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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЖНИВА-79 НА КІРОВОГРАДЩИНІ НАБИРАЮТЬ 
МАСОЕОГО ХАРАКТЕРУ. ПЛІЧ-О-ПЛІЧ З БАТЬКАМИ, 
СТАРШИМ ПОКОЛІННЯМ ХЛІБОРОБІВ БОРЕТЕСЯ ЗА 
ЕИСОКІ ТЕМПИ І ЯКІСТЬ НА ЗБИРАННІ ВЕЛИКИМ 
ЗАГІН МОЛОДОЇ ЗМІНИ. АДЖЕ НИНІШНІ ЖНИ-
ЕА — ЖНИВА ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ КОМСОМОЛУ 
РЕСПУБЛІКИ.

СЬОГОДНІ НА ЛАНАХ ОБЛАСТІ ТРУДЯТЬСЯ ВЖЕ 
БЛИЗЬКО 500 КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
КОМБАЙНОВИХ ЕКІПАЖІВ, ПОНАД 100 — ЖАТКО- 
БИХ, БІЛЬШЕ 1000 — АВТОМОБІЛЬНИХ, ХЛІБОРО
БИ ОБЛАСТІ УЖЕ ЗІБРАЛИ РАННІ ЗЕРНСЕі З ПГ>С-
ЩІ ПОНАД 227 ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ.
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

Рік видання £3 {2653| ф ЧЕТВЕР, ЛИПНЯ _ Газета виходить Ціна
1979 РОКУ. 9 з 1939 року W 2 won.

НА БАРИ ВИРОЩЕНОГО ВРОЖАЮ У ЦІ ДНС ЧА
ТУЮТЬ ПОНАД ПІВТИСЯЧІ ШТАБІВ і ЗАГОНІВ 
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА». ПОНАД 40- 
ТИРИСТА КОМСОМОЛЬСЬКИХ ПОСТІВ ЯКОСТ8-

РОБІТНИЧА ЗМІНА І ЖНИВА-79: ИІ ГРАНА ВТРАТ, НІ ХВИЛИНИ ПРОСТОЮ!

ЧЕСТЬ
Від Дніпра до Бугу розкинулося жнивне поле Ніро- 

воі радщини. Хліба дозріли, і тисячі механізаторів ви
вели машини в загінки, щоб зібрати вирощене добро. 
Поряд з ветеранами трудиться чималий загін комсо
мольців — трактористів, комбайнерів, членів комсо
мол ьсько-молодіїнних екіпажів.

У хліборобів — гаряча пора. Не менш напружені 
дні настали і дгл нультармійців. У цей час вони поряд 
3 трудівниками полів, щоб паяним словом, дзвінкою 
піснею, запальним танцем підбадьорити їх, зігнати 
втому з лиця.

Пісня КУЛЬТАРМІЙЦІ —

НА ПЕРЕДОВІЙ

над полем

топобутмайстсрпя, кон
сультанти з раїісонзабсзу 
та райлікарні. В недовгі 
хвилини перепочинку лю
ди, що трудяться в полі, 
можуть послухати бесіду 
полі і інформатора про ос
тигни новішії внутрішньо
го і міжнародного життя 
країни, подивитись виступ 
агітбригади, почитати г«ь 
зету, купити необхідну річ 
(чи’замовити її), прокон
сультуватись у лікаря чи 
юриста. Агітпоїзд уже по
бував у колгоспах «.Про
грес». імені Кірова, селі 
Прогонопівці та інших.

Звичайно, найбільше

ЕКСПЕРИМЕНТ

[шнек 
ініиііт 
жнш

РОЗПОВІДЬ ПРО СТУ
ДЕНТСЬКИЙ МЕХАНІ
ЗОВАНИЙ ЗАГІН КІРО
ВОГРАДСЬКОГО ТЕХ
НІКУМУ МЕХАНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПО
ДАРСТВА. -

Було все. Квіти і оплески. 
Слова подяки вчителям І 
наставникам. Щирі запро
шення в цехи і на виробни- 
•11 дільниці. Кращі учні 
внесли до залу під урочис
ту музику прапори Кіро
воградського шостого тех
нічного училища, базового 
навчального занладу дві
чі орденоносного заводу 
«Червона зірка».

П'ятнадцять років існу
ють тісні зв'язки між учи
лищем і підприємством. За 
цей час сотні юнаків і дів
чат з аудиторій, навчальних 
кабінетів прийшли в робіт
ничий колектив/стали нлас- 

спеціалістами.
У цей день — чергова, 

урочиста передача випуск
ників представникам, на
ставникам «Червоної зірки».

...Таїсія Ткаченно, Сергій 
Босий, Віктор Поперещен- 
но, Віктор Рубан, Юрій Да
нильченко. А всього їх — 
150 токарів, зварювальни- 
нів, слюсарів-складальни- 
иів, ремонтників, електро
монтерів будуть робітника
ми заводу. Цей день стане 
для них початком наступно
го важливого, етапу в житті. 
Адже профтехосвіта зав
жди була і є кузнею робіт
ничих кадрів країни, які 
сьогодні випускають 1.0 
мільйонів видіо промисло
вої продукції.

Належне місце в цьому 
ряду займають сівалки з 
емблемою «43», які можна 
зустріти на полях усіх рес- 
публік-сестер та за кордо
ном.
І------------------

/
Комсомолка Таїсія ТКА

ЧЕНКО здобула професію 
токаря. Вона на «відмінно» 
склала випускні ензамени і 
інрацюеатиме на «Червоній 
Зірці»-

^Закінчення на 2-й стор ).

Добре підготувались до 
обслуговування хліборо
бів у полі культпрацівники 
Ульяновського району. 
При районному Будинку 
культури створено комсо
мольсько-молодіжну агіт
бригаду. Вона взяла 
участь у. святі першого 
снопа, що відбувся в кол
госпі імені Фрунзе. Усе 
було урочисто і схвильо
вано. На току зібралися 
всі, хто причетний до 
жпив-79. Голова колгоспу 
1. М. Болгарспко розповів 
про соціалістичні зобов’я
зання трудівників госпо
дарства па 1979 рік. Сек
ретар партійної організа
ції В. 1. Нстсп.тюк гово
рив про роль нових свят і 
обрядів, що стають тра
диційними. мінно входять 
у життя радянських лю
дей. Дівчата в українсько
му одязі — учасниці ху
дожньої самодіяльності 
місцевого Будинку куль
тури — вручили нажатий 
і зв’язаний пішії сніп зо
лотистої пшениці, а ком
байнерам піднесли х.тіб- 
сілі. на вишиваному руш
нику. У виступі агітбрига
ди прозвучали .закличне 
віршоване слово, пісні, 
іно славлять хліборобську 
працю. Потім урочисто 
проводжали комбайне рів 
у загінки, бажаючи їм 
вчасно впоратися із зби
ранням хлібів.

Т ось уже минуло кілька 
днів жнив. Підбивати під
сумки рано." Але перші 
зведення із фронту польо
вих робіт говорять про те, 
що механізатори Улья
новського району збира
ють зернові швидко і без 
втрат. 1. як завжди, поряд 
з ними — культармійці. 
Агітбригада районного 
Будинку культури вже 
злійсіїн іа 9 виступів на 
тбках, у бригадах, па

Сотні кілометрів дорогими району проїхала з початку жнив агітбригада Ма- 
повисківського районного Будинку культури. «Пісня про хліб» — так називає
ться програма, яну вже подивилися у її’ виконанні жниварі колгоспів «Мир», 
імені Шевченка, «Родина», імені К. Маркса, радгоспів «Кіровоградський» • 
«Ташлицьний»

♦концертних» майданчи
ках, якими стали в ці дні 
для аматорів підніжки 
комбайнів і кузови авто
машин. їх радісно зустрі
чали хлібороби колгоспів 
♦ Росія», імені Леніна, іме
ні Щорса та інших. Крім 
районної, тут діють ще 25 
сільських агіткульт бригад. 
Кожна з них уже здійсни
ла по 3—4 иисіупм перед 
хліборобами.

