гамлеті», Юрія 
Ярвста -* в «Королі Лірі».

лежав через кшоагітки та ексцентричні стрічки, через твори Го- г’/лгест «то г»ітаг»ї > »»»» лг.г,л..: —_ _______ »м Г ‘
про Максима та повний південного темпераменту фільм «Дон- 
Іхдхот» по Сервантесу. Це був девгнн шлях: майже піввіку відді
ляють перші фільми Козинцева від «Короля Ліра»,

К, голя на сцені і па екрані, через революційну романтику трилогії

ьід «Короля Ліра».

РОСІЙСЬКИЙ «ГАМЛЕТ» 
МАНДРУЄ ПО СВІТУ

Роботі над фільмом «Гамлет* 
(1964) передував вихід у світ 
книжки «Наш сучасник Більлм 
Шскспір», в самій ііазиі якої під
креслене відношення Козинцева до 
геніального драматурга.

Природно, інтерес до косої робо* 
ти режисера був величезним, і а
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УРОКИ ФЕКС

Козннцев починав не як бо ізкмй 
новачок. Він відчував у собі та
лант організатора, такий необхід
ний в колективному мистецтві кі
но. І вивчав нове мистецтво, одно
часно очолюючи групу талановитих 
людей, котрі мали настрій працю
вати в кіно з повного віддачею, як 
і він сам.

1921 рік. Дата народження ФЕКС 
або фабрики ексцентричного теат
ру, створеного Григорієм Козиице- 
внм разом з Леонідом Траубергом 
І Сергієм Юткевичем. Творці 
ФЕКС виходили з тієї точки зору, 
що кіно потребує в першу чергу 
нової техніки, акторського виконан
ім, маючи на увазі жанрову різно
манітність фільмів. Як експери
мент, молодим акторам пропонува
лись однакові по темі етюди для 
імпровізації в різних жанрах. Це 
привчало акторів до спостережли
вості, активного самостійного мис
лення, винахідливості.

Експеримент в ранніх фільмах 
Козинцева поєднується з серчоз- 
ним підходом до моральної про
блеми часу. Звертаючись до різних 
періодів історії, режисер не втра
чає почуття сучасності. Б 
ФЕКС Козннцев звертається 
голя — до його 
внть однойменний 
Він знімає 
епізодів

—«СВД» ‘
Комуни _ , Р
стрічці «Новий Вавілон» (1929).

період 
до Го- 
і ста* 
(1920). 

. один з 
декабристів 

Події Паризької 
на скрапі я

«Шинелі» 
фільм 

кінострічку про 
повстання 

(1927).
постають

МАКСИМ — НОВИЙ 
ГЕРОЙ КІНО

1935 року на екрани країни ви
йшов фільм Козинцева І Трауберга 
«Юність Максима», потім — «По
вернення Максима» £1037) і «Ви
борзька сторона» £1939), Разом во
ни склали кіиотрнлогію про Мак
сима, робочого хлопця, який став 
революціонером і міністром пер
шої в світі робітничої держави. 
Трилогія ця ввійшла у фонд ра-

- мист^

Іцей довгий шлях
ДО ШЕКСПІРА

дянської кіпокласики І зараз ще 
мав неабияку популярність у гля
дачів.

Високий демократизм І невигад
ливість форми органічно поєдную
ться в трилогії з романтикою бо
ротьби за нове життя. Історія Аіак- 
спма, блискуче зіграного Бори
сом Чирковим, постає на екрані як 
Історія боротьби і перемоги проле
таріату.

Революційний пафос трилогії про 
Максима був результатом глибокої 
природної потреби художників пе
редати час, в якому вони живуть, 
і себе через цей час. Свій талант 
і досвід Козпшіев і Трауберг під
порядкували єдиній меті: показати 
людину нового суспільства — людп- 
ну-борця І людину-творця. Автори 
трилогії добилися 
вий кінематограф 
герой — Максим.