Цікаву; випробувану 
фор му обслуговування 
жниварів і всіх сільських 
трудівників застосували в 
Олександрійському райо
ні Тут на жнивні марш
рути вийшов районний 
агігпоїз'ї. У його складі— 
політінформатор, агіт
бригада районного Бу
динку культури, пересувна 
бібліотека, антолавка, ав-

лриваблює людей вис гуп 
агітбригади. Дотепні гу
морески і ліричні пісні у 
виконанні Валентини 
Краннової і Миколи ГІо- 
требвпка, іскрамстпі тан
ці. які дарують хліборо
бам Ольга Кон.трикова і 
Михайло Москаленко, 
збуджують радість у 
серцях хліборобів.

Культпрацівпикв разом 
із жниварями трудяться 
на хлібному полі Кірово- 
градщіпт.

Еони виступають 
натхненно І радо.

І славлять людину 
труда, 

Бо праця і пісня 
завжди ідуть разом, 
І доля у них — 

молода!
Л. НА РОДОВИЙ, 

старший методист об
ласного Будинку на
родної творчості.

Фото І. КОРЗУНА.

ЩЕ КІЛЬКА місяпів то
му буденний рвім 

життя технікуму поруши
ла звістка про створення 
експериментального меха
нізованого загону, що 
працюватиме в колгоспі 
па жнивах.

У хорошої справи — 
швидкі крила. Бажаючих 
перевірити себе, свій ха
рактер, набуті знання в 
роботі було чимало..

Не так вже й просто ви
явилося стати бійцем за
гону. Конкурс — як у те
атральному інституті По
таланило лише 20 юна
кам.

Командиром призначили 
1. 1. Шкурипського викла
дача технікуму. Коміса
ром — учня, молодого ко
муніста Володимира Ша- 
манеі.кого. Невдовзі «Ко
лос» (так називається за
гін) виїхав до колгоспу 
^Закінчення на 2-й стер.}.

УТВЕРДЖЕННЯ

З КОЛОСКА...
НАРИС и -і.............

ХРОНІКА

Є
По-іплтовсьни ЖНИ-

ЕУЮТЬ хліЄороби колгоспу 
» «Росія» Петріпсьвого ра- 
Н нону. Бони поклали ранні 
Е зернові у вапни на більшій 

полоеині площ, які с в roc- 
fl подарстві. З ножного ГВИ- 
■І тара намолочують по 25 

центнерів озимої пшениці. 
Комсомольсько - молодіж- 

К ний енілаш Петра БанунД 
В з бункера «Колоса» видав

уже близьмо 4 тисяч цент
нерів зерна.

І. ЛЕВЧЕНКО, 
громадським корес
пондент «Молодого 
исшунара».

СВІТПОВОДСЬН. З 38-ти 
КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіж
них екіпажів, які працю
ють на різних ділянках 
сільсьногосподарсь йоги 
виообництва району, 12 
зайняті обмолотом зер 1 - 
ьих. Своє змагання еони

присвячують 110-й річниці 
з дня народження В. І. Ле
ніна. Очолює суперництво 
на хлібній ниві перемо
жець минулорі «НЧХ ЖНИВ 
серед молодих • комбайне
рів Анатолій Колотигін з 
колгоспу «Дніпра». «Ни
вою» він намолотив уже 
2600 центнерів зерна.

П. СОНУРЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Світлсеод- 
ськсго міськкому ком
сомолу.

1,

Взимку на черговому 
занятті гуртка комсо/аоль- 
ської політосвіти слухачі 
обговорювали книгу Лео
ніда Ілліча Брежнєва «Ці
лина». Запросили й кому
ніста Павла Олександро
вича Григорчука — кава
лера кількох орденів, ве
терана праці, знатного 
комбайнера колгоспу іме
ні Леніна.

Павло Олександрович 
на тому обговоренні ні
би помолодів. Йому при
ємно було слухати висту
пи юнаків і дівчат. Він і 
сам захоппюгться літера
турою, у якій славиться 
праця, трудівник. Після 
прочитання тієї мудрої і 
доброї книги в його серце 
вкарбувалися крилаті сло
ва: «Є хліб — буде й 
пісня».

Так. Буде життя, буде 
радість, буде щастя на 
землі І особливо відрад
но й приємно було те, що 
всі оці чубаті, веселі хлоп
ці ке цураються праці. 
Знав, що для них, старшо

класників, канікули — то 
п:«та, трудова чверть. І 
яка! О-т десятикласники 
Віктор Ільченко, Петро 
Чередник, Віктор Гончар, 
Володимир Биксешєнко, 
Анатолій Льон, Анатолій 
Дачилов, Сергій Гледний 
— по два, уже по три се
зони працюють по/лічни- 
ками комбайнерів, перей
мають досвід, ростуть 
доброю хліборобською 
ЗМІНОЮ...

І коли гостєеі надали 
слово, свій виступ він по
чав із запитання:

•— Ось БИ, ХЛОПЦІ, цьо
го року кінчаєте десятий 
клас. Маєте повне право 
обрати будь-яку дорогу. 
І все-таки, яку оберете?

Віктор Гончао блиснув 
очима усміхнувся:

— Підемо в тракторні 
бригади.

Настала тншв. Тоді гулп- 
лп за вікнами заметіль ТІе 
зораному н»бу прелігвлн 
хмари. Все дужчав мо
роз А він бачив віте Зп- 
чнтий хвилею доброго по
чуття Павло Ллександпо 
вин відкриває перед ними 
своє серце:
(Закінчення на 2-й
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З КОЛОСКА
І

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.].

■ Думию про книгу «ЦІ- 
........... що аву- 

працду, 
Все на 
з кслоь- 
зерпини. 

наші атоми, наш.і

г

ЛІІІШ’. про думу, 
ЧИТІ» у Ній. Про 
ВИК.-'ВД'.Чіу в ній. 
світі починається 
ні. З колоска! із 
Нони 
СИЛУ. Про НИХ ДУМИ иЧ'іги- 
го, осі зусилля робітники, 
всі турботи хлібороба. Я 
щасливіш, що разом з р->- 
оітііико.м, з ученим зби
раю, бережу тон колосе1;;... 
отак, хлопці й дівчата, 
сбирайтерізні шляхи, нам 
погрібні письменники і 
сталевари, офіцери і мо
реплавці, гсолсіи и буді
вельники. Та йдіть і у хлі
бороби Пам’ятайте, що 
все на світі починається з 
колоски...

2.
Випускний вечір був не

забутнім. І вручення ате
статів, і гра духового ор
кестру, і теплі промови 
старших односельчан Ка
пежа, і художня частина, 
і традиційна зустріч сон
ця — все-все чудове і не
забутнє, як казка. Та, ма
буть, найдивнішою, най
кращою казкою 28 червня 
нинішнього року було 
інше.

Зразу ж за селом — 
сад, дорога. Понад нею 
стіна лісосмуг. А від тих 
лісосмуг до обрію золо
тіє пшениця. Головний 
агроно/л колгоспу Дмитро 
Михайлович Козаченко і 
бригадир тракторної
бригади Анатолій Романо
вич Слюсар ще раз огля
дали, зважували все. Є де
сять комбайнів. Шість — 
тут, чотири — в другій 
бригаді. Збирати їм зер
нові на 2450 гектарах. 
Арифметика проста — на
вантаження на кожен ком
байн — 245 гектарів. Хлі
ба низькорослі. Жнива 
будуть складними.

їхню розмову перервав 
гомін. З-за яблуневого 
саду з’явилися хлопці. По
спішали до своїх комбай
нів...

Павло Олександрович 
Григорчук, що ніби вири

нув біля комбайна, дивив
ся на хлопців привітно. 
Тепер йому згадалась зи
ма і обговорення книги... 
Оце і є саяго...