Приблизно в .цей 
ріоватися зйомочнпй колектив, який 
Козннцев очолив на довгі роки. Но
го можна поемою мірою назвати 
ансамблем єдниодумціз. Кращі ро
боти Козинцева знімав видагний 
радянський оператор Андрій Моск
ві«. Після смерті Москвіна — йо
го пайталановитіший учень Іоиас 
Грнціос. Музику до багатьох філь
мів Козинцева пише Дмитро Шо- 
стаковнч; художник — унікальний 
майстер Євген Еней. Козннцев при
вертає увагу найкрупніших артис
тів радянського кіно. Після Бори
са Чиркова п трилогії про Макси
ма він знімає Миколу Черкасопа в 
ролі Дон-Кіхота, Іноксптіїї Смокту-

свого: у езіго* 
увійшов новий

час почав стпо-

той же час багатьох зацікавило, 
чому вибраний саме Шекспір, саме 
«Гамлет»?

І Козннцев віповідав:
«Мені но хотілося б обмежитися 

загальновідомими словами про 
цінність класичного мистецтва, 
про необхідність оволодіти культу
рою. Все не, зрозуміло, повного мі
рою відноситься до Шекспіра. Од
нак, говорячи про «Гамлета», ска
зати лише це — ще дуже мало. 
Настав час, коли з особливою яс
ністю відкриваються зміст і сила 
шсксиіровської поезії. Відкривають
ся не тільки тому, шо наука зро
била крок далеко вперед і тепер 
він знаємо про епоху Шекспірл, йо
го театр значно більше, ніж знали 
наші попередники. НІ, якою б не 
була великою роль дослідииків- 
шекспірознавців, інше більш суттє
во: сьогодні ми знаємо чро життя, 
про боротьбу в ній гуманності І 
жорстокості, про правду її брехню 
значно більше 
ків».

Скільки було спектаклів І філь
мів, зроблених 
трагедії, стільки 
Пого робили клоуном і 
хворим, хитромудрим царедворцем 
і ледве не хіппі, плакальником по 
людству і дурнем. Всім було ціка
во, яким буде Гамлет Смоктупов- 
ського і Козинцева.

І ось «Гамлет» па екранах. Гам- 
лет-бунтівник. Гамлег натхненний. 
Гамлет, котрий протестує проти 
несправедливості І брехні оточую-

нашнх попередим*

по шскспіровській 
було її Гамлстів.

' душевно

і»’

б»

чого суспільства. Гамлет гниє, але 
ис змиряється. Глибина режисер
ської роботи була настільки оче
видною, що глядачі в СРС.Р ві«ща
ди пальму першості е Гамлету», як 
кращій стрічці року. Постановнику 
’ ■■ ' іио-

бул.і 
премія 1965

Григорію Кознпцсву і актору 
кенгію Смокту вепському 
вручена Ленінська 
року.

«Російський Гамлег мандрує г.о 
світу», — рясніли заголовками га
зети. Фільм був показаний у бага
тьох країнах і особливий успіх мав 
на батьківщині Шекспіра — о Ан
глії.

«Це найрозумніша І, безумов
но, найсучасніша інтерпрнглцЬі 
Шекспіра на екран!» — писала 
«Тайме*.

ВЕЛИЧ ЛІРА
Минав три роки, і Козннцев по

дає на «ЛенфІльм» сценарій двосе
рійного фільму. На титульній сто
рінці назва — «Король Лір». Ми
моволі Козннцев «кидає» виклик 
деяким Історикам кіно, котрі не 
без підстав вважають, що дли по
становки кількох шексиіровськнх 
трагедій на екрані одного майся 
мало.

Одночасно з Козницевнм до екра
нізації «Короля Ліра» приступна 
видатний англійський -режисер Пі
тер Брук. Як розповідає Козннцев, 
протягом усього цього часу вопи з 
Бруком постійно листувалися 1 ма
ли можливість переконатися в іс- 

стрічок ЗОВСІМ 
вони по-різно-

му, що задум їх 
різний і знімались 
му. Брук переніс дію трагедії на 
берег Північного моря і країну Лі
ра перетворив в маленьке сільське 
королівство. «Задум був цікавий, 
як і все, що робить цей режисер» 
якого я високо ціную і люблю, — 
підкреслює Козинцев. — Але ме
не захоплювало в «Королі Лірі» ін-

те, зокрема, брехлива маска циві
лізації, а під нею дикість.

...Кадр за кадром виростає фільм 
сКороль Лір» — монументальний І 
разом з тим тендітний твір сучас
ною кіно. Радянський режисер по
ставив не чергову трагедію про аб
сурд людського Існування, як не
рідко витлумачують Ліра на Захо
ді, а кінематографічну сагу про 
велику Надію, про справжню лю
дяність.