Роки на роки ніколи не 
схожі. Жниз ніколи не бу
ває легких. Дуже складні 
□они й цього року. Саме 
тепер треба берегти коло
сок, саме тепер треба зі
брати все до зернини... І 
як добре ще й те, що 
крім тих, яких він назвав 
вірними полю, прийшли й 
нові, ще учні — Валентин 
Гаїна, Станіслав Смєлий, 
Валерій Швець.

Засмаглі, жартують, 
сміються, підставляють і 
вони палючій стихії свої 
плечі, голови, руки, і ніби

кожен з них промовляє: 
«Ми не забули, 
Олександровичу, 
щирого слева, що 
світі починається 
лоска!»

Володимир Ільченко 
має хорошою помічника 
комбайнера — свого сина 
Віктора. Сімейний екіпаж. 
Четвертий сезон працю
ють зони разом. Знають і 
хвалять їх у районі. Та 
Вікюрові, як кажуть, спо
кій тільки сниться. У синій 
спортивній сорочці, у чор
них штанях, легкому бі
ленькому картузику він— 
весь пильність і увага... 
Підбирали горох, лафети- 
ли ячмінь, що піде на сі
но, а тепер поринули у 
валки пшениці.

Батько одинадцятий се
зон на комбайні. Степові 
університети починав з 
причіплювача, а потім пе
ресів на трактор. Хто жи
ве у степу, той 
що найбільша 
дальність у хлібороба — 
жнива. То вершина його 
праці/ Батько вивчив і 
комбайн, гювів його в го
ни. До жнив завжди готу
вався.. Тож і збирає що
року по сім, по вісім ти
сяч центнеріа. За ударну 
працю нагородили орде
ном Трудового Червоного 
Прапора. У степу народи
лася й міцніла дружба 
батька й сина. Тоді, як 4 
минулого року, зони ра
зом намолотили теж вісім 
тисяч центнерів золотого 
зерна. У- багька від того 

'було ^ві радості: одна — 
за зібраний хліб, а друга 
(вже ясно бачив) — від то
го, що син обирає його 
дорогу...

Пливе, пливе степом 
комбайн. Па містку.стоят., 
двоє .— батько' і< син... На 
спільній вахті врожаю... 
Засуха — такої й старі.по
дії не пам'ятають... Тут. у 
тракториін бригаді, труди
ться іі дід Віктора — ста
рий Кожухар. Давно па 
пенсії, а поля не кидає. 
Посада в нього інша. Він - 
їздовий. Возить кухарок. 
Як повернувся з ВІЙНИ, 
таї; і пе розстається з по
лем. І п нього теж свої ду 
ми. свої спогади, якби ота
ка спека років тридцять 
тому, був би ( бСВ ЯЗКОІЇО 
неврожай . Тепер чудовні1 
обробіток ноля, хороша 
техніка, вся ота сила кол
госпного . соціалістичної о 
-чаду, єднання села і міста 
здолали й посуху.

Хліб є! Єдине завдан
ня — зібрати його.

Май Григорович Горді
єнко, секретар партійного 
бюро колгоспу, зі своєю 
армією пропагандистів, 
політінформагорів — на 
передньому краї в полі. І 
до хлопців звертається 
теж:

— А ви,
помічники комбайнерів, 
словом,

Павле 
вашої о 
асе на 
з ко-

розуміє, 
відпові-

муйте нас, комуністів!..
4.

Село ще спить у ранко
вих снах. А вони — у полі. 
Віктор Ільченко, Анатолій 
Льон, Сергій* Гладкий, 
Анатолій Данилов, Петро 
Чередник, Володимир Би- 
ковщенко, Віктор Гончар, І
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ЕКЗАМЕН ПРИЙМАЮТЬ
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Фото С. АН- 
ДРУСЕНКА.

І і І.і м :іи- 
Рсзіїїіку

видазея 
поставнії 
завдання’, 
технік

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). 

імені Свердлова Компані- 
ївського району.

Майже всі бійці заго
ну — хлопці сільські, ціну 
хлібові добре знають. У 
багатьох за плечима 
служба в армії, училище 
механізації, праця у РІД* 
кому колгоспі. Свої май
бутні професії юнаки об
рали теж не випадково, 
бо ж не один із них по-

жнив, водити комбайни. І 
справді, вони вважають 
себе щасливими. Довірити 
таку важливу справу мо
жуть далеко не всім до
рослим. А тут — учень, а 
вже за кермом комбайна.

Помічниками ком ба іі пе -

байнів до збирання ще п 
як знадобились і теоре
тичні знання, і комсо
мольський характер — не 
насувати перед трудно
щами.

А ще скажем про те. що 
наполегливість. кмігли- 
вість і самовідданість, з

Валерій Швець, Валентин 
Іаїна, Станіслав Смєлий.

Десять комбайнерів. 
Ветеранів праці, і десять 
помічників — юк/іх, бойо
вих, сміливих, працьови
тих штурманів колгоспно
го поля.

Таї; ни ііііішошя тепер 
їхні' трудові раніш, 
комбайнін, заправка 
ким, ; .мащення д:?га. 
і в гони. С ж чітке з 
ля — зібрати ішісн 
я і.-.ппь, овес, па 2459 
тарах Зібрати гсе до 
Шіии. С ж занктання ко 
кіста Павла Олександрови
ча Григорчука: < і все-таїти, 
яку дорогу обер-лс. дрі- 
зІТ» і кожен і ідцоїяд ;о 
СВОЇМ Вступом У ДОрООгІС 
життя: »Дорога у нас ві
дома. На той рік—ми всі 
йдемо служити в Радян
ську Армію. А тепер скін
чимо жнива — 1 пересяде
мо на трактори Маємо ж 
и освідчення механізатор, в. 
А після служби поверне
мося у тракторні бригади. 
Все іі; на світі, Павле 
Олександровичу, поіпкає
ться з колоска!..»

...Нєд полем зібралися 
хмари. Цілісінький день 
ішов дощ. Гихий, спокій
ний. Налузав спраглу зем
лю. А на другий день ви- 
погодилось. І як тільки 
підсохли валки, комбайн 
за комбайном пішгіи у за
гінки. На мить екіпаж Іль- 
ченків зупиняється. З міст
ка сходять батько й син. 
Обоє беруть у руки обмо
лочену солому. І одна ду
ма в них — чи не лишає
ться зерно навіть в одно
му колоскові? Все гаразд! 
Зерно йде лише у бункер. 
Все гаразд... Тепер — 
тільки вперед. До обжи
нок.

рів стали Мишію Бойко і 
Володя Ромаискко. Не 
менш потрібна робота і в 
Сергія Поліщука, Яросла
ва Осташа, Валерія Сср- 
булоза. Воші трудяться 
на свшіокомплексі. Со
лом’яну січку возять 
Олексій Малолетко, Сер
гій Купок.

— Не цураються наші 
помічники ніякої робо ги, 
не бояться ніяких трудно
щів. — каже Ольга Горді- 
ївиа Тарвссчіко, — секре
тар партійної організації 
господарства. — Якось у 
бесіді з ними ненароком

ФОТООБ’ЄКТИВ

Г

Минулорічних 
жнив молодому 
комуністові Во
лодимиру Ти
шину з радгос
пу <П’яти.1:;: г- 
ськиііь Нетрі» 
сытого району 
вперше довіри
ли самосгіїшо 
працювати на 
комбайні. 1 лій. 
колишній по
мічник комбай
нера, одразу 
досяг рекорд
ного виробітку 
—намолотив 16 
тисяч центне
рів зерна. Ніші 
екіпаж В. Ти
шина розпочав 
КОСОВИЦЮ хлі
бів.

якими юнаки взялися до 
справи, утвердили їх в 
очах колгоспників. Як май
бутніх хліборобів. Губів- 
цим сподобалися роботящі 
іі тямущі «студентики*. 
Остаточно бійці загону за
воювали серця Жителів 

степового села своїми за
явами про прийняття 'їх у 
членя колгоспу. Так. на 
весь час. майже до завер
шення польових робіт усі 
двадцятеро стали колгосп
никами. Чотири студент
ські екіпажі включились у 
колгогпне змагання меха
нізаторів.

Гарячим, іривожним ви
дався червень для хлоп
ців. Але й щасливим. - 
ДО ПЕРШОГО виїзді 

поле майбутні меха 
затори готувалися. Ного 
чекали з нетерпінням, 
ось довгожданий день 
став.' Хлопці зупиняли 
комбайни через кожні 
10—15 хвилин. Хвилюва
лися: чи так? І самі ж ба
чили: так! Позаду лап за
лишавсь чистіш. як виго
лений.

Почалося
Пісня роботи 
валилися з ніг. Цігіували 
і.-сиіиї хвн пінку: ні пере
курів, ні перепочинку в 
холодку. Наступний день 
почина їй таї;, ніби йшли 
на рекорд Власне, так во
но и було. Навіть наймен
ший успіх для них був 
власним рекордом. Увече
рі товпилися біля дошки 
показників. Порівнювали, 
обговорювали. На завтра 
кожен будував свої плани, 

внміріо- 
міркоф. 

поломки 
майже ка-

Цього літа все 
ється особливою 
Непередбачені 
здавалисч їм 
тастрофою.

...Володимиру 
ському і Сашку 
сьогодні пс пощастило, 
вийшов з ладу радіатор. 
Дорогоцінний час ніде на 
ремонт, а хліб не чекає.

Помічником 5 молодого 
комбайнера Петри Пше
ничного — Мишко Бойко. 
Швидко потоваришували 
хлопці, спрацювалися. І 
намилочують зерна поки 
що найбільше в колгоспі. 
Для обох вона, їхня сіїїі- 
вз», стала рідною...

Восени хлопці поверну
ться до техніку му. Хоче
ться. щоб воші ниша.ііісч 
своїм літом, успішно скла
ли екзамен на трудову 
зрілість. Та не менш важ
ливо, щоб у кожного за
лишилась упевненії- гь: 
будь-який інший і склад
ніший екзамен їм також 
під силу?

Л. МАЛИНОВСЬКА, 
Т. КУДРЯ.

дала про зламану Дру
карську машинку, яка дач
но без Діла с гоїть у конто 
рі колгоспу. А на ранок у 
відремонтованій машин ці 
я :.найшла записку «Іірші 
майте роботу. Працює . 
Виявилося, цс Апдрііі Під
вал ь>пі;і постарався.

томствспіїй механізатор, о 
Олександра Котлярсика, 
наприклад, батько — ком- 
баннер з тридцятирічним 
стажем. У Андрія Під
вального два брати — 
Григорій та Володимир —■ 
шоферують у колгоспі. 
Кілька років ч рудовою 

ажу у Володимира Іііа- 
шського.
А в Сергія Купона все 

тільки починається. Після 
закінчений Семеїистів- 
ської десятирічки ііовб- 
українського району всту
пив, до технікуму. Робота 
в загоні — цс його перше 
серйозне трудове випро
бування.

По-щирому 
юнаки Сергію 
Миколі Буриліпу, Сашку 
Кот.тярепку, Володі Ша
манському. їм доручили 
иаі’шочсспішс, найвідпові
дальніше завдання—бути 

самому центрі

Ц ЕРБЕПЬ — перший мі-
■ сяць роботи бійців — 

складним. Бін 
свої особливі 
відремон І уші I II 

на якій воші са
мі ж працюватимуть.

Перша зустріч із техні
кою трохи розчарувала.

— Коли побачили свої 
комбайни — з.іяка.ні' я.— 
розповідають загоїіівщ, — 
їх стан ніяк не віднозі їли 
жнивним вимогам. Та доз- 
іо думати не було 
Закот ивпїп рукава, 
лися за діло. То 
справді випробування 
зрілість.

...На зрілість. Саме 
Адже у підготовці

комсомольці,
і

і ділем підтри-

заздриі
Рожков*,

м. СТОЯН, 
учитель.

Колгосп імені Леніна, 
Новомчргородсьиий 
район.

РОБІТНИЧА ЗМІНА НАЙВИЩА ЧЕСТЬ
(Закінчення.

Поч. на 1-й сюр.].
Сорок процентів завод

ської продукції ВІІПусЦ’.ІЄ- 
ті.ея зі Знаком якості, і зав 
данин перед завтрашніми 
робі гникамн. випускниками 
ТУ № 6, як і перед усім ко
лективом, — підтримувати 
цю марку. І пс тільки» Бо 
треба ще , вдосконалювати, 
осучаснювати конструкції сі
валок. Створювати їх н.ідіі!- 
ь Ішим и. економічнішії ми. 
Отже,- разом із сільськими 
трударями здійснювати бла
городне завдання — давані 
країні хліб. Про цс говорив 
На урочистій зустрічі з мо
лодими спеціалістами ди
ректор Кіровоградського за
воду »Червона зірка» В. ’ І. 
Кар.іенко. Він наголосив та
кой; на тому, що для юнаків 
і дівчат, які вливаються у 
колектив підприємства, є 
всі можливості для одер
жання суміжних спеція >11.- 
ностеіі, підвищення кваліфі
кації, для гармонійного роз
витку особистості. Так, на 
заводі є хороша спортивна 
база (зали/ стадіон). ІІопад 
п’ять тисяч заводчан скла
дають тут норми ГПО.

Бути робітником — ви
сока честь. «Червона зір
ка- пишається передови
ками. колишніми впнусі-- 
пиками базових технічних 
училищ — четвертого і 
шостого. Адже у свій час 
тут набували технічних 
спеціальностей г.ідомі за 
межами області бригадир 
слюсарів - складальників. 
Герой Соціалістичної Пра
ці 0. 0. Кошурко, токар, 
депутат Верховної Ради 
УРСР Л. В. Черного та ба
гато інших товаришів.

Посвячення у робітни
ки, дипломи про здобуття 
спеціальності. З трепетом 
чекають вчорашні учні 
шостого училища дня 
завтрашнього, який стане 
пам'ятною віхою у жиггі: 
днем першої своїми рука
ми зробленої деталі, 
складеної сівалки.

В. К. Ткаченко: слюсар- 
інструментальник, ветеран 
заводу: — В далекому, 
1935 році з дитячого бу
динку я прийшов на під
приємство, яке з часом

для мене сіало рідним. 
Утвердитись у житті мені 
допомогли старші това
риші, які працювали по
руч, Вони допомогли по
вірити у власні сили, зав
жди приходили на дбпо- 
могу. Були за приклад для 
молодих. Таких людей за
раз називають наставника
ми. їх на «Червоній зірці» 
багато. І кожен чекає у 
сеоїй бригаді на молоде 
поповнення. Готується 
тепло і сердечно зустріти 
вчорашнього учня. При
ходьте до нас у цехи. Ото
чимо вас батьківською 
турботою, допоможемо 
стати хорошими спеціа
лістами.

С. Босий, випускник Кі
ровоградського ТУ № 6:

— От і закінчилось для 
нас навчання. Знань ми 
одержали багато. Про це 
свідчить велика кількість

відмінників, міцна теоре
тична підготовка, успішна 
практика на базовому та 
інших підприємствах міс
та. Ми вдячні нашим вчи
телям Полетанському, Іва
нову, Кумпану, всьому пе

дагогічному колективу, 
заводським наставникам 
за те, що вони зуміли 
прищепити нам любоз до 
професії, до обраного 
шляху у життя. Від імені 
випускників запевняю;

станемо гідним поповнен
ням робітничого класу!

В. ГРИБ,

А. ШИЛОШИИ, 
спецкори «Молодо
го комунара».