І знову успіх. Па Першому Між
народному фестивалі в Тегерані 
(1972) «Король Лір» приніс Григо
рію Козинцеву приз, а чудовому 
творцю образу Ліра — Юрію Ярве
ту — спеціальну премію за краще 
виконання чоловічої ролі.

* * *
Вантаж відомості і визнання іно

ді починає приємно обтяжувати 
художника, в чомусь притупляв 
сумніви напередодні чергової ро
боти. привчав апелювати до досві
ду попередніх удач. Такс траплііе- 

■ ться. але не з Козинисвн.м.
«Коли мене „запрошують працю

вати з молодими режисерами, — 
розповідав Григорій Козигцев. — І 
говорять: сПередайте, будь ласка, 
ваш досвід», я почуваю себе ні
яково. Чи не правильніше сказати: 
«Поділіться, будь ласка, сумніва
ми.♦ . Починаючи нову роботу, від
чуваєш недостатність того, іцо 
знаєш, умієш, потребу працювати 
по-іншому. Ось чому о моєму жит
ті відбувалося чергування — сто
рінки переходили в кадри, а кадри 
у записи...»

Нині Козинцев нічого не знімає. 
І невідомо, що цім буде знімати. 
Але він не відпочиває. Пише кни
гу. Кожен день наповнений пра
цею, роздумами про минуле, май
бутнє. А шанувальники його талан- 

в чеканні нового фільму. 
Олександр МАРЯМОВ,

Клавдія БА ШЛИ КО В А

МАМИНІ ДОЛОНІ

СИНЬООКА
МУДРІСТЬ

їм
продовжувати
традицію

І. скринник

al!

СПОГАД

Ходить донечка по кімнаті, 
Снньоока мая мудрість. 
Починав мене питати: 
«А що зайчик їсть?

1І

сМамо, мамо, сюди мершіЙ! 
(Держить донечка фотокартку) 
А чому це дідусь молодший 
Від мого татка?»

ї чого то вітер віє
Над тополями понад хаток»? • 
ї дивується. І рядів. 
Що про оса це я вже знаю.

S

І в прийшла усміхнена додому, 
А ти
Вже спати ліг.
Стою і жду 
Очей твоїх.

(Тридцять років фотокартці. 
На ній воїн з орденами). 

Заховай, життя, запитаиья 
Бо вія них плачуть мамн.

< З
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Сунулося сонце за липневий обрій, 
Моз пшениці стиглої тужавий сніп, 
А зі степу тихого синій вечір брів, 
Несучи малятам у дарунок снн. 
Пахли теплим медом яблуневі крони 
І горнувсь любисток до рожевих шиб 
На столі лежали мамині долоні 
Наче книги мудрі про васушяий

Йшов дощ квітневий, йшоа... 
ї зморщечки з-попід очей 
Зітер.
І здивувавсь:
«Яка ж ти молода
Тепер?...»

Зустріля
Вперше я скорботу: 
Ми з подругою
Йшли ДО школи, 
її гукнуя татусь.
Подав тепленькі боги, 
ІЦ&б ноги
Від расн не захололи.

Тоді ПІДНІС її. 
Лови ще шапки. 
І довго цілував 
У щічки свіжі...
Від щастя
Відлітали теплі скалки 
Й хололи —
На моєму босоніж?.

ДВІ КРАПЛИНИ
Л юлі-люлеяькн. 
Плаває колисочка 
Поміж віт.
Голубить,
Ой. голубить віченьки 
Білий цвіт.
Вишневий ЦВІТ. 
На квітні кожній
По росинці, — 
Заснеш,
Заснеш хіба?..
В колисці.
З-під русявих ВІЙ, 
Сміються
Дві краллиикл 
Неба.

Назриваю лепехи. 
Зеленої м’яти... 
йдуть чорняві женихи 
У сусідські хати.
Сватають Марину, 
Сватають Ганнусю. 
А я стану 61 тя тину, 
Стану, зажурюся. 
Маю білі рушники. 
Хмелем погалгов-.івь 
Оксамитові хустки. 
Квітами мальовані.

Маю пісню-горліщю. 
Заквітують вишні. 
Квітами пригорнуться 
До моєї пісні.