Для них — це останній день перебування в училищі 
посвячення а робітники. молоді спеціалісти прийдуть 

ють ветерЗни-наставнини, дружний колектив..,

ВІЯМ
Після урочистого 

на завод, де на них чек«-
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Підготовку до польоту космічного корабля «Зоря» закінчено. Із 
центру «Земля» надійшов дозвіл на старт. Космонавти зайняли свої 
и ісия. Остання хвилина — пуск. Плавно відділившись від космо
дрому, ракета лнне у космічний простір. ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ

ІДЕЙНОГО виховання ДОЗВІЛ НА СТАРТ
«Про дальше поліпшення 

центрі
Постанова ЦК КПРС 

ідеологічної, політико-виховної роботи» е 
угати педагогічного та учнівського колективів Капі- 
танівського МПТУ Не 10. Учителі, вихователі, майстри 
виробничого навчання та учні організували грунтовне 
вивчення цього важливого документа. Постанова 
стала предметом всебічного обговорення на аідкри» 
тих партійних зборах училища.

На зборах був присутній 
секоетар парткому Капі- 
танівського цукрокомбіна- 
ту |. С. Бондаренко. Він 
висловив думку комуніс
тів підприємства про те, 
як краще перетворювати 
а життя вимоги постанови 
ЦК КПРС до виховання 
молодої трудової зміни. 
Ветеран Великої Вітчиз
няної війни, директор учи
лища В. М. Ткаченко у 
своєму виступі зупинився 
на голозних завданнях ко
лективу учителів та вихо
вателів, на тих важливих 
проблемах у виховній ро
боті, про які йде мова у 
документі.

Секретар партійної ор
ганізації училища 3. П. 
Сомко, викладач суспіль
ствознавства С. В. Бре- 
женко, майстри виробни
чого навчання А. І. Петроз 
та С. С. Бєлінський наго
лошували на необхідності 
комплексного підходу до 
виховання молоді, на 
нерозривному зв язку 
виховного процесу із зав
даннями, поставленими 
XXV з’їздом КПРС.

На зборах йшла ділова 
розмова про те, як кра
ще, ефективніше розв'я
зати завдання підготовки 
висококваліфікованих мо
лодих кадрів для цукро
вої промисловості, всебіч
но розвинутих, добре обі
знаних з сучасним вироб
ництвом юнаків та дівчат, 

Своє втілення рішення 
зборів знайшли з особис
тих планах роботи кожно
го учня, викладача та 
майстра училища. Відтоді 
у . навчальному закладі 
широко розгорнуто со
ціалістичне змагання між 
групами учнів за високу 
успішність та зразкову 
поведінку.

Партійна, комсомоль
ська організації училища 
великого значення нада
ють шефській допомозі 
колгоспам. Так, напри
клад, у нинішньому році 
учні прорвали цукрозі 
буряки на площі 20 гек
тарів у колгоспі імені Ле
ніна, а в колгоспі «Украї
на» добре потрудилися 
на обробітку кукурудзи.

Що читає молодь, які 
переглядає фільми, чим 
заповнює своє доззілпя? 
Ці питання не випадають з 
поля зору сикладачіа. У 
клубі училища часто про
водяться вечори, літера
турні диспути, усні жур
нали. Цікаво пройшли ве
чір «Молодь викриває ім
періалізм», літературні 
диспути за творахли В. Ма- 
якозського, С. 
О. Блока, вечір, 
ний життю і 
О. С. Пушкіна.

Добре зарекомендува
ла себе агітбригада «По
шук», яку очолюють Д.-М. 
Пашолок та А. А. їітенко. 
На обласному огляді-кои- 
курсі серед професійно- 
технічних училищ зона 
здобула третє місце.

Перелічені форми і ме
тоди зиховної роботи — 
а активі наставників мо
лоді Калітанівського про
фесійно-технічного учи
лища № 10. Нові горизон
ти у виховній роботі тут 
бачать за рядками поста
нови ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення ідеологіч
ної, політико-виховної ро
боти».

Нещодавно така подій відбулася 
в Олександрійській районній стан
ції юних техніків. Гуртківці випро
бували виготовлений ними макет 
космічного комплексу. Пою зроби
ли члени гуртків ракстомодельного, 
радіоконструкгорського та косміч
ного моделювання, під керівницт
вом директора станції юних техні
ків Сі слана Івановича Кононснка.

Па так званих творчих засіданнях 
юиі конструктори обговорюють иаіі- 
фаіітастпчніші технічні проекти,

гпаномляться з досягненнями радіо
техніки, радіоелектроніки, вивча
ють проблеми міжпланетних польо
тів. Так, у спільних пошуках наро
дилася «Зоря». До її створення бу
ло виготовлено і обговорено 12 най
різноманітніших схем. Особливу 
гіпіахідлпність і творчість у роботі 
проявили учні Олсксаидрівськоі де
сятирічки № і Анатолій Будько, 
Віктор Мороз, Олександр Моска
ленко, Гсппадій Доброскок, Олек
сандр Ворожсев, Кузьма Федченко.

Ніші автори космічного комплек
су захищають свій ви і вір у Москві 
на ВДІІГ СРСР.

Вихованні С. І. Конопс-нха — ак
тивні учасники обласних, республі- 
і.енських, всесоюзних змаїапь. Біль
шість із них вибирають свою май- 
бу тніо професію саме тут, у гуртках. 
Наприклад, Сергій Безпечний закіп- 
чі;в Київський полі технічний інсти
тут, Володимир Кулик — вите вік- 
ськово-авіаціїпіс училище зв’язку.

В. ВАЩУК, 
завідуючий методкабінетом 
Олександрівського райвно.

ВІДГУК

Єсеніна, 
приезяче- 
таорчості

В. ШУЛЬГА, 
працівник районної 

газети «Червона зір
ка».

Нозомиргородський 
район.

ФІЛАТЕЛІСТИЧНА НА КОНКУРС
ПУШНІНІАНА КОЛЕКЦІЯ

Ш1АСИБІ ЗА ЧУЙНІСТЬ
Цього року а потрап із до обласної лікарні. Тяжка 

недуга прикувала мене до п жка. І ось умілі й добрі ру
ки лікаря — травматолога В. М. Короленка допомогли 
мені повірити в себе, ужиття. Біктор Миколайович зро- 
оия на моїх ногах дві операції. Зараз я вже ходжу. Ве
лике йому за це спасибі.

Я живу далеко зід обласного центру, і мої батьки- 
^пенсіонери не могли мене провідузати. Та з Кіровограді 
знайшлися чуйні люди, які оточили мене увагою і тур
бо тою. Це — сім я Задорожніх і С. Шевчук. Хочу через 
молодіжну газету вс;м їм щиро подякувати. Як це доб
ре, що ми живемо в країні, де навіть чужа людина при
ходить тобі на допомогу з скрутну хвилину. Де, дійсно, 
людина людині — друг, тозаоищ і брат.

О. ПАВЛИЧКО.
С. Небелівка,
Нозоархангельського район/.

ВПРОВАДЖУВЛТИ
ПЕРЕДОВИЙ
ДОСВІД

Днями в Олександрії від
бувся обласний семінар 
ВI.. і у І о чи х методичними 
бінетами при міських 
районних відділах народної 
оівіти. Па ньому розгляну
то ряд питань по вдоскона
ленню роботи міських; ра
йонних і шкільних методка
бінетів'. Досвідом роботи 
поділилися Т. І. Беседа, 
О ІО. ГІоио.марьова, Г1. іО. 
Діщчиська, В. О. Ващук, 
Б. М. Шаповалова. Учасни
ки семінару ознайомилися 

-<б іі: >ж з матеріалами педа
гогічної зцетавки Олександ
рійського 
йошюго
ЗДІЙСНИЛИ

Хвацько

ПІДЛІТОК

МІС гу.

міського та ра- 
методкабнісі їв, 
екскурсію по

О. КРАСЮК.

ХВАЦЬКО МЧИТЬ КІН
НОТА, МАЙОРИТЬ ЧЕР
ВОНИЙ СТЯГ НАД ТА
ЧАНКОЮ, ПЛОМЕНІЮТЬ 
НА СОНЦІ ЗІРОЧКИ НА 
БУДЬОННІВКАХ БІЙЦІВ. 
НА СІЛЬСЬКИХ ВУЛИЦЯХ 
ПОВНО НАРОДУ, ІЗ ЗА
ЗДРІСТЮ ДИВИТЬСЯ НА 
КІННОТНИКІВ ДІТВОРА. 
ТАК ЗУСТРІЧАЛИ а ЧУ
ВАСЬКИХ СЕЛАХ УЧАС
НИКІВ ПОХОДУ ПО МІС
ЦЯХ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ, 
БОЙОВОЇ . Й ; ТРУДОВОЇ

Дуже часто нам трап
ляються конверти, з 
яких на нас дивиться ку
черява людина з 
лими й розумними 
ма...

Філателістична 
кініана невичерпна, 
сятки різних знаків пош
тової оплати присвячено 
великому 
поетові, ііа марках 
художніх 
конвертах 
О. С. Пушкіна, 
дукції з картин, 
жеїшя пам'ятників Олек
сандрові Сергійовичу, 
населених пунктів, му
зеїв, бібліотек, вулиць, 
що носять його ім’я..

Починається філате
лістична пуіпкініапа із 
серії поштових марок, 
присвячених 1 ОО-річчіо 
з дня загибелі поета.

весе-
0411

liyill-
Дс-

російському 
та 

маркованих 
портрети 

рСЩЮ 
зобра-

1949 року вийшла серія 
марок до 150-річчя з 
дня народження Олек
сандра Сергійовича. Па 
першій з них — портрет 
ІІушкіна-ліщсїста. Під 
час навчання в ліцеї він 
написав перші вірші, по
чав поему 
Людмила».

1961 року 
ма рковашпі 
№ 159-1 із зображенням 
пам’ятника Пушкіну в 
ліцейському саду. Ці їм- 
ва й марка № 1402, на 
якій зображений пост, 
що чигає, вірші членам 
Південного товариства 
декабристів у селі Ка
м’янці.

З .першого заслання 
вже відомим, визнаним 
повертається він у село 
Ми кайлове ьі<е Псков
ської губернії. Будинок,

«Руслан 1

випущени 
конверт

де жив О. С. Пушкін, І 
показано на марковано і 
му конверті № 8186.

' Пушкіна зв’язувала] 
тісна дружба з Адамом її 
Міцкевичем. На пошто-І 
він марці № 1806 помі-І 
щепо портрети ДВОХ БС І 
диких поетів. Поштове 
відомство також видало, 
марку з їхніми портрета-] 
їли в Польщі- Олексапд-1 
рові Сергійовичу при І 
свячено марки Чехосло І 
ваччіши, Румунії, Угор-| 
щіпш.

З кожним роком філа- 
пушкіїйана 

110- 
що І

телістична 
поповнюватиметься 
ними матеріалами, 
дасть змогу створити ці
каві, досконалі тематич
ні колекції.

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ.

мчить кіннота...
СЛАЗИ — ПІДЛІТКІВ З 
КОЛГОСПУ «ЛЕНІНСЬКА 
ІСКРА» ЯДРИНСЬКОГО 
РАЙОНУ. А ОРГАНІЗУВА
ЛИ ПОХІД ЧЛЕНИ КІННО
СПОРТИВНОГО 
СТВОРЕНОГО В 
ДАРСТВІ.

КЛУБУ, 
ГОСПО-

в . ньому
з усіх сусідніх

Займаються 
хлоп'ята - . , 
сіл. Сім потів зійде у 
хлопців, рані(ие, ніж «при
ручать» вони гарячих, но
ровистих коней, навча
ться добре сидіти в сід
лі, брати бар’єри, мчати, 
переганяючи вітер. Та ще 
на скаку стріляти з лука і 
метати спис—це теж вхо
дить в програму навчання.

Перші тренування по
чинаються ,на іподромі . зі . •

співом жайворонків, за
довго до шкільного дзво
ника. Від бажаючих зай
матися тут відбою немає. 
І найвідчайдушніші зірви
голови тепер в ладах з 
дисципліною. Забули юні 
наїзники і про «двійки» в 
класному журналі: кому 
хочеться бути відрахова
ним за порушення стату
ту клубу?

Неподалік від «Ленін
ської іскри» знаходиться 
один із найстаріших у Ро
сійській Федерації кінний 
завод. Ось і вирішило 
правління колгоспу ство
рити у себе його своєрід
ний філіал — вирощувати 
власних швидких скакунів 
для навчання підлітків 
верховій їзді. «Витрати,

звичайно, немалі, — каже 
голова господарства А. 11. 
Айдак. — Але віддача від 
клубу 
спорт 
рости 
лими, 
кою. А головне, 
ми стають зв’язки молоді 
з землею батьків».

Багато вихованців кол
госпного кінно-спортивно
го клубу працюють зараз 
в «Ленінській іскрі» меха
нізаторами, тваринника
ми. Всі вони славляться 
людьми трудолюбивими, 
ініціативними: допомагає
їм у житті гарт, одержа
ний на тренуваннях.

8. ІВАНОВА, 
нор. ТАРС.

Чебоксари. ■

велика: 
допомагає 
сміливими, 
дружити з

КІННИЙ І 
хлопцям" 
Еіитрива- 
романги- І 
міцніши- І

Радянська нісші. Вона 
кличе на подвиг і звели
чує людину. В напружено
му ритмі заводів і в рокоті 
комбайнів на полях, у мо
гутньому голосі електро
возів, що мчать через Си
бір. і в спокійному дихан
ні рік. на яких зведено 
гідроелектростанції 
скрізь чується пісня на
шого сьогодення.

Міністерство внутріш
ніх справ СРСР, правлін
ня Спілок композиторів і 
письменників СРСР з ме
тою створення нових ви
сокохудожніх творів му
зичного і поетичного мис
тецтва про повсякденну 
працю, героїчні подвиги, 
благородні вчинки охо
ронців правопорядку ого
лосили Всесоюзний кон
курс на створення нових 
пісень, маршів і поетич
них творів, присвячених 
працівникам радянської 
міліції.

На конкурс будуть пред
ставлені сольні пісні, тво
ри для солістів з хором, 
д ія духових оркестрів, ін
струментальних ансамб
лів. поетичні твори, які 
раніше не були опубліко 
малими.

Авторів кращих творів 
чекають премії: одна пер
ша — 800 карбованців, три 
других — по 600 карбо
ванців кожна, шість тре
тіх — по 380 карбованців 
кожна, десять заохочу
вальних — по 180 карбо
ванців кожна.

Представлення 'іворіо по 
конкурс здійснюється че
рез віддія політнко вихое- 
ної роботи УВС облвикон
кому до 1 серпня 1979 ро
ку. До участі в конкурсі 
запрошуються професійні 
1 самодіяльні композитора 
та пости.

Створення нових пісень, 
маршів, присвячених пра
цівникам міліції, буде ва
гомим внеском ЇХНІХ <'ІВ1О 
рів в ідейне та естетичне 
виховання працівників мі
ліції, що 
авторитет 
охоронців

більше піднесе 
нелегкої праці 
правопорядку.

М. КИТРАР, 
інструктор відділу по
літико-виховної робо-
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ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ лГО л ОВНЕ
В МИСТЕЦТВІ -
ЛЮДИНА...“

Професія актора — тема розмопи журналістки 
Ольги Полозкової з народним артистом СРСР, 
лауреатом Ленінської премії Інокентісм СМОК1У-
НОВСЬКИМ.

— Для дослідників теат
ру, ян і раніше, лишається 
загадкою трорчий процес 
аитора. Що ви, Інонентію 
Михайловичу, думаєте з 
цього приводу?