Назриваю лепехи. 
Зеленої м’яти...
Чи не прийдуть Ж-ИИХЯ 
До моєї хати?

Пстрівсьі^ий район.

«Природа 1 школа» — так зле* 
ться московська фабрика, іцо 
випускає наочні приладдя для 
учбових закладів. З иаіірізнома- 
нітиіших куточків країни над
ходять сюди зразки місцевої 
фауни і флори, із яких виготов
ляються приладдя.

Навряд чи зустрінеш в країні! 
школу, в кабінетах і лаборлгз- 
ріях якої б не було пологих (і 
сухих препаратів, гербаріїв і ко
лекцій корисних копалин, прила
дів з геометрії та глобусів, ви
готовлених на цій фабриці. ЇЙ 
продукція вивозиться в десятки 
країн Європи, Азії, Америки« 
Австралії. Попит на її вироби 
на світовому ринку аж ніяк на 
випадковий. Радянський глобус 
Місяця, як було відзначся» на 
недавньому міжнародному кон
гресі астронавтики, є найбільш 
докладною і найбільш ТО'ИКМФ 
моделлю планети.

На фото: в цеху, де виго
товляються глобуси московсько® 
фабрики «Природа і школа».

Фото Є. ПЄСОВА.
АИН.

^

Чули?.. Вони будуть служити п частин!, яка 
визволяла від фашистів Кіровоград..,

Цс в гурті прнзоішіпііз, які через кілька лвіо 
одягнуть солдатську шинелю.

А офіцер військкомату 10. Ліпатов уже нпзи.т 
імена хлопців, яким пощастило продовжувати 
славні бойові традиції наших внзцолптелів:

— Шофер Олександр Назаренко. Відмінний 
спортсмен, відзначився під час змагань з цивіль
ної оборони,, має кілька суміжних професій. Во
лодимир Герасименко успішно склав нормативи 
комплексу ГПО. Д:> призову в армію йрацюзав 
кіномеханіком в кінотеатрі імені Дзержпнського ...

Таїш не відмінна характеристика і в робігегка 
зазоду радіопиробів В. Міхеева, техніка із за«і >ду, 
«.Червона зірка» Миколи Матцеєвл, інженер» э 
оліАжиркомбінату Миколи Долиияка, булівельк*- 
ка Юрія Бабія. Микола Долпкяк перед призово« 
в армію етап членом КПІ-’С, він — агітатор, фіз
культурний активіст.»

Отже, в армію йде гідне поповнення. ї х/ЗДЩІ 
горді з того, що служитимуть в тій частині, як* 
визволяла наш кран від ворога. Тож і обіцянка і» 
них була нсрсксіглпва:

— Ми викопаємо паш наказ І свій священний 
обов’язок... ч _ _______ ____„ 1

м. Кіровоград

Нині, коли в армію приходить нове поповнення, 
редакція отримує листи з військових частин, з яких 
розповідається про тих, кого незабаром змінять мо
лоді соїни. Перші слова похвали адресуються комсо
мольським активістам військових підрозділів.

З Харкова нам пише політпрацівник Володимир 
Гриценко. Його розповідь про нашого земляка 
Олексія Тацієнка. Він — інструктор по комсомольсь
кій роботі, нагороджений грамотами ЦК ЗЛЦСЛА та 
ЦК ЛКСМУ.

З Київського округу в редакцію написав секретар 
комсомольської організації інженерно-авіаційного учи
лища А. Линников. «Ваш земляк, кіровоградець Ста
ніслав Маслюк, з перших днів навчання став прикла
дом для інших. Семестр він закінчив на «відмінно». 
Станіслав серед тих, хто вміє організувати хороший 
тематичний вечір, провести політінформацію. Він 
перший складав нормативи комплексу ГПЭ. Курсан- 

комсомольського бюро 
СРСР

ти обрали його членом 
класного відділення. До 50-річчя утворення
С. Маслюк дав слово знову бути з числі відмінників 
навчання, значкистом першого ступеня. В училищі всі

переконані: Станіслав стане хорошим офіцером Ра
дянської Армії...»

Листи, листи... Армійські комсомольські активісти 
ставлять з приклад для інших наших земляків. А на 
зазТра — сьогоднішні призовники з Кіровоградщини 
теж стануть солдатами, 
напишуть слова похвали

І віриться, що й про 
за зразкову служб/

На знімках: О. Тацинко, С. Маслюк.
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1 стор.

пропаганда комплексу серед .молоді. I ось уже минає дев'ятий місяць з і 
почався новий марш ГПО. Ось що розповідає М, Рябокучма про дальше 
ня фізкультурників району, • . ’ . »

першорозрядників, нормативи 
спортивних розрядів ВІ1КОНПЛЦ 

2809 юнаків і дівчат.
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• ПРИРОДА 1 ТИ

ГІСТЬ
па

Слова М. Пляцковского

Музыка М. Фрадкина

ПРИПЕВ:

ПРИПЕВ:

. крАни:,н' Я Те БЕ F . Го

м. нож но В,
м. Кіровоград.

ПРИПЕВ:

Ж
Любові ПОЛЯ КО ВІН та Ми

колі ТОПЧІЮ. Матії АНЕИКО 
за Борису ПЕТРИЧЕНКУ, Тетя
ні РОМАНЕНКО та Олегу СУШ
КОВУ, Людмилі УСІ И НОЗІ И

рю’ Н ■ Р.‘V

ysEjy repp р & тундру- YOfjy тебя а в тундру

На Київській кіностудії художніх фільмів іме
ні О. П. Довженка йдуть зйомки п'ятисерійного 
кольорового телевізійного фільму «Як гартувалася 
сталь». Це ~~ картина про молодь двадцятих ро
ків. Автори сценарію — Олександр Алов І Воло
димир Наумов. Ставить філім лауреат республі
канської комсомольської премії імені М, Острое- 
ського режисер Микола Мащенко.

На фото: кадр з фільму: в ролі Павла Корчзгі- 
па артист Харківського ТЮГу Володимир Копкій.

Фото Ю. МОСЕНЖИИКА.

П ЕТРО Володимирович Кршиевич — бригадир І\і- 
** ровоградського ремонтно-будівельне го управління 
№ 2, котрий проживає в Бережішці, — дізнався, що 
біля розсадника бачили лося, і поспішив туди, при
хопивши з собою води і дещо поїсти. Мисливець і 
пристрасний любитель природи, він, ічоб там не бу
ло, хотів своїми очима подивитися на рідкісну в на
ших краях тварину.

Петро Володимирович йшов у ті місця, де більше 
всього можна було зустріти лося. Ходив-ходйв, вто
мився, зупинився, щоб підкріпитися і перепочити.

Відливши трохи води з 
Р® А х.вж а з iiji^ фляги, напився. Рушив 

іН5 йгй знову. Оглянувся, а позз-
І ГІГ І ду В11СОКО.(ОГ1!И, з міц

ними грудьми звір. Зупи
нився, ''лизнув іраву па 
тому місці, де мисливець 
злив воду, підняг. могуг- 

л юдин у.
з хвилюванням покликав 

Петро Володимирович звіра.
Лось, трохи подумавши, обережно почав набли

жатися до людини. Певно, з людьми у нього вже 
давно склались дружні відносіши.

Мисливець простягнув до свого нового знайомого 
руку. Той певдоволено пирхнув, різко хитнув голо
вою, відскочив і швидко, пішов гегь. Мабуть, не все, 
•що прийнято у людей, годиться у спілкуванні з ди
кими тваринами.

«Пити, бідолашний, дуже захотів, — подумав 
Петро Володимирович, — бо лизав мокру траву». 
Наступного дня він прихопив відро водії, хліба і пі
шов на місце зустрічі з сохатим. І побачення знову 
відбулось. Лось довірливо прийняв ГОСТИНЦІ від 
людини.

Всю цю Історію я почув від мисливствознавця О. Я. Дуд
ника і поспішив у Берсжинку, Петра Володимировича вдо
ма не застав.

— Запізнились. Немає вже лося. — засмутив мене В. В. 
Домшннський, що очолює берсжинських мисливців. — По
чались роботи в розсаднику, та й на полях було немало 
техніки. Гомін... Мабуть, злякався звір. А, можливо, йому 
набридла самотність.

Петра Володимировича я-таки дочекався. Довго 
сидів у нього, слухав захоплюючу розповідь про 
життя і звички зайців, лисиць, козуль, про шпака, 
що живе в шпаківні на ного дворі, і не бажає від
літати на зиму. Жодного слова я не почув про мис
ливські трофеї, про здобич.