— Я впевнений, що це 
така ж загадка і для са
мих акторів. Адже для 
ножного художника про
цес створення образу ду
же індивідуальний і для 
кожної нової ропі — різ
ний. Здавалося б, попе
редні ооботи дають мож
ливість нагромадити ба
гатий досвід, і чому б не 
використати вже напра
цьовані ритми, ЕИСЛОВИ в 
наступних творіннях? Але 
навіть якщо ви й спробує
те піти второвани/л шля
хом, то обов'язково упре
теся в стіну неприйняття 
вас образом.

Творчий процес зале
жить від багатьох причин, 
і часом одна якась мить 
може все змінити, підда
ти сумніву те, ш.о здава
лося вже правильно знай
деним вирішенням ролі.

ААікеланджело завжди 
дуже скрупульозно відби
рав величезні брили гра
ніту для своєї роботи. Він 
чекав певного світла, іно
ді приходив для цього ра
но-вранці і починає висту
кувати брили, бачачи 8 
них щось, відкрите тільки 
йому. Ніхто з підмайстрів 
не міг зрозуміти цього 
процесу зародження но
вої скульптури. Еони смія
лися, коли майстер про7 
рив повернути брилу то 
одним, то другим боком 
до сонця. Що він бачив 
через товщу каменя? Які 
куски він пізніше хотів 
вилучити, щоб вийшов 
твір мистецтва? І есє це 
творчий пооцес. Усе ду
же складно. Гранично 
складно...

— Як ви вважаєте, чи 
закінчується творчий про
цес роботи актора вал об
разом до прем’єри виста
ви? Чи може він з упевне
ністю сказати, що знайшов 
г.овке й остаточне вирі
шення ролі?

— З псвною впевненіс
тю можу сказати, що 
творчий процес не закін
чується ні на десятому, ні 
на п’ятнадцятому спек
таклі Я думаю, що вій

триває на кожній новій 
виставі, і так до кінця, 
пеки в репертуарі театру 
зберігаються цей твір.

У Станіславсьиого і Не
мировича-Данченка є ви
слів, що роль у актора 
може вийти тільки на 
двадцятій виставі. Двад
цятій! І я не розумію лю
дей, котрі рвуться на 
прем єри. Сам я на пре
м'єри не ходжу, бо знаю, 
що актори поки що не 
готові, вони хвилюються, 
що у виставі нічого поки 
що немає, крім шаленого, 
некерованого нерва... Не 
випадково англійці, по
ставивши спектакль, їдуть 
на периферію його «про
кочувати». Бони грають на 
маленьких сценах у не
знайомих містах.

— Ви працювали з різ
ними режисерами і навіть 
цілими колективами. Як 
позначається на творчості 
актора перехід з одної о 
театру в інший?'

— Я вважаю, що мій 
перехід, припустімо,' з 
Малого театру є Москов
ський Художній,.- а зна
чить, зустріч у роботі і в 
житті з новими людьми, 
спілкування з. іншими 
творчими й людськи//.и ін
дивідуальностями тільки 
збагатило мене. Пои три
валій роботі в одній групі 
артист починає спрацьо
вуватися з колективом, 
звикати до своїх колег. 
Але це має й негативні 
сторони: актор починає 
використовувати лише од
ні грані своєї індивідуаль
ності, не експлуатує всьо
го свого матеріалу пов
ністю.

— Чим. по-Еашому. від
різняється творчий процес 
у театрі еіл творчого про
цесу в кіно?

— Для мене театр і кі
нематограф — одно і те 
ж мистецтво. Різниця по
лягає, на мій погляд, ли
ше в засобі доставки ма- 
тєріаяу. Кінематограф, 
безперечно, має багатші й 
різноманітніші можли
вості. Але нема більш 
умовного мистеціва, ніж 
театр: на сцені однією гі
лочкою можна зобразити 
ЛІС, І ЕСІ вірять, що це

правда. В кіно така умов
ність неможлива.

— Який вид мистецтва 
ви вважаєте «найвсемогут- 
нішим»?

— Музика — та сама 
«бестія», яка відкриває в 
людських почуттях те, що 
не доступне ніяному ін
шому виду мистецтва.

Музику часто викорис
товують у сучасному те
атрі, і, справді, вона до
помагає достукатись до 
серця глядача там, де не 
проб’єшся слсвом. Але, 
використовуючи музику, 
треба завжди пам'ятати, 
що вона — сильнодіючий 
засіб.

Іноді саме музика мо
же вивести нас із тупика 
в роботі над роллю. У ме
не було так одного разу. 
Коли я репетирурав роль 
Чацького в комедії Гри
боедова «Горе з розу
му» — це було в Ленін
граді у Великому драма
тичному театрі імені 
Горького, — я ніяк не міг 
знайти правильну інтона
цію головного монолога 
свого героя. І ось од
ного разу, слухаючи 
пісню у виконанні Едіт 
Піаф, її рефрен, ще по
вторюється, я відчув, що 
ця пісня мені дуже знайо
ма, але де я її чув, не міг 
згадати. І раптом зрозу
мів, що ця мелодія була 
звучними вірша/ли Гри
боедова — вона дикту
вала мені ритм і мелоди- 

.ку його віршів. Я етап чи
тати монолог, що не ви
ходив і змучив уже мене, 
і все зразу стало на своє 
місце.

— Яку якість для актора 
ви вважаєте головною?

— Громадянськість у 
найвищому розумінні
цього чудового, мужньо
го поняття, жорстока се
лекція виразних засобів, 
співвідношення деталі з 
цілим, цілого з деталлю, 
смак і такт, продиктовані 
часом, розумінням жит
тя, — ось ті головні якос
ті, які допомагають нам, 
виконавцям, привернути 
увагу глядачів. І те. Іде
альний гзагмозв’язок з 
аудиторією сучасників 
можливий лише при наяв
ності сучасного догма
тичного матеріалу. Голов
не, щоб у мистецтві була 
Людина. І щоб ніщо не 
заважало нам заглянути 
Ти е очі...

(АПН).

МОДНИЙ ТУРИЗМ
Вее продається, в тому числі і чортовиння. Впходл- 

пн з цього тезису, в Британії кінця двадцятого століт
тя жваво торгують привидами. Товар, зрозуміло, рід- 
1U0HHH — коштує, отже, не дешево 18 юних амери
канців заплатили одній лондонській туристичній фір
мі но 500 фунтів стерлінгів з носа за те, щоб та влаш
тувала їм побачення з рухом... персонажу знаменитої 
«Собаки Баскервілів» Річардом Бебелем. Побачитися 
з ним у туристів бели великі підстави — раптом ні» 
явиться родичем. Спрага в тому, що фірма підбирає 
своїх клієнтів з однофамільців кенандойлівського іс- 
роя. «Шукай своє коріння» — цей варіант туризму за
раз на Заході у великії! моді.

Корені в даному випадку йдуть під замшілу пад .іо- 
гильну плиту на церковному кладовищі в Девоні, де 
похований літературний прототип, що реально існував. 
Чи тези однофамілець? Якби там не було, туристи що- 
шчі влаштовували полювання на привид з дополо
ті ю потужної фотоапаратури, магнітофонів і спеці
альною паперу для зняття різного роду відбитків. 
Вдень місцевий вікарій читав лекції, так би мовити, 
по теорії відпссьсе.ті в застосуванні до покійників.

Незважаючи на такий наукоподібний підхід, знаме
нитий родич в руки так і не дався. Але туристична 
фірмо не сумує. По-перше. однофамільці ще не пере
велись. По-друге. гроші назад на вер гають ся.

В. СИМОНОВ, 
власкор АПН.

Лондон.
с

Ні, це не пер
сонаж фільму 
жахів. На знім
ну зображена 
голова... зви
чайної мураш
ки. Фотографію 
зроблено з до
помогою сучас
ного електрон
ного мікроско
пу західноні
мецькими вче
ними. Замість 
світла вико
ристано потік 
електронів.