Тепер часто виходить Петро Володимирович в по
ле. Сумує. Надіється, що знову зустріне свого четве
роногого знайомого.

ню голову і втупився 
— Васю! Ва-а-сюІ 

Петро Володимирович

та Миколі КОВАЛЮ, Світлані 
ЛЕБЕДЕНКО та Миколі СТА- 
ТОВСЬКОМУ, Людмилі ГРІ1- 
ШАКІНІЙ та Віктору ВОЛО
ШИНУ, Тетяні БЕЗУГЛІЯ та 
Віталію МЕДВЕДЕНКУ, Вален
тині ОДУД та Олександру 
КУЗЬМІ НУ. Людмилі БУРЛ V 
ЧЕНКО та Жоржу РІДЕНКУ, 
які сьогодні реєструють свій 
шлюб у Кірове градському 
бюро ЗАГС,

• ГПО НА МАРШІ
Як тільки стартував новий фізкультурний комплекс ГПО, голова Гайворонського ра

йонного комітету по фізкультурі 1 спорту Микола Рябокучма розповів на сторінках ■•Мо
лодого комунара» про перші кроки фізкультурних та комсомольських активістів в підго
товці майбутніх значкнетів. То, перш за все, була розмова про те, як налагоджується пппп»г«„.„ ---- ......----— 1 ТНх цір. ях

: сходжен-

• ЗНАЧКІВЦІВ ВЕДУТЬ 
МАЙСТРИ.
• НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ — 
БУДІВНИЦТВО НОВИХ СПОРУД, 
КОНТРОЛЬ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ 
НАЯВНИХ.
• КЛИЧУТЬ ЗИМОВІ СТАРТИ
МИЙ ПОНИНІ вважаємо одним з 
•*’* основних — завдання по про
паганді фізкультури і спорту, нор
мативів та вимог комплексу серед 
трудівників міста і села, і в першу 
чергу — серед молоді. В цій спразі 
вже мають певний досвід голова 
методоб’єднання вчителів фізкуль
тури шкіл району В. Кабанець, вчи
тель Гайворонської СШ № 5 В. Дят- 
ленко, інструктор по спорту Гайио- 
ронської дистанції колії Одесько- 
Кишинівської залізниці майстер 
спорту А. Павлсв. Останній, на
приклад, своїм власним прикладом 
кличе юнаків і дівчат до нових стар
тів. А ще влаштовує вечори спор
тивної слави, зустрічі з кращими 
спортсменами міста, лекції про роз
виток фізичної культури в нашій 
країні. Так діють і інші активісти.

Нині до послуг молоді у нас пже 
чотирнадцять спортивних залів, сорок 
сім комплексних майданчиків, два щять 
два ,стадіони. В чотирьох школах, які 
будуються, теж будуть типові спортивні 
зали. В дії — п’ять тирів. Цс. звичайно, 
недостатньо, щоб фізкультурою і спор
том тут займались більше десяти тисяч 
юнаків і дівчат, які згуртовані в колек
тивах фізкультури. В селах Червоному, 
Мощеному, Хащуватому, Гаужній, на
приклад, й нині нема навіть примітив
них тирів. I цс гальмує розвиток стрі
лецького спорту, утруднює організацію 
складання заліків з фізичної та військо
во-технічної підготовки за програмою 
нового комплексу. Ніяк ми не можемо 
розв’язати проблему реконструкції ста
діону в самому Гайвороні. 1 тсс ж на
магаємось налагодигн роботу так, щоб 
хоч наявні споруди використовувались 
сповна. Влаштовуємо рейди, перевіряємо, 
як у вихідні дні завантажені спортивні 
зали і майданчики.

І тему у складанні заліків з комп
лексу ГПО вже взяли участь більше 
двох тисяч юнаків і дівчат. Особли
во масовими були старти, коли 
приймались нормативи з плавання, 
легкої атлетики. У кожному селі, в 
кожній школі ми організували кро
си, агітпробіги, відбулись спортивні 
змагання на призи районної газети 
«Вогні комунізму», райкому комсо
молу. Молодь повели наші перші 
«золоті» значківці — слюсар локо
мотивного депо Сергій Трофімов, 
машиніст тепловоза Лез Кукуижін, 
вчителька Хащуватської СШ Неоні- 
ла Бігун.

Комсомольський екзамен з фізичної 
та військово-технічної підготовки сприяв 
і тому, що нині в колективах фізкуль
тури значно зросла майстерність сотень 
спортсменів. Тепер у нас 7 майстрів

У вівторок в Києві матчем між нинішнім і то
рішнім чемпіонами країни з футбола закінчився 
XXXIV чемпіонат СРСР. Перед цією зустріччю 
не можна було відповісти, хто стане срібним при
зером, а хто заволодіє бронзовими медалями. 
Сотні уболівальників вЯсе вітали «Зорю», яка 
прийняла чемпіонську естафету. А от київські ди- 
намівці могли розраховувати па срібло, як
що матч закінчиться хоча б нічиєю. 1 сподіван
ня багатьох спортивних провидців виправдалися.

Увезу тебя я в тундру, 
увгзу к седым снегам, 

Белой шкурою медвежьей 
брошу их к твоим ногам. 

По хрустящему морозу 
поспешим на кран земли 

И среди сугробов дымных 
затеряемся вдали.

Мы поедем, мы помчимся 
На оленях утром ранним — 
И отчаянно ворвемся 
Прямо в снежную зарю. 
Ты узнаешь, что напрасно 
Называют север «крайним», 
Ты увидишь: он -• бескрайний, 
Я тебе его дарю.
Увезу тебя я в тундру, 

увезу тебя одну,
Ярким Северным сияньем 

твои плечи оберну.
Звездный иней загорится 

на ресницах серебром, 
Сколько хочешь самоцветов 

мы с тобою соберем.

Увезу тебя я в тундру — 
И тогда поймешь ты вдруг, 

Почему к себе так манит, 
так зовет Полярный круг.

Ничего, что здесь метели, 
не беда, что .холода,

Если ты полюбишь Север, 
не разлюбить никогда!

спорту, 
масових 
близько

В зимовий сезон, звичайно, най
перша турбота знову ж таки про 
спортивні бази. Вже нині ми готові 
залити десять — п’ятнадцягь кат
ків, діятиме пункт прокату спортив
ного інвентаря, закуплено лижі, 
ковзани. З настанням зимових днів 
влаштуємо комсомольсько-проф
спілковий лижний крос, хочемо про
вести показові виступи фігуристів 
на льоду, розробляємо також гра
фік змагань юних спортсменів на 
приз «Золота шайба».

Разом з комсомольськими акти
вістами проаналізували стан справ 
о комсомольських організаціях кол
госпів, підприємств, шкіл. Під конт
ролем ті колективи, де відсутні ти
пові спортивні споруди. І тут біль
ше спортивних змагань доведеться 
проводити на свіжому повітрі. Згур
тувавши молодь, постараємось свої
ми руками обладнати ьце кілька ти
рів, майданчиків для хокеїсіів.

З метою ширшого залучення мо
лоді до занять фізкультурою і спор
том, ще і ще раз переглядаємо 
графіки змагань. І вже після корек
тивів ми визначили, що будуть у 
нас дитячі хокейні турніри, практи
куватимуться дні лижника, активі
зується відпочинок юнаків і дівчат 
на катках, санних трасах, відбуду
ться естафети.

Ця цікава і безкомпромісна боротьба припасла 
любителям футбола чимало вдоволення, І рахунок 
теж втішний — 3:3.

Таким чином підсумкова турнірна таблиця 
одкривається так: ворошиловградська «Зоря», ки
ївське «Динамо», тбіліське «Динамо». Далі —• 
«Арарат», ЦСКА, «Дніпро», «Зеніт», «Динамо»; 
(Ми), «Торпедо», «Динамо» (М), «Спартак», СКД 
(Р-Д), «Кайрат». А «Локомотив» і «Нефтчі», які 
зайняли останні місця, покинуть вищу лігу. їх за
мінять донецький «Шахтар» і «Пахгакор»

І1А ЧИСЛЕННІ ЗАМОВ-

ЛЕНИН НАШИХ ЧИТАЧІВ

ДРУКУЄМО ПІСНЮ «УВЕ-

ЗУ ТЕБЯ Я в ТУНДРУ».