Фото 
ДП-ТАРС.

У ЦАРСТВІ ЗМІЙ І СКОРПІОНІВ
Бутаитяп — одне з визначних місць головного про

мислового центру Бразілії Сан-Паулу. Цс — найбіль
ший у світі серпентарій, місце паломництва бразіль- 
ських та іиоісмгіих туппетів.

Зовні Бутантап мало чим відрізняється від лвпчач- 
поі о парку, засадженого вічнозеленими тропічними 
деревами. Подекуди серед них внлніютьсл пріївемку- 
ь; ті будівлі наукового інституту «Бут.ант ш». Уздовж 
г.пей парку кпяштовяпі віварії з товстого скла, в яких 
живуть найрізноманітніші пили змій. _

— В нашому серпентарії зібрано кілька десятків 
тисяч змій і скорпіонів, — розповів кореспонденту 
ТАРС директор інституту Фау «і ІСарлус. — Серед них 
багато плазунів, родичі кптшіх живуть далеко бід 
Бразилії. Мп підтримуємо зв’язки і обмінюємося дос
відом із зарубіжними. зокрема радянськими, науко
вими установим!’ Тільки недавно у тс побував вид
ний радянський пчепий-фармаколог. члеп-корсспоп- 
дєнт Академії наук Кггрі иль,сої РСР А А. Алтішвшев.

— Спеціалісті! Бутантана, — нродовжувяп дирек
тор. — працюють над ствогмшчям нових сивороток з 
отрути змін і скорпіонів що здатні виліковувати не
безпечні хвопобн і рятувати життя людей, ЯКІ по- 
страждали від енусів отруйних плазунів і комах. Пер
шу лабораторію Еутантапл було створено ще в 18:і9 
році для вирсбнинтга протичумної екзороткн. За ми
нулі роки наш іге-итут врятував життя багатьом жи
ттям на тПіьі.чі Бразілії. але й сусідніх країн.

Щодня п Бутлптяи з різних кутдчібз Бразілії приво
зять десяті ЛІ ОТРУЙНИХ змій. їх відлов ЛЮЮТІ. у джуш- 
лпх чи засушливій напівпустелі сміливі люди, озброє
ні лише невелнксіо роздвоєнеЮ Н ІЇІИЩ ІО.

Г. ПЕТРОВ, 
нор. ТАРС.

ТВОРЧІСТЬ' НАШИХ ЧИТАЧІВ

Дорога редакціє! Я — робітник. Живу 
у Світлоєорську. Моє паноііння знає вій
ну лише з фільмів та книг.

Нещодавно я чув розповідь сивого сс- 
терана-фронтопика. Вона глибоко запала 
г серце і до глибини душі схвилювала. 
Свої почуття мені хотілось вилити в 
поетичні рядки, пні я й посилаю до ва
шої газети.

Володимир ЛАЕ₽ОВ.
м. Світловодсьн.

.РУКА
Я слышал одного юнца, 
Си, не придав
Словам значения. 
Сказал
Для красного словца:
— Я б руну дал на отсечение... «
— Послушай, друг!
Когда война кончалась
В Западной Европе,
Моя рука погребена
Была в засыпанном окопе.
£ тех пор прошло немало лет,

Давно зарубцевалась рана, 
Нс руку, ту, которой нет, 
Я ощущаю непрестанно: 
Го пробежит по ней огонь, 
То у запьястья нере забьется. 
Тс вдруг зачешется ладонь, 
А то в тугой кулак сожмется. 
Пусть на приветствие с, стгет 
Могу и левую подать я — 
Сама рука, которой кет, 
Рванется для рукопожатья.
А эго тоже не секрет — 
Не довелись такое сроду! — 
Я по руке, которой нет, 
Могу предсказывать погоду. 
Скажи, ты слушал, наконец, 
Как малыши хохочут звонке, 

Когда смеющимся отец 
Подбрасывает ВЕерх ребенке!.. 
Твои глаза мне говорят, 
Что меня ты жалеешь малость. 
Не забывай, что я солдат, — 
Солдата унижает жалость.
И я смотрю спокойно вдаль, 
Постигнув гордых слов значенье: 
Смотря за что,
А то не жаль и руку...
И две отдать на отсечение?..

Бргзіліа.

В танзанійському містечку Лаетолі. на півночі краї- 
ни, в шарі скам’янілого вулканічного попелу група 
вчених-антропологів знайшла відбитки ступні предка 
людини, що жив в усякому разі 3.6 мільйона років 
тому. Яі- заявила керівник експедиції — відомий аме
риканський антрополог М. Ліні, форма ноги цього 
прямого предка сучасної людини, ще пересувався 
вертикально, нічим не відрізнялась бід нашої.

На знімну: М. ЛН<І (споава) та її колега 
Л. РОБЕІНС демонструють зліпчи зі знайдених слідів.

ФУТБОЛ

«Фрунзенецьм —
«Зірка» — 1:11
У чсрговХїму, дев’ятнад

цятому турі. 42-у чемпіо
наті країни з футболу се- -- 
ред команд другої ліги | 
кіровоградська «Зірка» в І 
Сумах мірялася силами з К 
«Фрупзепцемь. Цей матч | 
був принциповим ТИМ. ЩО І 
від його результат» аяле- | 
жав стан клубів на фініші 
першого кола.

Поєдинок розпочався на
ступом «Зірки» на всьому 
полі. Комбінацію. розпо
чату на 13-й хвилині Ва
димом Євт.ушспком. заків,- 
чнв взяттям воріт госпо
дарів стадіону Олександр 
Алексеев. Після цього 
актор передачі мав мож- г 
лпвість подвоїти рахунок. В 
але удар був неточним На І 
останніх хвилинах перше- | 
го тайму сумчяпам нда- І 
лося зробити рівновагу. !

У другій половині гри 
під час подачі кутового на 
порота Валерія Музичуна 
наші захисні лінії помили- 
лисп. і місцеві спортсмени 
добиваються успіху — 2:1.

'Зірка виступала г. тако
му складі; В. Музичук, 
С. Бабенко, 0. Смі’.ченко. 
М. Порошив, В. Хропов. 
А Клрп’ютс, В. Гошкодеря ₽ 
(М. Журавльов). В. Самофа- І 
лов. 10. Кясьопкіи. О. Алей- Б 
єєєв, В. Євтушеико.

ГІМНАСТИКА

Чотири дні В •приміщен
ні ДЮСІ.1І обл’іспорткомітс- 
ту проходила 
першість із 
ІІМНЛ.е.ТІІКИ 
плуб'в витих 
закладів. приСв:....................
.чіткій Спартакіаді народів 
СРСР. У ній взяли участь 
представники Мосипм. Ле
нінграда. Києва. Хирніша. 
Краснодара, Челябипсмса. 
Тїуйбншгпя, Кемерово. Го
меля. Ташкента, Гродно. 
Повокузнсцька, Амма Атн 
та інших міст країни У 
командному заліку ■ еред 
жінок перемогли студент- 
,;н педагогічного інституїу 
з Кемерово, доугнми були 
харків'янки. <брошя» ді
сталася нашим землячкам 

. і < педагогічного інституту 
імен. 0. С. Пушкіна. У чо
ловік.в вища схолиркз ді
єта пася студентам Кунбі) 
пи вського авіаційного інституту. пп ппмі, .. мяй. 
бттні виклад-,Іі фізичного 
виховання іл Хапкойя. тре-

< '.,ой1гс?ле’,н держав- 
н іо Університету із м Ал- 
ма-Ати.

всесоюзна 
спортивної 
спортивних 
навчальних 

ієна VII

На зніми у. ніпоел- 
гоадиа Олександр.-? СЛЯО- 

спРапа). вона 
Улз першою п гімнастич
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