У- 6 Є -зу ҐЄбр * й Тундру Увезу * седин Счзпн

белой Ш<чрою НЕІЇвЕЖЕи Брои/ум^ * Твоим ногам

Яо УОУСГЯЦ&ТУ неробу ПОСЛЕUHH НА крли J£M-

< - Н средн СуґрОБоА ЗМИНЫХ JATEpPEMCfi вДАЛН

Уьг ГТОЕдсН, Mb! ЛоИЧИМСР

ранним н от-чл-а-ино во -РЬЕМ'СЯ прялю

Ты УЗ НА ЕШЬ. ЧТО НА пр АС иоъ & СНЕЖну>О JA-PHJ

J НАІО.'ЛАЮТ СЕ6ЕР КрАЙННМ". 1Ы УвИАИи/О ОН • БЕС ■ 
П ігї

У Шіралі 
наймолодша 

друЖина 
167-річнип горець з Азер

байджану Шіралі Міслімов 
тепер найстаріша людина па 
землі. Про це повідомив ко
респондентові ТАРС голова 
науково-медичного товари
ства геронтологів і геріато- 
ріп Дагестану Р. Алікішієв. 
Учений побував у селищі 

• Еарзаву, де на висоті близь
ко двох тисяч метрів над 
рівнем моря живе патрі грх, 

Шіралі Міслімов став 
трьохсотою людиною піком 
сто і більше років, обстеже- • 
пою Ллікішіевим, автором 
двохсот наукових робіт а 
проблем довголіття, 

Алікішієв вважає, іцо Міс- 
лімов,справлдг хороше вра
ження, незважаючи па пере
несене недавно запалення 
легенів.

Найстаріший житель пла
нети бадьорий, рухливий) 
відновив регулярні прогу
лянки в гори.

До медичної картотеки 
довгожителя внесені дані 
нового обстеження: «Серце і 
легені — в нормі, пульс —• 
76 ударів на хвилину, рит
мічний, доброго наповнен
ня». Артеріальний тиск у 
Міслімсва виявився таким 
самим, як і в його 25-річио- 
та онука Ельхзна.

Учений відзначив працьо
витість Міслімова, яку гін 
зберігає І по цей день. Ста
рець виявляє великий інте
рес до життя: стежить га 
подіями, які вдбуваюіьсч у 
світі, дивитьет телевізійні 
передачі, слухає радіо, лю
бі.ть музику.
Рамазан Алікішієв знайшов 

задовільним здоров’я 105-річ- 
ної дружини сіарця 
Х'азун-ханум.

УВАЗІ ЛІТСТУДІЙЦІВ 
«СІВАЧА»

Завтра о 14-й годині в 
приміщенні редакції «Мо
лодий комунар» відбуде- 
ться чергове заняття мо
лодіжної літстудії «Сі
вач».

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК, 27 ЛИСТОПА

ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 16.45 
— «Союз непорушний». Ма
рійська АРСР. (М). 17.15 —
Республіканська фізнко-.мате- 
матична школа. (К). 17.50 — 
«Від понеділка до понеділка». 
(К). 18.00 — «За накреслення
ми XXIV з'їзду КІ1РС». «Сіль-

Зам. № 11054,

ські обрії». (Миколаїв). 18.30 
— Тележурнал «Людина І за
кон». (Кіровоград). 19.00 — 
Програма «Час». (М). 19.30 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокся: «Дина
мо» (ЛІ) — «Спартак» (М). 
21.45 — «Нумо, хлопці», (М). 
23.00 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Для дітей. «Павлнські казки», 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 17.15 — Для 
школярів, 
17.15 —
тл
Передача 
18.00 — Новини. (М). 
Концерт класичної 
(М). 19.00 — Програма «Час». 
(М). 19.30 -- Для юнацтва.
«Орієнтир». (Донецьк). 20.30 —

«Вогнище».
«Сторінки 

білоруського 
перш а.

(М). 
жит- 

села».
(М). 

18.10 - 
музики.

«На добраніч,
20.45 — Шаховий випуск теле
журналу «Старт». (К). 21.15—•. 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 21.45 — Кінофести
валь, присвячений 50-річіЮ 
утворення СРСР. Художній 
фільм «Здрастуй, це я». Пер- 
ша серія. (К). 22.25 — Кольо
рове телебачення. «Співав 
Йосип Кобзон». (К).
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